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ESTUDO 1
O ANJO DE APOCALIPSE 18
E
A MENSAGEM DE 1888
"Depois destas coisas vi descer do Céu outro anjo, que tinha grande poder, e a Terra foi iluminada
com a sua glória." Apocalipse 18:1 (ARC).
Para a conclusão de Sua obra na Terra, Deus nos deu três mensagens (Apocalipse 14), pelas quais nos
devemos preparar a fim de estarmos em pé no grande dia do Senhor. Elas são a verdade presente para
hoje. A maneira de tratarmos estas mensagens determina nossa posição diante de Deus e decide nosso
destino, ou para a salvação ou para a perdição. "A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital
importância. O destino das almas depende da maneira em que elas são recebidas." PE 258, 259.
Apocalipse 14 é evidentemente uma questão de vida ou morte, na qual o grande enganador tem especial
interesse. Na verdade, ele está fazendo o possível para enfraquecer nossa compreensão da verdade
presente. "Satanás está constantemente buscando lançar sua sombra infernal em torno dessas mensagens,
de modo que o povo remanescente de Deus não distinga claramente sua importância, seu tempo e lugar."
2ME 117. E infelizmente ele tem tido milito êxito entre o professo povo de Deus.
I - POR QUE VEIO O ANJO DE APOCALIPSE 18?
"Satanás ideou um estado de coisas por cujo meio a proclamação da terceira mensagem angélica será
detida. Devemos acautelar-nos de seus planos e métodos. Não deve haver Abrandamento da verdade nem
dissimulação da mensagem para este tempo. O capítulo dezoito do Apocalipse revela a importância de
apresentar a verdade, não de maneira acanhada, mas com ousadia e autoridade.... Têm havido demasiados
rodeios na proclamação da terceira mensagem angélica. Não tem a mensagem sido proclamada com a
clareza e nitidez com que deveria tê-lo sido." Ev. 230.
"A mensagem do terceiro anjo deverá ser dada com autoridade. O poder da proclamação da primeira
e segunda mensagens deverá ser intensificado na terceira. No Apocalipse João diz do mensageiro celeste
que se une ao terceiro anjo: 'Vi descer do Céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a Terra foi
iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte.' Apocalipse 18:1, 2. Corremos o risco de
anunciarmos a mensagem do terceiro anjo de uma maneira tão indefinida que não impressione o povo.
Tantos outros interesses são introduzidos que a própria mensagem, que deveria ser proclamada com
poder, se torna branda e afônica." 6T 60.
"Conforme predito no capítulo 18 de Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deverá ser proclamada
com grande autoridade por aqueles que hão de dar a advertência final contra a besta e sua imagem (ler
Apocalipse 18:1-6). Esta é a mensagem que Deus enviou para ser proclamada no alto clamor do terceiro
anjo... É uma solene e terrível verdade que muitos que já foram zelosos na proclamação da mensagem do
terceiro anjo estejam se tornando descuidosos e indiferentes! A linha demarcatória entre mundanos e
muitos professos adventistas é quase imperceptível. Muitos que já foram adventistas sinceros estão-se
conformando com o mundo - com suas práticas, costumes e egoísmo. Em vez de induzir o mundo a
prestar obediência à lei de Deus, a Igreja está-se unindo mais e mais intimamente ao mundo na
transgressão. Dia a dia a Igreja está-se convertendo ao mundo." 8T 118, 119.
De acordo com E.G. White, o anjo de Apocalipse 18 traria o necessário reforço:
"Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à Terra, a fim de unir sua voz com o terceiro
anjo, e dar poder e força à sua mensagem." PE 277.
"Satanás tem tomado toda a medida possível para que nada venha entre nós, como um povo, para nos
reprovar e censurar e exortar-nos a abandonar os nossos erros. Mas há um povo que levará a arca de
Deus... Proclamarão a Palavra do Senhor; erguerão a voz como uma trombeta. A verdade não será
amesquinhada nem perderá seu poder em suas mãos. Mostrarão ao povo as suas transgressões e à casa de
Jacó OS seus pecados." TM 411.
II - MINEÁPOLIS, O PONTO CRÍTICO
Mil oitocentos e oitenta e oito assinalou um período crítico para a Igreja ASD. Nesse mesmo ano e
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nos anos subsequentes a Igreja foi chamada a escolher entre questões vitais e desse modo decidir seu
destino.
1. O Princípio da Luz (1888)
A serva do Senhor escreveu:
"Sei que se deve fazer uma obra em favor do povo, ou muitos não estarão preparados para receber a
luz do anjo que foi enviado do Céu para iluminar toda a Terra com a sua glória." TM 468, 469.
"O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na
revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo cuja
glória há de encher a Terra." I ME 362, 363.
"Em Sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a Seu povo por intermédio dos
pastores Waggoner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o
Salvador Crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no
fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os
mandamentos de Deus." TM 91, 92.
2. Só Uns Poucos Podem Ver a Luz
"Estamos vivendo nos últimos dias, e a geração que deverá testemunhar a destruição final não foi
deixada sem advertência com respeito aos iminentes juízos de Deus. Diz o apóstolo: `Depois destas coisas
vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a Terra foi iluminada com a sua glória. E ele
clamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida
de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do
vinho da ira da sua prostituição, e os reis da Terra se prostituíram com ela; e os mercadores da Terra se
enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para
que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque os seus
pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniqüidades dela.' Apocalipse 18:1-5. Toda a
Terra deverá ser iluminada com a glória desta mensagem, e pela sua recepção, corações e mentes serão
preparados para a vinda do Rei dos reis. Esta graciosa mensagem, porém, será rejeitada pelo professo
mundo cristão de maneira tão generalizada como foi rejeitada a mensagem do Messias pela nação judaica.
Somente uns poucos hão de receber o testemunho da verdade, pois Satanás empregará, contra a recepção
da verdade divina, toda influência que ele puder empregar.... A pergunta de máxima e vital importância
para este tempo é: 'Quem está do lado do Senhor? Quem quer unir-se ao anjo [de Apocalipse 18] na
proclamação da verdade ao mundo'? Quem quer receber a luz que há de encher toda a Terra com a sua
glória?' Aqueles que prezam a luz que possuem, receberão mais luz. Progressiva luz brilhará em torno das
almas que se rendem à abrandadora e subjugante graça de Cristo: e os que amam a luz serão salvos dos
enganos de Satanás." R H 5/11;1889.
"Por quase dois anos vimos instando com o povo para vir aceitar a luz e a verdade concernentes à
Justiça de Cristo, mas eles não sabem se vêm apoderar-se desta preciosa verdade ou não... Não deixam o
Salvador entrar." RH 11/3/1890.
"Oh! quão poucos conhecem o dia de Sua visitação!... Quão poucos há que são servos
verdadeiramente humildes devotados e tementes a Deus...
"Poucos são os que hoje em dia servem a Deus sinceramente. A maioria dos que compõem nossas
congregações estão espiritualmente mortos em ofensas e pecados... Vão-se tornando cada vez menos
sensíveis à preciosidade e valor da verdade, porque negligenciam a prática de coisas agradáveis à vista de
Deus. Os comoventes testemunhos de reprovação e advertências não os despertam. As mais doces
melodias provenientes de Deus através de lábios humanos - a justificação pela fé e a justiça de Cristo —
não produzem neles uma reação de amor e gratidão. Se bem que o Mercador celeste lhes apresente as
mais ricas joias da fé e do amor, embora Sua voz os convide a comprar dEle 'ouro refinado no fogo', e
vestes brancas para que se vistam', e 'colírio para que vejam', eles endurecem seus corações como se fora
aço contra Ele, deixando de trocar sua mornidão por zelo e amor. Cruzam os braços em complacências;
professam, mas negam a eficácia da verdadeira piedade. Caso permaneçam nesse estado, Deus os rejeitará
com aversão. louvar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo, não é de maneira alguma aceitável a Deus.
Despertai, despertai, antes que seja eternamente tarde demais." RH 4/4/1893.
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3. Há Um Limite de Tempo
O conselho da Testemunha Fiel e Verdadeira a Laodicéia (Ap 3:18-20) foi oferecido para remediar a
situação enquanto ainda havia esperança. A irmã White escreveu.
"A mensagem a nós comunicada por meio de A. I .fones e E.J. Waggoner é a mensagem de Deus à
igreja de Laodicéia; e ai de qualquer que professa crer na verdade e, contudo, não reflita para outros os
raios enviados por Deus." MS 22. 1892.
"Ainda existe [para os que são mornos] uma oportunidade de remediarem seu estado. E a mensagem
a Laodicéia é cheia de encorajamento; pois a igreja apostatada ainda pode comprar o ouro da fé e do
amor, e ainda pode adquirir as vestes brancas da justiça de Cristo, para que não seja manifesta a vergonha
da sua nudez." RH 28/8/1894.
"Irmãos, vossas lâmpadas entrarão sem dúvida a bruxulear e sua luz se apagará, se não fizerdes
decidido esforço no sentido de vossa regeneração. lembra-te, pois, donde caíste, e arrepende-te, e pratica
as primeiras obras." A oportunidade que ora é oferecida pode durar pouco. Se o tempo de graça e
arrependimento se escoar sem ser aproveitado, soará a advertência: 'Brevemente a ti virei, e tirarei do seu
lugar o teu castiçal.'... Mas Seu Espírito não contenderá continuamente, Sua paciência não durará por
muito tempo mais." 2TS 255.
"Não é Deus quem põe antolhos nos homens nem lhes endurece o coração; é a luz que Deus envia a
Seu povo para corrigir lhes os erros e para guiá-los por veredas seguras, mas que eles se recusam a aceitar
- isso, sim, é que lhes cega a mente e lhe endurece o coração. Eles preferem desviar-se da luz e
obstinadamente andam nas fagulhas que eles mesmos acenderam; e o Senhor declara, positivamente, que
eles se deitarão em tormentos. Quando um raio de luz que o Senhor envia não é reconhecido, há parcial
embotamento das percepções espirituais; e a segunda revelação de luz é menos claramente discernida, e
assim as trevas vão-se ampliando mais e mais até que se faça noite na alma. Cristo disse: 'Quão grandes
são tais trevas!'...
"Não permita o Senhor que a história dos filhos de Israel ao se apartarem de Deus, recusando-se a
andar na luz e recusando-se a confessar seus pecados de incredulidade e rejeição de Suas mensagens, seja
a experiência do povo que professa crer na verdade para este tempo! Pois, se procederem como os filhos
de Israel procederam, à despeito das advertências e admoestações, sobrevir-lhes-á nestes últimos dias o
mesmo resultado que sobreveio aos filhos de Israel.... Deus não tem pressa em executar Seus planos, pois
Ele é de eternidade a eternidade. Ele comunica luz e expõe Sua verdade mais amplamente àqueles que Ele
deseja que a recebam, para que esses, por sua vez, aceitem as palavras de advertência e encorajamento, e
as transmitam a outros. Se os homens de reputação e inteligência se recusarem a fazer isso, o Senhor
escolherá outros instrumentos, honrando aqueles que são considerados inferiores." R H 21./ 10/ 1890.
"O Senhor viu nossas apostasias e tem uma controvérsia com o Seu povo... O desagrado do Senhor
está contra o Seu povo. Na sua presente condição é-lhes impossível representar o caráter de Cristo....
Recusaram receber a mensagem; recusaram vir para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas....
Virá o tempo em que dos impenitentes se terá de dizer: `Efraim está entregue aos ídolos; deixai-o!' Verá a
Igreja onde ela caiu?... Quando os membros se humilharem perante Deus, através de uma ação zelosa, não
tímida, nem sem vida, o Senhor os receberá. Ele, porém, declara: 'Brevemente virei a ti, e removerei do
seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres'. Até quando resistirão a esta advertência? - A Igreja é
semelhante à árvore infrutífera... na qual a procura divina nada encontra senão folhas. Que solene
pensamento para as nossas igrejas! Solene, deveras, para cada indivíduo! Maravilhosa é a tolerância e a
paciência de Deus! Mas, 'se não te arrependeres', ela se esgotará; as igrejas, nossas instituições irão de
fraqueza em fraqueza, de fria formalidade a entorpecimento, ao passo que estão dizendo: 'Rico sou, e
estou enriquecido, e de nada tenho falta.' " RH (Extra) 23/ 12, 1890.
"`lembra-te, pois, donde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; e se não, brevemente
virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres.' Que efeito tem tido estas
palavras sobre a Igreja? Tem o professo povo de Deus compreendido o significado destas palavras:
'Brevemente virei a ti (quando estiveres à vontade, descuidado e repleto de negligência espiritual). e
removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres.' Quando não mais vierem advertências ao
povo de Deus, quando tiverem silenciado as ternas admoestações do Espírito de Deus, quando a lâmpada
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da iluminação celestial não mais brilhar sobre seu caminho, ele:; serão deixados, a acender seu próprio
fogo, e a andar nas labaredas que eles próprios acenderam." RH 4/ 4/1893.
Pelas citações anteriores vemos que a apresentação de Cristo e Sua justiça levou a Igreja à situação
onde ela recebeu:
1. um tempo breve para decidir seu destino.
2. a oportunidade para decidir entre:
a) genuíno reavivamento e reforma ou
b) remoção do seu castiçal.
Caso a Igreja aceitasse a ajuda especial a ela enviada, não seria tarde demais para que evitasse o
iminente desastre denominacional. Mas se ela deixasse de aproveitar a oportunidade a ela concedida para
reavivamento e reforma, a remoção de seu castiçal seria assinalada pela cessação das advertências e
admoestações divinas.
III - A IGREJA DECIDE SEU DESTINO
De modo geral não é conhecido entre os adventistas que "a mensagem do outro anjo" foi rejeitada.
1. A Mensagem Rejeitada
A irmã White escreveu:
"Nossa assembleia está agora chegando ao fim, e não foi feita nenhuma confissão nem aberta uma só
oportunidade a fim de permitir a entrada do Espírito de Deus. Tenho dito: Que adiantou nossa reunião
aqui e a participação de nossos irmãos do ministério, se eles estão aqui unicamente para excluir do povo o
Espírito de Deus?... Se Os ministros não quiserem receber a luz, quero, dar ao povo uma oportunidade;
talvez a recebam." MS 9, 1888.
"Se esperardes que a luz se manifeste de modo a agradar cada pessoa, esperareis em vão. Se
esperardes por apelos mais veementes ou melhores oportunidades, a luz será retirada, e sereis deixados
em trevas. Apoderai-vos de cada raio de luz que Deus envia. Os que negligenciam atender aos apelos do
Espírito e da Palavra de Deus, porque a obediência envolve uma cruz, perderão suas almas." R H 18/
12/1888.
"Procurei apresentar-vos a mensagem da forma como a compreendi, mas por quanto tempo os que
estão à frente da obra se conservarão afastados da mensagem de Deus?" R H 18/3/1890.
"Se eles não reconheceram o Espírito do Senhor nas mensagens que lhes apresentei, menos ainda O
reconhecerão agora, pois não tenho força para contender com o espírito e a resistência às dúvidas e a
incredulidade que lhes obstruíram a alma, de modo que não podem ver quando se apresenta o bem. Tenho
muito maior liberdade em falar aos incrédulos. Eles se interessam. São impressionados pelo Espírito
Santo, e dizem ter a impressão) de que essas palavras são faladas sob a inspiração do Espírito de Deus.
"Oh! é o encargo mais difícil do mundo falar onde grande luz sobreveio a homens em postos de
responsabilidade, homens que foram iluminados, mas que prefeririam as trevas à luz...." Carta 32w, 1890.
"O mesmo espírito que atuou nos que rejeitaram a Cristo, exaspera-lhes o coração; houvessem vivido
eles nos dias de Cristo, e procederiam para com Ele de modo semelhante ao dos perversos judeus."
Testemunhos Para a Redação da Review and Herald, pp. 16, 17.
"Jamais poderei esquecer a experiência que tivemos em Mineápolis nem as coisas que então me
foram reveladas com respeito ao espírito que dominou os homens. as palavras que falaram, as ações que
praticaram em obediência aos poderes do mal.... Durante a assembleia, foram impelidos por outro espirito.- Carta 24s, 1892.
"A indisposição de ceder as opiniões preconcebidas. e de aceitar esta verdade, estava à base de
grande parte da oposição manifestada em Mineápolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos
(E..I.) Waggoner e (A.T.) Jones. Excitando aquela oposição. Satanás teve êxito em afastar do povo, em
grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. O inimigo impediuos de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a
proclamar depois do dia de Pentecostes. Sofreu resistência a luz que deve iluminar toda a Terra com a sua
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glória, e pela ação de nossos próprios irmãos tem sido, em grande medida, conservada afastada do
mundo." 1 ME 234, 235.
"Se Satanás puder impressionar a mente e despertar as paixões dos que professam crer na verdade, no
sentido de levá-los a se unirem às forças do mal, ficará muito satisfeito. Se ele puder levá-los a se
comprometerem com o lado da iniquidade, terá feito seus preparativos para conduzi-los numa longa
jornada....
"Desejo rogar aos irmãos que se reunirão em assembleia na Associação Geral, que atendam à
mensagem enviada aos laodiceanos. Que situação de cegueira a deles! Este assunto [a mensagem de
1888] repetidas veies foi dado a conhecer; mas vossa insatisfação com vossa condição espiritual não tem
sido suficientemente profunda e penosa para operar uma reforma. `Dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e
de nada tenho falta; e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu.' A culpa do autoengano repousa sobre nossas igrejas." Carta a O. A. Olsen, 1/9/ 1892, O. 19, d'92.
"Vi que Jones e Waggoner correspondiam a Josué e Calebe. Como os filhos de Israel apedrejaram Os
espias com pedras literais, vós apedrejastes estes irmãos com as pedras do sarcasmo e do escárnio. Vi que
voluntariamente rejeitastes o que sabíeis ser verdade, tão-somente porque isso era demasiado humilhante
para vossa posição. Vi alguns de vós, em vossas tendas, arremedando e fazendo toda espécie de escárnio
a estes dois irmãos. Também vi que se lhes houvésseis aceitado a mensagem, teríamos entrado no reino,
dois anos após, mas agora temos de voltar ao deserto e lá permanecer por quarenta anos." GCB 9/5/ 1892
(Melbourne, Austrália).
"Nosso próprio povo se opôs à obra de Deus, rejeitando a luz da verdade da justiça de Cristo pela fé.
Esta devia ter sido recebida e repercutida com o coração, a voz e a pena. Mas ao chegar a luz aos que
estão no centro da obra, não têm eles sabido como tratá-la." TM 401, 402 (1897).
"Deveríamos ser o último povo na Terra a condescender com o espírito de perseguição contra os que
estão levando a mensagem de Deus ao mundo. Esse é o mais terrível aspecto da falta de espírito cristão
que entre nós se tem manifestado desde a assembleia de Mineápolis. Algum dia se verá o seu verdadeiro
significado, com todo o peso da desgraça resultante dessa atitude." GCB 1893, p. 184.
"O pecado cometido nos acontecimentos de Mineápolis permanece nos livros do Céu.... E quando
essas pessoas forem novamente provadas nesse terreno, o mesmo espírito se revelará. Quando o Senhor
os tiver provado suficientemente, retirará Seu Santo Espírito, caso não se submetam a Ele." Carta a O. A.
Olsen, 11911892, O. 19, d'92.
2. O Mensageiro Rejeitado
A rejeição da mensagem implica a rejeição do mensageiro --o anjo do Apocalipse 18.
O anjo de Apocalipse 18 simboliza um movimento. A serva do Senhor refere-se ao "movimento
simbolizado pelo anjo que desce do céu e ilumina a Terra com a sua glória." GC 604. Nesse movimento,
tanto agentes humanos como divinos tornam parte ativa. Em Apocalipse 18, é o Espírito Santo, que
realmente ilumina a Terra com Sua glória. (SC 253). Ele também há de selar com o selo do Deus vivo os
que "suspiram e gemem" (1TSM 336).
Sem dúvida, anjos literais participam na obra de selamento dos 144.000 (Hb 1:13, 14; PR 564). E
seres humanos consagrados também têm sua parte na obra final.
"Os anjos são representados como voando pelo meio do céu, proclamando ao mundo uma mensagem
de advertência, e tendo relação direta com o povo que vive nos últimos dias da história terrestre. Ninguém
ouve a voz desses anjos, pois eles são símbolo do povo de Deus a trabalhar em harmonia com o universo
celeste. Homens e mulheres, iluminados pelo Espírito de Deus e santificados por meio da verdade,
proclamam as três mensagens em sua ordem." 2ME 387.
Desse modo, se a "mensagem do outro anjo" (1888) foi rejeitada, isto significa que os homens que
apresentaram a mensagem foram rejeitados, os anjos que assistiram esses homens foram rejeitados, e
também o Espírito Santo que usou esses homens foi rejeitado. A irmã White escreveu:
"Agora, precisamente agora, é nosso tempo de misericórdia e salvação. O Senhor Deus, que habita no
santo lugar, vê toda alma que mostra desprezo pelas manifestações do Seu Santo Espírito. Deus revelou9

Se repetidas vezes em Battle Creek, de modo muito assinalado. Deu copiosa medida de Seu Santo
Espírito aos crentes ali. As manifestações fora, por vezes inesperadas.... Alguns se sentiram importunados
com esta efusão, e suas próprias disposições naturais manifestas. Disseram: "Isto é apenas excitação; não
é o Espírito Santo nem aguaceiros da chuva serôdia procedentes do Céu." Sp T, série A, Nº 6, p. 19
(1896).
"O mensageiro celestial foi repelido com resoluta determinação. 'Até aqui irás com meus estudantes,
mas não adiante. Não precisamos de entusiasmo nem de excitação em nossa escola. Ficamos muito mais
satisfeitos em trabalharmos com os estudantes.' Foi assim que menosprezaram o gracioso mensageiro de
Deus, o Espírito Santo.
"Não estão os professores de nossas escolas em perigo de blasfêmias quando acusam o Espírito Santo
de ser um poder impostor e conducente ao fanatismo?... Uma sucessão de chuvas de águas vivas jorrou
sobre vós em Battle Creek... mas não as reconhecestes como tais. Em lugar de beberdes copiosamente das
fontes da salvação, gratuitamente oferecida através da influência do Espírito Santo, vos volvestes para os
simples esgotos, procurando saciar a sede de vossa alma nas águas poluídas da ciência humana. O
resultado tem sido corações ressequidos nas escolas e na igreja.... Espero, porém, que os professores ainda
não tenham ultrapassado a linha para serem entregues a dureza do coração e cegueira mental." SpT, série
A, n." 7, pp. 31, 32 (1897).
Os poucos fiéis, que por este tempo aceitaram a mensagem, foram impotentes para reformar a Igreja.
No entanto, 1888 marcou o início do profetizado movimento de reavivamento e reforma, que mais
plenamente se revelou em outra crise, quando a apostasia aberta ocasionou considerável separação.
IV - CONSEQUÊNCIAS INEVITÁVEIS
É pena que o povo adventista, com poucas exceções, não esteja devidamente esclarecido acerca do
ponto crítico trazido pela "mensagem da justiça pela fé" em 1888. As publicações oficiais da Igreja deram
informação muito escassa e inadequada sobre o assunto. Os que leram as declarações do Espírito de
Profecia acima citadas, devem certamente ficar desapontados ao depararem com declarações imprecisas
dos dirigentes de hoje. Por exemplo, no livro A História de Nossa Igreja, pp. 250, 251, lemos: "O grosso
das pessoas que assistiram à Assembleia aceitou a mensagem com prazer, o que não aconteceu com
alguns dos dirigentes...
"Depois da assembleia de 1888, estabeleceu-se gradualmente a unidade. Os dirigentes que se haviam
oposto ao ensino tendente a uma fé pessoal mais profunda, aceitaram a repreensão da Sra. White, e
confessaram sua errônea atitude mental depois da assembleia....
"Se bem que a assembleia de Mineápolis parecesse desalentadora e alarmante, chegou a ser uma
grande vitória para a igreja... Os dirigentes tiveram uma nova experiência e a igreja fez rápidos progressos
em todos os ramos da obra, ao compreender a devida ênfase que se devia dar à justificação pela fé.‖
Este quadro otimista que os lideres estão agora procurando apresentar contradiz o verdadeiro quadro
exposto pela serva do Senhor nos escritos anteriormente citados e nos transcritos a seguir. Diz a irmã
White:
"A religião de Jesus foi posta em perigo. Está sendo misturada com mundanismo. A política
mundana está tomando o lugar da verdadeira piedade e sabedoria que vem do alto, e Deus removerá da
assembleia Sua mão que faz prosperar. Deverá a arca do concerto ser removida deste povo? Deverão os
ídolos insinuar-se furtivamente? Deverão falsos princípios e preceitos ser introduzidos no santuário?
Deverá o anticristo ser respeitado? Deverão ser ignoradas as doutrinas verdadeiras e Os verdadeiros
princípios, que nos foram dados por Deus e nos tornaram o que somos'?... É diretamente para este fim que
o inimigo nos está conduzindo, através de homens cegos e não consagrados." MS 29, 1890.
"Formalismo, sabedoria terrena, aviso e procedimento mundano, parecerão a muitos o próprio poder
de Deus, mas quando aceitos, constituem obstáculo para impedir de vir ao mundo a luz divina em
advertências, reprovações e conselhos.
"Satanás se insinuará por meio de pequenas cunhas, que se alargarão à medida que se forem
colocando. Os especiosos estratagemas de Satanás serão introduzidos na obra especial de Deus neste
tempo." MS 16, 1890.
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"O Senhor não deixará Sua igreja sem reprovações e advertências. Os pecados se tornaram moda; não
obstante se estarem tornando mais ofensivos à vista de Deus. São encobertos, paliados e desculpados; a
mão direita da comunidade é estendida aos próprios homens que estão introduzindo falsas teorias e falsos
sentimentos, confundindo a mente do povo de Deus e amortecendo-lhes as sensibilidades quanto ao que
constitui retos princípios. Assim se tornou a consciência insensível aos conselhos e reprovações enviadas.
A luz concedida, chamando ao arrependimento, foi extinta pelas nuvens da incredulidade e oposição
levantadas pelos planos e invenções dos homens." News Letter, Methods N.° 1 (1897).
"Uma nova ordem de coisas se estabeleceu no ministério. Há um desejo de amoldar-se a outras
igrejas; a simplicidade e humildade quase desapareceram. Os ministros jovens querem ser originais, e
procuram introduzir novas ideias e novos planos de trabalho. Alguns abrem reuniões de reavivamento, e
por esse meio chamam grande número de pessoas para a igreja. Passado, porém, o excitamento, onde
estão os conversos? Arrependimento e confissão de pecado é coisa que não se vê. Apela-se ao pecador
para que creia em Cristo e O aceite sem levar em consideração sua vida passada de pecado e rebelião.
Não há quebrantamento de coração nem contrição de alma. Os supostos conversos não caíram sobre a
Rocha, Jesus Cristo." MS (sem data) 111.
1. Denúncia de Infidelidade de Líderes
"Os homens que fecham os olhos à luz divina ignoram, deploravelmente ignoram as Escrituras e o
poder de Deus. Não lhes agrada a operação do Espírito Santo e atribuem Suas manifestações ao
fanatismo.
"Aqueles que mantêm esta fé e dela falam, não sabem de que estão falando. Estão alimentando o
amor às trevas. E justamente enquanto essas almas sem Cristo forem mantidas em posições de
responsabilidade, a causa de Deus estará em perigo. Correm eles o risco de tão firmemente se apegarem
ao negro chefe de toda a rebelião que jamais vejam a luz; e quanto mais forem retidos, mais sem
esperança será a sua oportunidade de receber a Cristo, ou de alcançarem um conhecimento do verdadeiro
Deus. Quão incerto tornam tudo que é espiritual e progressivo na verdade! Sob a influência de seu líder,
tornam-se eles cada vez mais determinados a trabalhar contra Cristo." TM 284, 285.
2. Destruição da Bandeira de Cristo
"O Espírito Santo operou em muitas ocasiões; mas aqueles que resistiram ao Espírito de Deus em
Mineápolis ficaram aguardando uma oportunidade para repetirem a experiência, porque continuaram com
o mesmo espírito. Posteriormente, ao terem evidências e mais evidências, alguns se convenceram; mas
aqueles que não se enterneceram nem se submeteram à operação do Espírito Santo, colocaram sua própria
interpretação sobre a manifestação da graça de Deus, e perderam muito. Em seu coração e alma
declararam que aquela manifestação do Espírito Santo foi fanatismo e ilusão. Permaneceram como uma
pedra; as ondas da misericórdia fluíram sobre eles e ao seu redor, mas eles as rechaçaram com seus
corações duros, ímpios, refratários à operação do Espírito Santo. Se Este houvesse sido recebido, tê-los-ia
feito sábios para a salvação — homens mais santos, preparados para fazer a obra de Deus com santificada
capacidade. Mas todo o Universo celeste testemunhou o tratamento infame que dispensaram a Jesus
Cristo, representado pelo Espírito Santo. Houvesse o próprio Cristo sido colocado diante deles, e tê-loiam tratado como O trataram os judeus.... Aqueles que abriram a porta de seus corações à tentação em
Mineápolis, e que levaram consigo o mesmo espírito para casa, hão de compreender, se não agora, num
futuro próximo, que resistiram ao Espírito Santo de Deus e afrontaram o Espírito da graça. Hão de
arrepender-se? ... O Espírito do Senhor tem estado com Seus mensageiros, por Ele enviados com luz,
preciosa luz; mas foram muitos os que desviaram seus rostos do Sol da justiça, que não Lhe perceberam
os brilhantes raios. O Senhor diz a respeito deles: 'Eles Me voltaram as costas, e não apenas os rostos'...
Quem compreenderá as coisas que estou escrevendo? ... O Senhor está às portas, mas aqueles que
ousaram resistir à luz que o Senhor enviou em rica medida, em Mineápolis, e que não humilharam seus
corações perante Deus, perseveraram no caminho da resistência, dizendo: `Quem é o Senhor para que eu
obedeça à Sua voz?' A bandeira que há de ser empunhada por todos quantos proclamam a terceira
mensagem angélica está sendo tingida de outra cor, a qual virtualmente a destrói." Sp T, série A, N.º 6,
pp. 19-26.
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3. A Obra Recebe Novo Molde
"Os homens a quem se confiaram pesadas responsabilidades, mas que não têm comunhão viva com
Deus, têm estado e ainda estão ofendendo ao Seu Santo Espírito. Estão transgredindo com o mesmo
espírito que Coré, Datã e Abirão, e como os judeus nos dias de Cristo....
"Jesus disse: 'Portanto, eis que Eu vos envio profetas, sábios e escribas; e a uns deles matareis e
crucificareis de cidade em cidade.' Essa profecia foi literalmente cumprida pelos judeus no tratamento que
deram a Cristo e aos mensageiros que Deus lhes enviou. Seguirão os homens nesses últimos dias o
exemplo daqueles que Cristo condenou?
"Essas terríveis predições não têm eles até aqui cumprido plenamente; mas se Deus lhes poupar a
vida, e nutrirem o mesmo espírito que assinalou sua atitude tanto antes como depois da reunião de
Mineápolis, imitarão plenamente os atos daqueles que Cristo condenou quando esteve na Terra....
"Eles começaram essa satânica obra em Mineápolis....
"Contudo esses homens têm ocupado posições de confiança e têm moldado a obra à sua semelhança."
TM 78-80 (1895).
"O poder das trevas já colocou seu molde e inscrição sobre a obra.... Falta o Espírito Santo em nossa
obra." TM 277, 278.
4. Maiores Progressos
"A mesma obra que se fez no passado continuará a ser realizada à maneira da Associação Geral. O
caráter sagrado dessa organização está desaparecendo rapidamente. O que será então respeitado como
puro, santo e incontaminado? Haverá acaso alguma voz que o povo de Deus possa considerar como
devendo ser respeitada? Nada há de fato que traga em si as credenciais divinas....
"Em grande medida, a Associação Geral perdeu seu caráter sagrado, porque alguns a ela ligados não
mudaram seus sentimentos em nenhum aspecto, desde a Assembleia em Mineápolis. Alguns em posições
de responsabilidades prosseguem obstinadamente segundo os impulsos de seu próprio coração....
"Quem pode, agora, sentir-se seguro de obter certeza acerca da voz da Associação Geral? Se o povo
de nossas igrejas compreendesse a maneira de dirigir dos homens que caminham à luz das faíscas que eles
próprios acenderam, iriam respeitar-lhes as decisões? Minha resposta é: Não, nem por um momento. Foime mostrado que o povo em geral não sabe que o coração da obra está enfermando e corrompendo-se em
Battle Creek. Muitos dentre o povo estão em estado letárgico, indiferente e apático, consentindo com a
execução de planos que não compreendem. Onde se encontra e donde virá aquela voz que o povo poderá
atender, ciente de que é a voz do verdadeiro Pastor?" Sp T, The Work at Balde Creek, 31/5/1896.
"No centro da obra, estão as questões sendo amoldadas de tal maneira que todas as instituições estão
seguindo o mesmo rumo. E a própria Associação Geral se está corrompendo com sentimentos e princípios
errôneos. Na elaboração dos planos, manifestam-se os mesmos princípios que têm dominado as coisas em
Battle Creek por bom espaço de tempo." TM 359 (1895).
"A igreja acha-se no estado de Laodicéia. A presença de Deus não está no meio dela." News Letter,
Education Nº 6 (1898).
"O professor celeste indagou: 'Que engano maior poderá seduzir o espírito do que a pretensão de que
estais construindo sobre o fundamento reto e de que Deus aceita vossas obras, quando na realidade estais
efetuando coisas de acordo com princípios mundanos, e estais pecando contra Jeová?...
"Quem pode sinceramente dizer: 'Nosso ouro é provado no fogo; nossas vestes estão incontaminadas
do mundo'? Eu vi nosso Instrutor apontando para as vestes da chamada justiça. Tirando-as, pôs a
descoberta a corrupção que estava por debaixo. Disse-me Ele, então: `Não vê como eles pretensiosamente
encobriam seu depravamento e corrupção do caráter?' `Como se fez prostituta a cidade fiel!' A casa de
Meu Pai é feita casa de venda, um lugar de onde partiram a presença e glória divinas! Por esse motivo é
que há fraqueza, e falta de força....
"A menos que se arrependa e converta a igreja que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá
do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma." 3TS 253, 254.
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"Não fazendo tentativa alguma para reformarem-se, vão-se tornando piores mais e mais." 3TS 102
(1902).
O desenvolvimento deste estado (especialmente 3TS 254) é uma das mais fortes evidências de que a
mensagem de 1888 Ap 18:1) foi rejeitada pela liderança e pela Igreja. Com relação a esta experiência
negativa, a seguinte advertência torna-se bastante significativa:
"Onde a mensagem da verdade divina é desdenhada e tratada levianamente, ali a Igreja se envolve
em trevas; esfriam a fé e o amor; entram a separação e a discórdia." GC 378.
5. Esforços Especiais em Favor dos Dirigentes
a) Apelo de 1901 (ignorado)
"Na Assembleia da Associação Geral realizada em Battle Creek, em 1901, Deus tornou evidente ao
Seu povo de que Ele estava requerendo uma reforma..,. Houvessem os obstinados corações se
quebrantado naquela ocasião, e ter-se-ia visto uma das maiores manifestações do poder de Deus tal como
jamais se viu. Mas Deus não foi honrado. Os testemunhos do Seu Espírito não foram atendidos. Os
homens não se apartaram das práticas que estavam em decidida oposição aos princípios da verdade e da
justiça. Os quais deveriam ser sempre mantidos na obra do Senhor."
b) Apelo de 1903 (ignorado)
"Quando foi destruído o Sanatório de Battle Creek, Cristo Se entregou a Si mesmo para defender a
vida de homens e mulheres. Nessa destruição Deus estava apelando ao Seu povo para que retornasse para
Ele. E, na destruição das instalações da Review and Herald, com o salvamento das vítimas, Deus lhes está
dirigindo um segundo apelo." 8T 102 (1905).
"Depois de informada da excelente reunião de confissão e unificação realizada em Battle Creek, eu
estava escrevendo no meu diário, e a ponto de registrar a gratidão que senti pela mudança ocorrida, minha
mão foi detida e me foram dirigidas as palavras: 'Não o escrevas. Não se verificou nenhuma mudança
para melhor.' 8T 231 (1903).
c) Apelo de 1909 (ignorado)
"Durante a Assembleia da Associação Geral de 1909 devia haver sido feita no coração dos que a ele
assistiram, uma obra que não foi realizada. Deviam haver sido consagradas horas ao exame de coração, as
quais haveriam levado ao quebrantamento do inculto solo do coração daqueles que se achavam ali
reunidos. Isto lhes haveria dado visão para compreender a obra tão essencial a ser feita por eles em
arrependimento e confissão. Mas, se bem que fossem dadas oportunidades para confissão de pecados,
para sincero arrependimento, e para decidida reforma, não foi feita obra cabal." 2ME 400, 401.
A triste experiência de 1888 também se repetiu durante as assembleias subseqüentes. Os renovados
apelos dirigidos à liderança foram repetidamente rejeitados. Nenhum genuíno reavivamento e reforma se
testemunhou entre eles. E a Igreja sofreu as inevitáveis conseqüências.
V - A HISTÓRIA SE REPETE
"A rejeição da luz deixa os homens em trevas, de maneira que já não sabem em que tropeçam. O
convite que os judeus rejeitaram foi enviado aos pobres, aos aleijados, os cegos e os coxos. Foi
pronunciada uma terrível denúncia dizendo que nenhum daqueles que tinham rejeitado o convite provaria
a ceia das bodas. Eles haviam dado ouvidos às sugestões de Satanás, apresentando desculpas, e, sob a
liderança dele, quiseram ser deixados nas trevas da incredulidade. Como Faraó, entrincheiraram-se em
obstinada resistência contra o Senhor Jesus e Seus discípulos; escolheram a Barrabás em vez de Cristo.
"A preciosa mensagem veio a nós nestes últimos dias. Advertências e súplicas foram dadas. O
convite foi apresentado: 'Vinde, porque tudo já está preparado.' Enquanto o dia se chama `Hoje', não
endureçais os vossos corações. Será que os homens e mulheres a quem Deus abençoou com grande luz se
deixarão transviar pelas lisonjeiras mentiras do Inimigo das suas almas? ... Não haveremos de despertar e
sacudir de nós a perigosa letargia do mundo, que nos está embalando para dor-ruirmos no berço da
segurança carnal? ... O Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem .... Imitareis os
judeus, que recusaram o convite?" RH 5/ 11/1895.
"Ao rejeitarem a luz que sobre eles estava brilhando, ao se recusarem a examinar as evidências, para
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ver se as mensagens provinham do Céu, os fariseus pecaram contra o Espírito Santo....
"Os judeus prosseguiram em sua atitude de rejeitar a Cristo, até que, enganados e iludidos por si
mesmos, chegaram a pensar que, crucificando-O, estavam prestando um serviço a Deus....
"Em nossos dias, o pecado dos fariseus está sendo repetido. Muitos se estão apartando da luz,
recusando ouvir as advertências do Espírito de Deus. Ao fecharmos, porém, o coração às impressões
divinas, rejeitamos o perdão que nosso Redentor graciosamente nos está oferecendo. Rejeitando a
misericórdia e a verdade, estamo-nos preparando para uma atitude de resistência que, se for seguida,
continuará até que não mais tenhamos força para agir de maneira adversa. Será atingido um ponto em que
nem mesmo os apelos mais diretos surtirão eleito. O desejo de nos submetermos a Deus e fazermos Sua
vontade não mais será sentido. Os sentidos espirituais se embotarão. Trevas serão o resultado, e quão
grandes serão tais trevas!
"O Espírito Santo está contendendo com todos. É a voz de Deus falando à alma. Mas se resistirmos a
essa voz, então, a exemplo dos fariseus, abafaremos a convicção e rejeitaremos as evidências, por mais
claras que sejam. Deus então nos abandonará, deixando-nos entregues às nossas próprias inclinações."
RH 27/7/ 1897.
"Satanás trabalha para que a história da nação judaica se repita na vida dos que professam crer na
verdade presente." 2ME 111 (1896).
"O povo judeu foi destruído porque rejeitou a mensagem de salvação que do Céu lhes foi enviada.
Haverá de esta geração a quem Deus outorgou grande luz e maravilhosas oportunidades, seguir a trilha
dos que rejeitaram a luz para sua própria ruína'?" 6T 146 (1900).
VI — DUAS FASES
Nas evidências até aqui apresentadas, dois pontos foram enfatizados: 1) A vinda do anjo de
Apocalipse 18 (chamado o quarto anjo) com urna mensagem específica de reavivamento e reforma em
1888; e 2) o modo como esta mensagem vital foi tratada naquela ocasião e durante os anos subseqüentes.
Consideraremos agora as duas fases da obra deste anjo.
1. Primeira Fase — Preparação
O Espírito de Profecia estabelece acima de qualquer dúvida o fato de que o anjo de Apocalipse 18
iniciou sua obra com a apresentação da mensagem da justiça de Cristo em 1888.
Em 1888, o quarto anjo (Apocalipse 18) representou os mensageiros que:
1) apresentaram o diagnóstico do Grande Médico (Isaías 58:1; Apocalipse 3:14-17), e
2) ofereceram o único remédio prescrito para o tão necessário tratamento (Apocalipse 3:18). Veio
com uma mensagem de reavivamento e reforma a preparar um povo para receber a chuva serôdia. A irmã
White escreveu:
"Em cada reunião desde a Assembleia Geral, almas têm aceitado ansiosamente a preciosa mensagem
da justiça de Cristo. Agradecemos a Deus por haver almas que reconhecem que estão necessitadas de algo
que não possuem, — ouro de fé e amor, vestes brancas da justiça de Cristo, colírio do discernimento
espiritual." CJN 52.
"Deus suscitou homens para satisfazer a necessidade deste tempo, os quais clamarão em alta voz e
não se deterão, levantarão sua 'voz como a trombeta e anunciarão ao Meu povo a sua transgressão e à casa
de Jacó os seus pecados'. Sua obra é não apenas proclamar a Lei, mas pregar a verdade para este tempo, o Senhor Justiça Nossa...
"O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na
revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o privilégio da luz do anjo cuja
glória há de encher a Terra." 1ME 362, 363.
"A questão de maior importância vital para este tempo é: `Quem está ao lado do Senhor? Quem quer
unir-se ao anjo (de Apocalipse 18) na proclamação da mensagem da verdade ao mundo? Quem receberá a
luz que há de encher toda a Terra com a sua glória?' " RH 5/11/ 1889.
"A Babilônia mística não tem poupado o sangue dos santos, e não estaremos bem despertos para
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captar os raios de luz provenientes do fulgor do anjo que iluminará a Terra com sua glória?" 3ME 426.
"E todos quantos são coobreiros de Deus... não serão desviados da mensagem presente, que já está
iluminando a Terra com sua glória." 2M E 114.
"Se quisermos receber a luz do glorioso anjo que deverá iluminar a Terra com a sua glória, cumprenos certificar-nos de que nossos corações estejam purificados, esvaziados do eu, e dirigidos para o Céu, a
fim de estarem preparados para a chuva serôdia. Procuremos, pois, habilitar-nos e unamo-nos na
proclamação do anjo que há de iluminar a Terra com a sua glória." ST 1/8/1892.
"O profeta declara: 'Depois destas coisas vi descer do Céu outro anjo que tinha grande poder, e a
Terra foi iluminada com a sua glória'. Claridade, glória e poder deverão ser adicionados à mensagem do
terceiro anjo, e onde quer que ela seja pregada na manifestação do Espírito trará convicção. Quando essa
luz vier ao povo de Deus, de que maneira ficará sabendo disso quem quer que seja dentre nossos irmãos?
É certo que até agora não vimos a luz que corresponde a esta descrição. Mas Deus tem luz para Seu povo,
e todos aqueles que quiserem aceitá-lo verão que é pecado permanecer na condição de mornidão e esses
atenderão ao conselho da Testemunha Verdadeira, que diz: 'Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou
à porta, e bato; se alguém ouvir a Minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele
Comigo.' A Igreja é representada como achando-se numa condição de presunção, auto-satisfação,
orgulho, independência, ignorância quanto à sua pobreza e miséria....
"O ouro que Jesus quer que compremos é ouro provado no fogo; é o ouro da fé e do amor, que não
tem substância contaminadora. A veste branca é a justiça de Cristo, aquela veste nupcial que somente
Cristo pode dar. O colírio é o verdadeiro discernimento espiritual que faz tanta falta em nosso meio, pois
as coisas espirituais devem discernir-se espiritualmente.
"A nossos irmãos que se acham numa condição de confiança própria e auto-satisfação, e que falam e
agem como se não tivessem necessidade de mais luz, precisamos dizer que a mensagem laodicense se
aplica a vós." RH 1 /4/ 1890 (grifo nosso).
De acordo com estas declarações, o anjo de Apocalipse 18:1 deve primeiramente efetuar uma obra
interna de reavivamento e reforma entre os membros da Igreja antes que possa dar o alto clamor sob o
poder da chuva serôdia (Apocalipse 18:2-4).
A serva do Senhor diz que a obra desse outro anjo começou em 1888 (I ME 363), quando se
manifestaram os primeiros raios de sua luz, fortalecendo a "terceira mensagem angélica em realidade."
Deste pequeno começo, esta luz há de crescer até atingir seu clímax:
"A mensagem nada perde da sua força no vôo progressivo do anjo, pois João a vê crescendo em força
e em poder até que toda a Terra seja iluminada com a sua glória. A marcha do povo que guarda os
mandamentos de Deus é progressiva, sempre progressiva. A mensagem de verdade que sustentamos deve
ser anunciada a nações, línguas e povo. Em breve ela há de soar com forte voz, e a Terra será iluminada
com a sua glória." 5T 383
"O anjo [de Apocalipse 18:1] que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, deve
iluminar a Terra toda com a sua glória." GC 611.
A ideia de que a profetizada reforma deve iniciar-se com a cura milagrosa de enfermos e outros sinais
e maravilhas, sob a chuva serôdia, é uma falsa interpretação de 3TS 345, que se refere ao clímax não ao
início do movimento reformatório. Somos advertidos:
"Muitos dos que recusam a mensagem que o Senhor lhes envia, estão em busca de ganchos em que
pendurar dúvidas, procurando alguma desculpa a fim de rejeitar a luz do Céu. Em face de clara evidência,
dizem, como os judeus: 'Mostra-nos um milagre, e creremos. Se esses mensageiros têm a verdade, por
que não curam os doentes'?'
"Fossem-lhes os olhos abertos, e veriam anjos maus exultando em torno deles e triunfando em seu
poder de enganá-los. Acha-se mesmo diante de nós o dia em que Satanás responderá à exigência desses
duvidosos, e apresentar-lhes-á numerosos milagres para confirmar a fé de todos quantos andam em busca
dessa espécie de prova. Quão terrível será a situação dos que fecham os olhos à luz da verdade e pedem
milagres para os firmar no engano!" Ev 594.
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"Deve haver uma reforma em nossas fileiras; cumpre que as pessoas alcancem mais elevada norma
antes que possamos esperar que o poder de Deus se manifeste de maneira acentuada em favor da cura dos
doentes." MS 16.
"O grande movimento reformatório deve iniciar-se com a apresentação dos princípios da lei de Deus
a pais, mães e filhos." 6T 119 (1900).
As evidências anteriormente apresentadas tornam claro que o primeiro propósito da vinda do anjo de
Apocalipse 18 é dar poder à terceira mensagem angélica, que se enfraqueceu nas mãos daqueles a quem
foi primeiramente confiada. (Ev 230: 6T, (a): 8T 118, 119; PE 277; TM 411). Só quando a terceira
mensagem estiver fortalecida pelo outro anjo é que pode crescer em alto clamor, de acordo com várias
declarações do Espírito de Profecia.
Não pode haver erro no que Deus revelou através da irmã White. Não obstante, alguns procuram dar
a impressão de que sabem mais do que o Espírito de Profecia. Explicam Apocalipse 18:1 dizendo que o
outro anjo ainda não veio; mas quando vier, afirmam, há de iluminar toda a Terra diretamente com a
plenitude da sua glória. Esses irmãos estão obviamente advogando, em contrário a um "Assim diz o
Senhor", que a mensagem crescerá mesmo sem a única ajuda que o Senhor proveu para tornar possível
seu crescimento. E esta crença errônea gera ainda outra incoerência: Se a mensagem pudesse crescer
firmemente em força e poder, a ponto de alcançar o clímax por si mesma, completamente desajudada pelo
quarto anjo, então é claro que a vinda do quarto anjo no fim não teria nenhum propósito. Por vezes
perguntamo-nos a nós mesmos por que motivo, por uma questão de coerência, estes professos crentes não
explicam Apocalipse 14:9 exatamente da mesma maneira. Eles nunca nos disseram por que a "grande
voz" com que veio o terceiro anjo, não se fez ouvir em 1844. Como se pode ver, o erro é incoerente com
suas próprias conclusões.
2. Segunda Fase — A Chuva Serôdia
Em 1888, quando veio o anjo de Apocalipse 18, este representou os que realmente aceitaram sua
mensagem. Do princípio ao fim de sua missão, ele só se identifica com os verdadeiros adventistas.
Portanto, na sacudidura profetizada, nós o encontramos, não com a maioria apostatada, mas com a
minoria fiel. A profecia diz:
"Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do
terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando
para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as
coisas quase sob a mesma luz; e, em vindo a prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens
de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em
enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos." GC 608.
"Mas [neste tempo] Deus ainda tem um povo em Babilônia; e, antes de sobrevirem Seus juízos esses
fiéis devem ser chamados a sair, para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram nas
suas pragas. Esta a razão de ser o movimento simbolizado pelo anjo descendo do Céu, iluminando a Terra
com sua glória, e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em relação
com a sua mensagem ouve-se a chamada: 'Sai dela, povo Meu.' Estes anúncios, unindo-se à mensagem do
terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da Terra." GC 604.
"Neste tempo de perseguição provar-se-á a fé dos servos do Senhor [os 'antigos irmãos' identificados
como o 'movimento de Apocalipse 18]. Deram fielmente a advertência, seguindo tão-somente Deus e Sua
Palavra." GC 608.
Dar o alto clamor, como se pode ver, torna-se responsabilidade de um pequeno e fiel "remanescente",
que se distingue claramente da "Igreja-mãe" irreformada (3TSM 65, 67; 5T 524). Desses poucos fiéis,
que foram chamados para "levar a arca de Deus", está escrito que "a verdade não será amesquinhada nem
perderá seu poder em suas mãos" Esta pequena "companhia" de "antigos irmãos", que viaja no caminho
estreito (2T 594, 595) deve, em primeiro lugar, mostrar ao professo povo de Deus as suas transgressões "e
à casa de Jacó os seus pecados." TM 411. Dar a advertência final, o alto clamor, é a última parte de sua
obra. O Espírito de Profecia descreve este acontecimento como segue:
"Os mensageiros do Céu hão de ser vistos correndo de um lado para o outro, procurando, por todos
Os meios possíveis, advertir o povo da vinda do juízo e apresentando as boas novas da salvação por meio
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de nosso Senhor Jesus Cristo. O padrão da justiça há de ser exaltado. O Espírito de Deus está incitando os
corações dos homens, e aqueles que se mostrarem sensíveis à Sua influência tornar-se-ão luzes no mundo.
Serão vistos por toda parte saindo para comunicar a outros a luz que receberam, assim como aconteceu
depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E à medida que fazem sua luz brilhar, recebem
cada vez mais poder do Espírito. A Terra é iluminada com a glória de Deus.
"Mas, Oh! triste quadro! ... Ele [Deus] retirará Seu Santo Espírito da Igreja e O dará a outros que hão
de apreciá-lO.
"Não há maior evidência de que os que receberam grande luz não a apreciam, do que a de sua recusa
em fazer sua luz resplandecer sobre os que estão em trevas, e dedicar seu tempo e energias a celebrar
formas e cerimônias. Não são alimentados pensamentos sobre a obra interior e a necessária pureza de
coração. A ausência de harmonia com Deus torna-se evidente. A luz se obscurece e se apaga. O castiçal
foi removido." RH 16/7/1895.
"Ao tempo do alto clamor do terceiro anjo os que de algum modo foram cegados pelo Inimigo, e que
não tenham escapado inteiramente do laço de Satanás, estarão em perigo, pois lhes será difícil discernir a
luz do Céu, e estarão inclinados a aceitar a falsidade. Sua errônea experiência lhes impregnará os
pensamentos, decisões, propósitos e conselhos. Os sinais que Deus tem dado não constituirão evidência
para aqueles que tiveram seus olhos cegados por escolherem as trevas ao invés da luz. Após rejeitarem a
luz, inventarão teorias que chamarão de `luz', mas que Deus as chama 'faíscas de seu próprio fogo, pelas
quais dirigem seus passos." RH 13/ 12/1892.
"A causa de Cristo será traída. Aqueles que tiveram a luz da verdade, e fruíram suas bênçãos, mas
dela se desviaram, se oporão ao Espírito de Deus inspirados por um espírito inferior, demolirão aquilo
que uma vez construíram, e a toda alma pensante e temente a Deus demonstrarão não serem dignos de
confiança. Podem professar a verdade e a justiça, mas seu espírito e obras testificarão que eles são
traidores do seu Senhor. Chamarão de impulsos do Espírito Santo as manifestações atribuíveis a Satanás."
RH 24/5/1898.
"Haverá nas igrejas maravilhosa manifestação do poder de Deus, mas esta não comoverá os que não
se humilharam perante o Senhor e abriram a porta do coração mediante confissão e arrependimento. Na
manifestação daquele poder que ilumina a Terra com a glória de Deus, verão apenas algo que em sua
cegueira julgam perigoso, algo que lhes despertará os temores, e a que se aprestarão para resistir. Por não
agir o Senhor de acordo com suas ideias e expectativas, opor-se-ão à obra. 'Por que', perguntam eles, 'não
haveríamos de conhecer o Espírito de Deus quando temos estado na obra por tantos anos'?' Porque não
corresponderam às advertências e apelos da mensagem de Deus, mas persistentemente disseram: 'Rico
sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta.' " RH 23/12/1890.
VII — O OUTRO ANJO E A SACUDIDURA
A declaração contida em GC 608, que indica uma separação na Igreja Adventista do Sétimo Dia não
se refere a um único acontecimento ou a uma única ocasião. Mostra uma série de sucessivos
acontecimentos que ocorrem num longo período de tempo. Evidenciam-se três fases nesta profecia: ( I )
Antes de aproximar-se a tempestade probrante, uma classe numerosa de crentes adventistas (ver a
proporção em SC 41) se desviam da verdade e colocam-se sob a bandeira de Satanás. Isto não significa
que abandonem a organização. Pelo contrário, eles constituem a grande maioria, e o poder dominante
dentro da igreja até o fim (Leia 2TS 64-68); (2) Enquanto a grande prova se aproxima cada vez mais, esta
maioria apostatada desenvolve seu caráter denominacional, passo a passo, a medida que mais e mais se
une com o mundo, participando mais plenamente de seu espírito. Isto está acontecendo agora, em nossos
dias; (3) Em seguida, ao ser a grande prova – o decreto dominical - finalmente apresentada, essa maioria,
como igreja organizada, cede aos poderes existentes. Nessa ocasião é então que eles se tornam os mais
acérrimos inimigos da companhia de "antigos irmãos", incumbidos de fazer a obra do anjo de Apocalipse
18 (compare com GC 604, 608).
Essa fiel companhia de remanescentes une-se ao terceiro anjo como este se uniu ao segundo em
1844. E como o terceiro anjo se uniu ao segundo? Quando o terceiro anjo veio em 1844, a verdade que
ele trouxe foi rejeitada pelos adventistas do primeiro dia, inclusive Guilherme Miller e outros líderes do
movimento adventista que até então tinham sido representados pelo primeiro e segundo anjos. Uma vez
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que esse grupo de crentes milleritas rejeitou a luz do terceiro anjo, deixaram de ser representados pelo
primeiro e segundo. Daquele tempo em diante a representação do primeiro e do segundo anjo continuou
nas mãos dos adventistas que, de coração aceitaram a mensagem do terceiro anjo. Foi através destes
crentes fiéis, que se separaram de seus antigos companheiros e se tornaram os pioneiros da Igreja
Adventista do Sétimo Dia, que o terceiro anjo se uniu aos dois primeiros anjos. Ao mesmo tempo que
houve uma separação na comunidade dos crentes do advento, associaram-se os três anjos, que então
passaram a trabalhar de mãos dadas, em e por meio do recém-formado grupo de adventistas do sétimo
dia.
Há um paralelo entre a união do terceiro anjo e a vinda do quarto anjo (Apocalipse 18). A história se
repete. A Igreja-mãe irreformada (IASD), que receberá não a chuva serôdia, mas a ira de Deus (2TS 65),
deixa de ser representada pelo primeiro, segundo e terceiro anjos quando a presença de Deus é retirada
dela como igreja (21S 66). É claro que, uma Igreja que por fim se torna "coito de toda ave imunda e
aborrecível" (TM 265), não pode mais ser representada pelos três anjos de Deus. Estes representam a fiel
companhia remanescente dos antigos irmãos (GC 608). É nesta companhia que o quarto anjo há de agora
acrescentar poder e glória à mensagem do terceiro anjo, até que eles, na qualidade de "movimento
simbolizado pelo anjo" de Apocalipse 18, estejam preparados para dar o alto clamor.
Como reformadores adventistas do sétimo dia, temos a esperança de que, se permanecermos fiéis,
tomaremos parte nesta vitoriosa experiência, que é um desafio a todos os verdadeiros adventistas. É nossa
convicção que a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma com sua defesa da verdade
presente enquadra-se na descrição profética relativa à companhia dos fiéis remanescentes. ( Para detalhes
ver Estudo Nº 2, A Igreja e o Remanescente.)
Evidências revelam que, pela providência de Deus, este Movimento foi chamado à existência, para
realizar uma importante obra à luz de Apocalipse 3:18-20 e Apocalipse 18:1.
Durante os dias do ministério terrestre de Cristo havia entre os judeus muita discussão quanto à
identificação do profetizado Elias, que havia de vir. Até os discípulos foram confundidos pelos fariseus;
estes sustentavam que Jesus não poderia ser o Messias, pois, de acordo com Malaquias 4, "Elias deve vir
primeiro". Que revelação contundente deve ter sido para eles saber que "Elias já veio, e não o
reconheceram." Mateus 17:12. Esta explicação foi prontamente aceita pelos que reconheceram João
Batista como mensageiro de Deus. Disse Jesus: "E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir."
Mateus 11:14. Gostaríamos de deixar com o leitor deste folheto a mesma afirmação concernente àquele
"outro anjo". Todos concordam em que ele há de vir, mas nem todos reconhecem que ele "já veio, e não o
reconheceram."
O problema dos crentes de Laodicéia é que, por causa de sua cegueira espiritual (Apocalipse 3:17),
não conseguem discernir a diferença entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro. "Ai dos que ao mal
chamam bem, e ao bem mal; que põem as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce
por amargo!" Isaías 5:20. Unicamente o colírio oferecido na mensagem de Laodicéia pode dar-nos o
necessário discernimento espiritual para vermos a luz na luz de Deus.
A essa altura alguns de nossos leitores podem dizer: "Tudo isto é novidade para nós. Nunca nos
ensinaram tais coisas." De fato, poucos adventistas conhecem a verdade sobre o anjo de Apocalipse 18 e a
mensagem de 1888. Por conseguinte, multidões não estarão em condição de ver a luz.
"Quando irradiar a luz para iluminar a Terra, em vez de virem em auxílio do Senhor, desejarão
cercear Sua obra para atender as suas acanhadas ideias. Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará
nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a
qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para
ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo
da mensagem a ser dada ao mundo." TM 300.
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ESTUDO 2
A IGREJA
EO REMANESCENTE
A bem-aventurada esperança da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo "para
encontrar Sua noiva (a igreja) e levá-la para o Seu lar", é a mais preciosa nota tônica da tríplice
mensagem de Apocalipse 14:6-12. Por ocasião de Sua vinda, o Senhor reconhecerá Seus verdadeiros
seguidores — "igreja gloriosa", "santa e irrepreensível", "sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa
semelhante" (Efésios 5:27). Não há dúvida de que, conosco ou sem nós, o Senhor há de encontrar tal
igreja na Terra quando Ele vier. "Cristo tomou todas as providências para que Sua igreja seja um corpo
transformado, iluminado pela Luz do mundo, possuindo a glória de Emanuel." PJ 419. No interesse de
nossa salvação, naturalmente queremos fazer parte dessa igreja.
Muitas declarações da Bíblia e dos escritos do Espírito de Profecia dirigem nossa atenção para esse
fiel remanescente, para o qual há um lugar definido no quadro profético destes últimos dias. Portanto,
qualquer discussão doutrinária só terá significado à luz da profecia, se servir para identificar a igreja
remanescente que vive na iminência da segunda vinda de Cristo.
Caso a profecia nos leve à conclusão de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o remanescente
final, que receberá a chuva serôdia, concluirá a obra e irá diretamente para o reino, então a atual
discordância entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e o Movimento de Reforma não deve constituir real
impedimento, porque neste caso o entendimento é que estes problemas ou serão solucionados antes da
vinda de Cristo, ou não são tão importantes que Deus não possa passá-los por alto. E como conseqüência
necessária de tal raciocínio, não há lugar para a existência do Movimento de Reforma como organização
separada, e, por esta razão, não há muito objetivo em discutir questões sobre doutrina e princípios. Se,
contudo, a profecia tornar evidente que afinal a Igreja Adventista não é "o fiel remanescente", "a igreja
triunfante", então a discussão de discrepâncias acerca de princípios de doutrina é realmente significativa,
pois pode mostrar-nos por que a Igreja Adventista falhou e como o fiel remanescente será bem sucedido.
Neste campo, é essencial que tomemos cuidado com o modo de pensar de nossos amigos católicos,
para não repetirmos seu equívoco. Os católicos lêem Mateus 16:18 — onde Cristo diz: "sobre esta pedra
edificarei Minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela" — e proclamam a
infalibilidade da Igreja Romana. Não tomam em consideração as condições (Mateus 7:16-27; 1 Coríntios
3:1 1-15; João 8:31, 32; 2 João 9; 2 Crônicas 15:2 ú.p.; baías 8:20 etc.), nem dão atenção às profecias
pertinentes (2 Tessalonicenses 2:3, 4; Apocalipse 2:13, 20, 21; 17:1-5; 18:4, 5). Num alarmante exemplo
de má aplicação, em que tomam para si certos textos que não lhes são especificamente pertinentes
(Mateus 16:18; 18:17; 28:20), alegam ser "a igreja" -- infalível até o fim. Não poderíamos nós, como
adventistas, ser envolvidos em semelhante concepção errônea? Evidentemente, o pecado de presunção
contra o qual João Batista advertiu os judeus (Mateus 3:9), não se limitava àquela geração. (Ler PJ 304,
306).
I — A CRENÇA ADVENTISTA CONCERNENTE À "IGREJA"
Tanto quanto temos podido verificar, a direção da Igreja Adventista ensina que ela chegará ao fim
como igreja vitoriosa. Declarações desta natureza podem ser encontradas em The Review and Herald.
Exemplos:
"Quando se procura mostrar que a igreja de Laodicéia se acha em tal estado desesperador que nunca
poderá despertar nem será despertada, sinto grande consolo e gratidão ao lembrar que esta é exatamente a
igreja que será transladada para o reino de Deus." RH 30/ 11/ 1939.
"Abandonar esta igreja, ser vomitado dela por causa da rejeição pessoal da Testemunha Verdadeira, é
estar perdido... Ele [O Senhor] gostaria que permanecêssemos com Ele na Igreja de Laodicéia." RH
19/01/1956.
"Em vista da breve vinda de Jesus, deve surgir um último remanescente, e os adventistas crêem que
eles são este último povo remanescente, não por qualquer superioridade inata, mas por causa da graça de
Deus em suas vidas no período final da história deste mundo. Pecadores serão sacudidos da igreja, e a
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igreja permanecerá ." RH 18/01/ 1973.
Podemos entender as convicções de nossos irmãos adventistas, mas não encontramos confirmação
deste ponto de vista na Bíblia e/ou nos escritos de E. G. White. Embora concordemos que os Adventistas
do Sétimo Dia foram o remanescente que saiu das igrejas protestantes, não lemos na Palavra de Deus que
a Igreja Adventista do Sétimo Dia, geralmente conhecida como tal, seja o último remanescente que estará
preparado para a vinda de Jesus. O que verificamos é que a Igreja Adventista, que chamaremos de
"igreja-mãe", continuará como igreja organizada, mas não como igreja vitoriosa, e que um pequeno
remanescente procedente da igreja-mãe estará finalmente preparado para a vinda de Cristo.
A palavra "igreja", como é empregada nos escritos do Espírito de Profecia, comporta diferentes
significados, como mostra o contexto. Eis alguns exemplos:
Quando focalizamos os dias de Cristo, devemos distingüir entre a Igreja Judaica e a primitiva Igreja
Cristã:
A Igreja Judaica: "Jesus viu Sua igreja semelhando a figueira estéril, coberta de pretensiosas folhas e
no entanto destituída do precioso fruto." GC 316.
A Igreja Cristã: "Cristo fundou Sua igreja sobre a Rocha viva." DTN 400.
Durante a Idade Média:
A Igreja Romana. "Declarou-se ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja." GC 54.
A Igreja Remanescente perseguida: "Através de séculos de perseguição, conflito e trevas, Deus tem
amparado Sua igreja." AA 11.
Nestes últimos dias:
Todas as igrejas caídas da cristandade: "A igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nesta
obra unir-se-ão romanistas e protestantes." GC 607.
O povo adventista do sétimo dia: "Está [Satanás] hoje a preparar-se para sua última campanha contra
a igreja." GC 510.
A maioria ASD não reformada: "Por esse meio (união com o mundo) tornar-se-á a igreja
verdadeiramente corrupta, e, como foi declarado, em Apocalipse: 'Coito de toda ave imunda e
aborrecível.' " TM 265. "Os que recebem o puro sinal da verdade ... são os que 'suspiram e gemem por
todas as abominações que se cometem' na igreja." 1TS 336. "Verá a igreja onde ela caiu?" RH extra
23112/ 1890.
A minoria ASD reformada: "A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá." 2M E 380.
"Revestidos da armadura da _justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final." PR 683. "Então
a igreja de Cristo aparecerá 'formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com
bandeira.' " 5T 82.
Muita confusão desnecessária pode ser evitada se estas distinções forem conservadas na mente.
II — A IGREJA-MÃE E O REMANESCENTE
De acordo com Ezequiel capítulo 9, que se refere 'a igreja destes últimos dias (TM 445), não há
salvação para toda a casa de Israel, mas só para "os que suspiram e gemem". A igreja permanece como as
igrejas anteriores também permaneceram, como corporação organizada, mas não como o fiel
remanescente.
1. A Igreja-mãe Não é o Remanescente
"O verdadeiro povo de Deus ... sentirão muito profundamente os erros do povo professo de Deus Os
que recebem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo
homem vestido de linho, são os que ‗suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem‘ na
igreja." 1TS 335, 336.
Nesta declaração que se aplica ao próprio fim, não é a igreja que está suspirando e gemendo por
causa do que alguns dos seus membros estão fazendo (se tal fosse o caso a igreja os excluiria); são, isto
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sim, alguns a suspirar e gemer, que estão objetando ao que a igreja está fazendo, quando a "destruição
geral é iminente." E que acontecerá à igreja? Noutro testemunho comentando Ezequiel 9, diz a serva do
Senhor:
"Vemos aí que a igreja — o santuário do Senhor — foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus."
2TS 65.
Como se pode ver por esta descrição, a Igreja Adventista permanece, não como igreja vitoriosa que
passou por processo de completa reforma, mas sim como denominação que fracassou como outras igrejas
que antes dela fracassaram.
A prova de que a maioria infiel permanece como igreja organizada é confirmada por declarações
proféticas referentes ao fim do tempo da graça.
"Aqueles que andam na luz verão sinais do perigo que se aproxima .... O fermento da piedade não
perdeu inteiramente seu poder. Na ocasião em que maiores são o perigo e a crise da igreja, a pequena
hoste que permanece na luz estará suspirando e clamando.... Mais especialmente, porém, suas orações
subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo.... Mas a
glória do Senhor apartara-se de Israel; se bem que muitos ainda continuassem as formas da religião,
faltava Seu poder e Sua presença.... os que têm zelo pela honra de Deus e amor pelas almas, não se
calarão a fim de granjear o favor de ninguém. .. . São impotentes para deter a impetuosa torrente da
iniqüidade. ... Lamentam diante de Deus o verem a religião desprezada nos próprios lares daqueles que
receberam grande luz. Lamentam-se e afligem sua alma porque se encontram na igreja orgulho, avareza,
egoísmo e engano quase de toda espécie. O Espírito de Deus, que impulsiona a aceitar a reprovação, é
espezinhado, ao passo que os servos de Satanás triunfam. Deus é desonrado, a verdade tornada de
nenhum efeito.
"A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos
outros, será deixada sem o selo de Deus. O Senhor comissiona Seus mensageiros, os homens que têm
armas destruidoras nas mãos: 'Passai pela cidade após ele, e feri.. .
"Vemos aí que a igreja — o santuário do Senhor — foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os
anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, e que haviam ocupado o lugar de depositários dos
interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito....
"As abominações pelas quais os fiéis suspiravam e gemiam era tudo quanto podia ser discernido por
olhos finitos, mas os pecados incomparavelmente piores, os que provocavam o zelo de um Deus puro e
santo, achavam-se encobertos....
"Nenhuma superioridade de classe, dignidade ou sabedoria humana, nenhuma posição em serviço
sagrado, guardará os homens de sacrificar o princípio quando abandonados a seu próprio, enganoso
coração. Aqueles que têm sido considerados como dignos e justos, demonstram-se cabeças de facção na
apostasia, e exemplos na indiferença e no abuso das misericórdias de Deus. Ele não tolerará por mais
tempo seu ímpio procedimento, e em Sua ira, trata-os sem misericórdia....
―'E naquele tempo Se levantará Miguel.' ... O selo do Deus vivo estará sobre o Seu povo. Estes
poucos remanescentes ... fazem de Deus a sua defesa." 2TS 64-67.
É assim que a pena profética descreve por um lado à igreja-mãe, e pelo outro um pequeno
remanescente, no fim do tempo da graça. Não há aqui sugestão de que a maioria apostatada venha a ser
sacudida e que a igreja-mãe se torne um corpo purificado, preparado para receber a chuva serôdia e o selo
de Deus. Só um "pequeno remanescente", como acabamos de ler, receberá o selo de Deus, enquanto que a
igreja-mãe, como corporação organizada, receberá a ira de Deus. Vamos reler esta citação e conservá-la
na mente. Ela é a base de todos os acontecimentos futuros relacionados na igreja. Uma declaração
profética paralela diz o seguinte:
"Quando as cifras acumuladas nos registros do Céu indicarem completa a soma da transgressão, virá
a ira, não misturada com misericórdia .... Mas na hora do maior perigo da igreja, fervorosas orações serão
oferecidas em favor dela pelo fiel remanescente." 5T 524.
Neste último testemunho profético, bem como nos outros dois anteriormente considerados (2TS 6422

67; ITS 335), no fim mesmo a igreja não é o remanescente e o remanescente não é a igreja. Há uma
distinção clara entre os dois. Esta distinção se faz muito clara também, nas seguintes declarações:
"Muitos que tiveram grande luz não a apreciaram e aproveitaram como era seu privilégio fazer. Não
praticaram a verdade. E por isso o Senhor trará para dentro os que têm vivido de acordo com toda a luz
que tiveram. E os que foram brindados com oportunidades para compreender a verdade, e que não
obedeceram a seus princípios, serão dominados pelas tentações de Satanás para exaltação pessoal.
Negarão os princípios da verdade na prática, trazendo descrédito para a Causa de Deus.
"Cristo declara que vomitará a estes de Sua boca, deixando que sigam seu próprio procedimento para
se distinguirem. Esse procedimento realmente os torna preeminentes como homens que são chefes de
família infiéis.
"O Senhor dará Sua mensagem aos que têm andado de acordo com a luz que possuem, e os
reconhecerá como sinceros e fiéis segundo a avaliação de Deus. Esses homens tomarão o lugar daqueles
que, tendo 1uz e conhecimento, não andaram no caminho do Senhor, mas na imaginação de seu próprio
coração não santificado." 3M E 421, 422.
"A grande Cabeça que Se move no meio dos Seus castiçais jamais estará sem uma igreja.... Se nos
recusarmos a deixar nossa luz brilhar pelo Mestre, se não fizermos as obras de Deus, outros farão a
própria obra que teríamos feito e poderíamos tê-la realizado mas a isso nos opusemos. Quando deixarmos
de cumprir nossa missão, quando o castiçal deixar de refletir luz e as grandes verdades a nós confiadas
individualmente em depósito para o mundo, não lhes for dada, então o castiçal será removido.
'Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal.' Outro será colocado em seu lugar e iluminará."
RH 7/6/1887.
Mas, oh! que quadro triste! Os que não se submeterem à influência do Espírito Santo, logo perderão
as bênçãos recebidas. . . E a eles diz Cristo: lembra-te pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as
primeiras obras; e se não, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres.' Ele tirará da
igreja Seu Espírito Santo e o dará a outros que O apreciarão." RH 16/7/1895.
Ao colocarmos em paralelo estas profecias, entendemos que os "outros" a quem o Espírito Santo há
de ser dado (o contexto refere-se a chuva serôdia) são o "fiel remanescente" ou "pequeno remanescente"
mencionado em 5T 524; 2TS 67.
2. A Igreja-mãe no Passado, Presente e Futuro
Se em 1893 a profetisa declarou que "nem um entre vinte dos nomes que se acham registrados nos
livros da igreja, está preparado para finalizar sua história terrestre", e que enquanto professam servir a
Deus "estão servindo mais fervorosamente a Mamom" (SC 41), entendemos que neste caso a grande
maioria caracteriza a condição denominacional. Eis um apropriado exemplo dos dias de Moisés: "Eram
tantos os culpados dentre o povo, que a apostasia se tornou nacional. `Juntou-se pois Israel a Baal-Peor.' "
PP 480. Assim, hoje, o que se diz da maioria infiel se pode dizer acerca da igreja. Exemplos:
"Se não se manifestar a mais séria vigilância no grande coração da obra para proteger os interesses da
causa, a igreja se tornará tão corrupta como as igrejas de outras denominações." 4T 513.
"A igreja voltou as costas a Cristo, seu guia, e regressa aceleradamente para o Egito." 5T 217.
"A igreja está no estado de Laodicéia. A presença de Deus não está no meio dela." MS 156, 1898.
"É uma solene e terrível verdade que muitos que foram zelosos na proclamação da terceira
mensagem angélica se estão agora tornando descuidosos e indiferentes! A linha de demarcação entre os
mundanos e muitos cristãos professos é quase indistinta. Muitos que uma vez foram adventistas
fervorosos estão a conformar-se com o mundo -- com suas práticas, seus costumes, seu egoísmo. Em vez
de levar o mundo a prestar obediência à lei de Deus, a igreja se está unindo cada vez mais intimamente
com o mundo na transgressão. Diariamente a igreja se está convertendo ao mundo." 8T 118, 119.
" 'Como se fez prostituta a cidade fiel?' A casa de Meu Pai é feita casa de venda, um lugar de onde
partiram a presença e glória divinas!" 8T 250.
Certas enfermidades do corpo humano podem ser medicadas e detidas; tornam-se estacionárias —
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não há melhora nem piora. Outras condições são progressivas — pioram cada vez mais até completarem
seu ciclo. Tal é o curso da apostasia. É uma condição progressiva. Diz a irmã White:
"Por toda parte vemos os que receberam muita luz e conhecimento, escolhendo deliberadamente o
mal em lugar do bem. Não fazendo tentativa alguma para reformarem-se, vão-se tornando piores mais e
mais." 3TS 102.
"Pela união com o mundo a igreja se tornará corrupta, —`coito de toda ave imunda e aborrecível.' "
RH 26/2/1895 (Ler TM 265).
É com referência à grande maioria — que é "a igreja" em "união com o mundo" — que o Espírito de
Profecia declara: "A verdade para este tempo é preciosa, mas aqueles cujos corações não foram
quebrantados pelo caírem sobre a rocha, Cristo Jesus, não verão nem entenderão o que é verdade. Aceitarão aquilo que lhes apraz às ideias e começarão a fabricar outro fundamento além do que está posto.
Lisonjearão sua própria vaidade e estima, pensando serem capazes de remover as colunas de nossa fé; e
substituindo-as por colunas de sua própria invenção. Isto continuará a ser assim enquanto o tempo durar."
MS 28, 1890.
"Após ter sido proclamada a verdade em testemunho a todas as nações, serão postos em operação
todos os poderes concebíveis do mal e as mentes serão confundidas por muitas vozes a clamar: 'O Cristo
está aqui ou ali. Esta é a verdade, tenho a mensagem de Deus, Ele me enviou com grande luz.' Então
haverá remoção de marcos e tentativa de derribar as colunas de nossa fé." 7BC 985.
"Será feito todo esforço concebível para lançar dúvida sobre as posições que temos mantido durante
mais de meio século [agora durante mais de um século]." 3ME 408.
"A causa de Cristo será traída. Os que tiveram a luz da verdade e desfrutaram suas bênçãos, mas que
dela se afastaram, opor-se-ão ao Espírito de Deus. Inspirados por um espírito terreno derribarão o que
uma vez foi edificado e demonstrarão a todas as almas de bom senso e tementes a Deus, que neles não se
pode confiar. Podem professar verdade e justiça, mas seu espírito e obras testificarão que eles são
traidores de Seu Senhor." RH 24/5/1898.
Uma comparação entre estas últimas cinco declarações e as anteriormente apresentadas, lançam mais
luz sobre a tela profética em que a igreja é projetada em seus dias finais. Agora se nos torna mais claro
como no fim do tempo da graça o Espírito de Deus "é espezinhado", como a verdade é "tornada de
nenhum efeito", e como "engano de quase toda espécie" se encontram na igreja, onde os que ocupam
postos de responsabilidade "traíram seu encargo" de modo que "os servos de Satanás triunfam". (2TS 65,
66). O que acabamos de ler nestas últimas poucas declarações proféticas (RH 26/ 2/1895, MS 28, 1890;
7BC 985; 3ME 408; RH 24/ 5/ 1898) é o resultado de um longo e incontido processo de deterioração na
presença do qual os poucos fiéis têm estado, por boas razões, a suspirar e gemer (3T 267).
3. A "Igreja Remanescente"
Como "tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo" (GC 43), há
também agora duas classes entre os que professam a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14. A
profecia mostra importantes distinções entre os dois grupos:
"Foi-me mostrado um grupo sob o nome de adventistas do sétimo dia, que estava aconselhando que a
bandeira ou sinal que nos torna povo distinto não devia ser tão chocantemente defendida. ... Descrevendo
o povo remanescente de Deus, diz João: 'Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os
mandamentos de Deus e a fé de Jesus.' Apocalipse 14:12." 2M E 385.
Numa profética declaração paralela, E. G. White descreve os dois grupos como segue:
"Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a
estabelecida fé da comunidade." PE 258.
Como se pode ver, o "grupo" de PE 258, não é o "grupo" de 2M E 385. Eles ocupam duas posições
diferentes e até contrárias. São claramente opostos em questões de princípios. Eis aqui outra referência
aos dois grupos:
"Satanás tem tomado toda a medida possível para que nada venha entre nós, como um povo, para nos
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reprovar e censurar e exortar-nos a abandonar os nossos erros. Mas há um povo que levará a arca de
Deus.... Mostrarão ao povo as suas transgressões, e à casa de Jacó os seus pecados." TM 411. (A
discussão sobre este ponto específico será posteriormente retomada).
Deve-se ter em mente que o "grupo" de "adventistas do sétimo dia" que na visão da irmã White foi
visto a aconselhar que o estandarte não "devia ser exaltado de maneira tão chocantemente" (2ME 385), e
trabalhando para fazer "vacilar a estabelecida fé da comunidade" (PE 258), não são apenas alguns
desajustados na igreja; são, antes, a grande maioria que mantêm o controle até o fim, conforme as
declarações anteriormente analisadas (1TS 335; 2TS 64-68; 5T 524; RH 16/ 7/ 1895). São em outras
palavras "a igreja" (a igreja-mãe).
À luz das evidências até aqui consideradas a despreparada "igreja-mãe" e o pequeno "remanescente",
são dois grupos adventistas coexistentes mesmo no fim. Por isso, se proclamarmos que a igreja-mãe é a
única corporação adventista do sétimo dia e o remanescente final, no fim do tempo da graça,
cometeremos dois enganos contra a clara palavra profética, pois ela não é nem uma coisa nem outra.
III — A SACUDIDURA PROFETIZADA
O emprego teológico da palavra "peneirar" foi derivado do costume de peneirar o cereal. (Ver
exemplos em Isaías 30:28; Amós 9:9; Lucas 22:31). Após ter sido malhado o trigo, ainda tinha de ser
peneirado para a remoção da casca, que era soprado pelo vento à medida que o conteúdo da peneira era
repetidamente lançado para cima e as pedrinhas caíam pelo fundo trançado.
Alguns contestam afirmando que no peneiramento profetizado, a peneira representa a igreja, e os que
permanecem na igreja são o trigo, enquanto os que deixam a igreja são a casca. Tal conclusão não é
abonada à luz do exemplo abaixo.
Com referência ao peneiramento e à obra de reforma, que haveriam de ocorrer entre os judeus nos
dias de Cristo e dos apóstolos, Deus falou profeticamente por meio de Amós:
"Pois eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode grão
no crivo; todavia não cairá sobre a terra um só grão. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de
Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei
como nos dias antigos." Amós 9:9, 11.
O apóstolo Paulo fez uso desta profecia de Amós (comparar com Atos 15:16) para mostrar a base
profética da obra de reforma que estava sendo efetuada pelos que haviam aceitado a mensagem
evangélica e se haviam despreendido da igreja judaica. A profecia dizia que todos os grãos
permaneceriam na peneira, e só a palha cairia para fora. A história, que anda de mãos dadas com a
profecia indica que a liderança e o povo judaico permaneceram na igreja, ao passo que os discípulos de
Cristo deixaram a igreja. Tenhamos em mente o seguinte: ,Foi a maioria apostatada, a palha, que
permaneceu na organização; o remanescente fiel formou uma congregação separada. E não há
contradição entre a profecia e a história. A peneira, que retém o trigo e rejeita a palha, não é a organização
da igreja mas a verdade. Esta foi a peneira em que os discípulos permaneceram como trigo e da qual os
judeus foram sacudidos para fora como palha. O mesmo princípio se aplica hoje.
Nesta fase de nossa discussão, devemos obter clara resposta à pergunta: Quando, como e em que
circunstâncias os dois grupos adventistas serão separados um do outro? A explicação freqüentemente
repetida, de que todos os infiéis serão sacudidos para fora da igreja-mãe, que será então purificada e
subsistirá como único remanescente fiel existente, é destituída de autoridade na palavra profética. Não se
pode encontrar tal coisa nas profecias (anteriormente consideradas e que devem estar frescas na mente do
leitor). Tal coisa concernente à igreja-mãe no fim do tempo de graça. Está muito claro que a igreja-mãe
não reformada e o remanescente fiel não podem permanecer juntos para sempre. Deve haver' uma
separação antes que o selo de Deus seja aplicado sobre os santos vivos:
"O anjo com o tinteiro de escrivão deve colocar um sinal sobre a testa de todos os que estão
separados do pecado e pecadores." 4BC 1161. (Ler 5T 505.)
Isto significa que os que suspiram e gemem devem ser separados, não só de todas as abominações
que eles podem ver, mas também da igreja-mãe onde estas abominações são praticadas ou toleradas até o
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fim. (Conforme declarações anteriores ITS 335, 2TS 64-67; RH 26/ 2/ 1895 etc.). Lembremo-nos de que
devem ser "separados do pecado e dos pecadores", como condição especial para o recebimento do selo de
Deus.
"O tempo do juízo é um período bem solene, em que o Senhor recolhe os Seus dentre o joio. Os que
têm sido membros da mesma família são separados. Sobre os justos é colocado um sinal." TM 234.
Em razão da infidelidade dos que ocupam "o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo"
(2TS 65), o Senhor prometeu cuidar do fiel remanescente através de uma sacudidura:
"Deus prometeu que, não sendo fiéis os pastores, Ele mesmo cuidará do rebanho. Deus nunca fez o
rebanho depender inteiramente dos instrumentos humanos. Mas os dias da purificação da igreja estão-se
aproximando rapidamente. Deus terá um povo puro e verdadeiro. Na forte sacudidura que em breve se
verificará, poderemos melhor avaliar a força de Israel. Os sinais revelam que está próximo o tempo em
que o Senhor há de manifestar que Sua joeira (peneira para trigo) está na Sua mão, e Ele expurgará
inteiramente a Sua eira." 5T 80.
Antes de prosseguirmos, tomemos em consideração um paralelo notável. Nos dias de Cristo e dos
apóstolos, a profecia de Mateus 3:12 ("Sua pá Ele [Cristo] tem na mão ... e limpará completamente a Sua
eira") anunciou uma sacudidura futura, que realmente sobreveio em três fases: (1) Houve uma separação
na igreja judaica quando Cristo e os apóstolos se voltaram dos líderes religiosos oficialmente
reconhecidos e organizaram a igreja apostólica (Mateus 15:14). (2) Houve então uma separação na igreja
apostólica quando muitos dos professos discípulos deixaram o Senhor e retornaram à igreja judaica (João
6:66). (3) E finalmente houve outra separação na igreja judaica, sob o derramamento da chuva temporã,
quando muitos judeus deixaram a igreja judaica e se uniram à igreja apostólica (Atos 2:41; 4:4). Tudo isto
foi previsto pela profecia da sacudidura (Mateus 3:12). Como a história se repete, encontramos um
paralelo por volta de 1844 na experiência dos primeiros adventistas. E, ao estudarmos a sacudidura
profetizada a ocorrer entre o povo do advento, encontramos novamente o mesmo paralelo.
A sacudidura predita pelo Senhor através do profeta Amós — "Sacudirei a casa de Israel" (Amós 9:911) — e de João Batista — "Sua pá Ele [Cristo] tem na mão, e limpará completamente a Sua eira"
(Mateus 3:12) — cumpriu-se nos dias de Cristo e dos apóstolos como já foi mencionado. Os judeus
(líderes e povo) que permaneceram na organização foram sacudidos para fora da peneira. "Estamos
repetindo a história daquele povo." 5T 160.
1. Separação da Igreja-mãe
"Aqueles que amam a Jesus e as almas por quem Ele morreu, buscarão as coisas que contribuem para
a paz. Deverão, porém, tomar cuidado para que, no seu esforço por prevenir a discórdia, não neguem a
verdade, e para que, procurando evitar a divisão, não sacrifiquem os princípios. Jamais poderá ser
mantida a verdadeira irmandade se houver comprometimento de princípios.... Esta paz e harmonia obtidas
por mútuas concessões para evitar todas as diferenças de opiniões, não são dignas do nome." RH 16/1/
1900.
"Nossa obra está prestes a findar-se e agora devemos colocar-nos em condições de atuação à maneira
de Deus. Não devemos unir-nos aos que não são sábios para discernir a vontade de Deus. Cumpre-nos
sair deles e apartar-nos." Sp T, Series B, 1\1) 3, 3rd edition, p. 44.
"Nestes últimos dias estão surgindo estranhas falácias e teorias de invenção humana, que Deus
declara devem ser destroçadas. [Cita-se Isaías 8:11-161
"Nesta representação profética, vemos que Satanás está em ação, não apenas com os mundanos que
não têm o temor e o amor de Deus diante de si, mas também com os que professam fé em Cristo. Aqui
estão representados claramente dois partidos distintos, formados de uma companhia que uma vez estava
unida. Os membros de um destes partidos resistem à vontade de Deus. Esses se afastaram da posição dos
leais e verdadeiros, e agora resistem às advertências do Espírito de Deus. Aos obedientes o Senhor será
por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, e de laço e
rede aos moradores de Jerusalém.
"Todos os professos crentes em Cristo serão tentados por Satanás. 'Muitos deles hão de tropeçar e
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cair, serão quebrantados e enlaçados (tomai nota desta palavra), e serão levados.' Não obstante todo o seu
conhecimento da Palavra de Deus, e toda a sua luz e atitude como expositores da Verdade Bíblica, `hão
de tropeçar e cair, serão quebrantados e enlaçados, e serão levados.' A ruína desta classe é certa. E então é
dada a ordem: `Ata o testemunho e sela a lei entre os Meus discípulos.' [Cita-se Isaías 8:17-20.]
"Esta advertência é para os dias em que estamos vivendo. Lede cuidadosamente a segunda epístola a
Timóteo, capítulo três. Esse capítulo se refere aos 'muitos' (mencionados por Isaías) que se apartam da
fé." RH 18/7/1907. (As palavras em parêntese aparecem no original).
"Tempo virá em que será necessário dizer dos impenitentes: `Efraim está entregue aos ídolos; deixaio.' Verá a igreja onde ela caiu?" RH 23/ 12/ 1890.
"Oh! que todos se arrependessem e fizessem as primeiras obras! Quando as igrejas isto fizerem,
amarão a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmas. Efraim não invejará a Judá, e Judá não
molestará a Efraim. Serão então sanadas as divisões, não mais se ouvirão nas fronteiras de Israel os sons
ásperos da contenda." 1ME 385.
É claro, por esta última declaração, que esta fase da sacudidura ocorre antes do assinalamento dos
santos vivos, antes da finalização da obra, e antes que seja tarde demais para uma mudança
(arrependimento e conversão). Esta sacudidura, portanto, acontece antes da prova final do decreto
dominical. E é também claro que esta sacudidura não lança fora da igreja os inconversos; mas
exatamente, divide a igreja em duas partes distintas.
Nesta declaração (1 M E 385) o emprego da conjunção "quando" indica uma clara condição. Com
muita freqüência a irmã White emprega "quando" e "se" de maneira equivalente. Esta não é uma predição
do que irá necessariamente acontecer. Não diz que ambas as casas de Israel finalmente se reconciliarão
mutuamente. Apenas revela o que aconteceria se a Igreja Adventista decidisse realmente mudar seu
procedimento (5T 217). É como a declaração de Paulo mostrando o que aconteceria aos judeus se
realmente decidissem aceitar a Cristo (Romanos 11:17-29). Assinala-se, porém no verso 23 a conjunção
condicional "se".
O Espírito de Profecia aponta várias causas para a sacudidura, que passaremos a considerar:
a) Rejeição das Mensagens de Deus.
Mensagens baseadas em Isaías 58:1 e Apocalipse 3:18, 19 haveriam de vir ao povo adventista. O
anjo (o ministério) de Laodicéia é o destinatário da mensagem a Laodicéia, portanto, algum outro deve
ser o portador desta mensagem. Diz E. G. White:
"O Senhor suscitará, homens que levem a mensagem da verdade ao mundo e ao Seu povo. Se os que
ocupam postos de responsabilidade não se moverem para frente nas providências abertas por Deus,
levando uma mensagem apropriada para este tempo, as palavras de advertência serão dadas a outros que
serão fiéis ao seu encargo. Até cristãos jovens serão escolhidos para 'clamarem em alta voz e não se
deterem'. " TSSW 46.
"O capítulo 58 de Isaías deve ser estudado com cuidado e oração. Aqui uma mensagem direta e
enérgica é confiada aos mensageiros de Deus: 'Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz
como a trombeta e anuncia ao Meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados.' Esta mensagem deve ser anunciada aos membros da igreja, que se julgam justos e que se deleitam em aproximar-se
de Deus.... O povo descrito neste capítulo compreende que lhe falta o favor de Deus, mas em vez de
buscar-Lhe o favor à Sua apropriada maneira, entram em controvérsia com Ele. Por que, perguntam eles,
uma vez que observamos muitas cerimônias, o Senhor não nos confere reconhecimento especial? ... Os
jejuns observados por esses adoradores são uma mera aparência de humildade, ou seja, uma zombaria.
Eles conservam todos os seus objetáveis traços de caráter. Seus corações não estão purificados da
contaminação. Eles não recebem os abrandadores aguaceiros da graça de Deus. Estão destituídos do
Espírito Santo e da suavidade da Sua influência. Não manifestam arrependimento nem fé que opere por
amor.... O Senhor lhes envia uma mensagem de positiva reprovação, mostrando-lhes claramente por que
não são visitados pela Sua graça.... Aceitarão eles esta reprovação e orarão pedindo verdadeiro
arrependimento? Afastarão de si os seus pecados e pedirão perdão? Introduzirão a atmosfera celestial nas
suas famílias e na sua associação com os seus semelhantes? Uma mensagem de importância eterna deve
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ser levada aos de perto e aos de longe. Os mensageiros de Deus não devem formar ligação alguma com
aqueles que, depois de terem ouvido a mensagem, recusam examinar as Escrituras a ver se essas coisas
são assim. Os servos de Deus devem lidar com o mal conforme instruções por Ele dadas." RH 25/ 6/
1901.
"Dos que estão constantemente trabalhando para minar a fé na mensagem que Deus está enviando ao
Seu povo, sou instruída a dizer: `Saí do meio deles e apartai-vos.' Vinde para a luz, irmãos, e conduzi
outros ao Caminho, à Verdade e à Vida. Os que pela fé aceitam a direção do Espírito de Deus verão onde
jazem seus perigos e farão decididos avanços na direção certa." RH 23/7/ 1908.
"Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus.... Será o resultado de recusar a verdade apresentada."
2M E 13.
"Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo
testemunho direto contido no conselho da Testemunha Verdadeira à igreja de Laodicéia." PE 270.
A mensagem Laodiceana — que "se destina a despertar o povo de Deus, a descobrir-lhes suas
apostasias e levá-los a um zeloso arrependimento, para que sejam favorecidos pela presença de Jesus e
preparados para o alto clamor do terceiro anjo" (1T 186), divide o povo adventista em dois grupos
separados.
Tivesse a mensagem sido devidamente atendida durante os primeiros dias da igreja, e teria sacudido
para fora os crentes infiéis. Mas agora que estes têm avultado em tão grande proporção que "nem um em
vinte daqueles cujos nomes estão registrados na igreja estão preparados" (SC 41), a mensagem é
impotente para remover da igreja-mãe a inconversa maioria, como lemos em 2TS 64-67, anteriormente
citado. Assim, a única alternativa agora é seguir o conselho do Espírito de Profecia e sair do meio deles.
Isto significa que, antes de poderem receber o selo de Deus, os poucos fiéis precisam deixar a igreja-mãe
com "todas as abominações" pelas quais ela é responsável ( 1TS 335). Em nosso entender, é desta
maneira que a sacudidura profetizada, um longo processo, tem prosseguido durante anos.
Em conexão com a sacudidura profetizada, o elemento tempo é muito importante. Uma sacudidura
causada pela rejeição do conselho da Testemunha Verdadeira (Apocalipse 3:18, 19), que deve
proporcionar genuína preparação (1T 186, 187), não poderia vir sob a chuva serôdia ou sob a prova final
causada pelo decreto dominical, porque então "será demasiado tarde para suprir as necessidades da alma".
PJ 412. A mensagem a Laodicéia (Apocalipse 3:18, 19), que produz uma sacudidura e uma reforma, tem
de fazer a sua obra antes de ser derramada a chuva serôdia. (Ler PE 71; 3T 270.)
b) Vacilação no tocante à lei de Deus.
À luz da lei de Deus (1T 361), a participação no serviço militar, especialmente em tempos de guerra,
tem muito que ver com a separação profetizada. Portanto este é um dos pontos que devem ser discutidos
dentro do contexto profético geral, que inclui a sacudidura e suas causas. Na ausência do cenário
profético, é tarefa um tanto difícil examinar um ponto controvertido que atinge a lei de Deus. Imagine só,
a título de comparação, quão difícil seria estudar a função de uma peça essencial isolada de uma máquina
que não esteja acessível ao nosso exame.
Como igreja, subsistimos ou caímos conforme nos mostramos fiéis ou infiéis à lei de Deus. E. G.
White escreve:
"Reconhecemos assim a Deus e a Sua lei, fundamento de Seu governo no Céu e através de Seus
domínios terrestres. Sua autoridade deve ser mantida distinta e clara perante o mundo, e não deverão ser
reconhecidas leis algumas que entrem em conflito com as de Jeová. Se em desafio às divinas disposições
fosse permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou nossas ações, estaria derrotado o desígnio
divino. Especioso como seja o pretexto, se a igreja vacilar neste ponto está contra ela escrita nos livros
dos Céus a negação dos mais sagrados encargos e traição do reino de Cristo." TM 16, 17.
A lei de Deus é um instrumento que por um lado une os verdadeiros crentes e por outro lado separa
os verdadeiros crentes dos crentes nominais. Por isso: "Quando as provas se adensarem ao nosso redor,
haverá em nossas fileiras tanto separação como união." 6T 400. Diz a serva do Senhor:
"A lei de Deus, que é perfeita santidade, é a única norma verdadeira de caráter." 1956, M M 51. "Sua
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lei é verdade." 1989, MM 100.
Em tempo de crise, quando nossa fidelidade à lei de Deus é provada, eis o que acontece:
"A verdade habitando no coração dos crentes levará a uma bem-aventurada e feliz assimilação.... O
metal puro e o vil estão agora de tal modo misturados que só o discernidor olhar do infinito Deus pode
distingui-los com precisão. Mas o ímã moral da santidade e da verdade atrairá e reunirá o metal puro, ao
passo que repelirá o vil e falso." 5T 101.
"Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora
parecem genuínos e verdadeiros, demonstrar-se-á metal vil. Em vez de se fortalecerem e confirmarem
com a oposição, as ameaças e abusos, tomarão covardemente o lado dos oponentes.... Agora é tempo de
mostrar-se o povo de Deus leal aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando
Sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais
inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas
do Senhor quando são poucos os campeões — essa será nossa prova." 2TS 31.
"Quando for anulada a lei de Deus, a igreja será peneirada por ardentes provações, e uma proporção
maior do que agora prevemos dará ouvidos a espíritos sedutores e a doutrinas de demônios." Ev 361.
Estas declarações proféticas parecem indicar um processo de provas que deverá estender-se por um
longo período de tempo, culminando na prova final. A igreja tem de continuamente experimentar
perseguição e separação, à medida que enfrenta crescentes provas no tocante à lei de Deus. A prova final
do decreto dominical será o "último ato do drama" (7T 141). Os atos anteriores, em todo o desenrolar do
drama distinguem duas classes de adventistas que estarão diametralmente opostas quando vier a prova
final sob o sinal da besta. Diz o Espírito de Profecia:
"As autoridades farão leis para restringir a liberdade religiosa. Arrogar-se-ão o direito que só a Deus
pertence. Pensarão que podem forçar a consciência, que só Deus deve reger. Mesmo agora estão
começando; esta obra continuarão a levar avante até chegarem a um limite que não podem transpor. Deus
Se interporá em favor de Seu povo leal, observador dos mandamentos." DTN 605.
"Fui remetida à providência de Deus entre Seu povo e mostrou-se-me que toda prova executada pelo
processo refinador e purificador sobre os professos cristãos, revela que alguns são escórias. Nem sempre
aparece o ouro fino. Em toda crise religiosa alguns sucumbem à tentação. A sacudidura de Deus sopra
para longe multidões como folhas secas.... Quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra,
muitos se escandalizam." 4T 89.
"Em todas as ocasiões em que tem lugar a perseguição, aqueles que a testemunham tomam decisões
seja em favor de Cristo, seja contra Ele.... Muitos tropeçam e caem, apostatando da fé que uma vez
defenderam." DTN 605.
"Os dois exércitos permanecerão distintos e separados, e essa distinção será tão acentuada que muitos
que estarão convencidos da verdade colocar-se-ão ao lado do povo que guarda os mandamentos de Deus.
Quando essa grandiosa obra ocorrer na batalha, antes do conflito .final, muitos serão encarcerados, muitos
fugirão das cidades e vilas, para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em
defesa da verdade." 3ME 397.
É isto que acontece nos atos preliminares, enquanto o ato final do drama se está aproximando pouco
a pouco. Eis a experiência de duas classes de adventistas em sucessivas etapas até alcançarem o último
ato.
"Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do
terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando
para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as
coisas sob a mesma luz; e, em vindo a prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de
talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em
enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos." GC 608.
Enquanto os membros infiéis representam uma minoria na igreja, são sacudidos para fora da
organização. Basta, porém, sobrevir uma crise, quando os irmãos desleais se tornarem a vasta maioria,
29

como lemos em SC 41 (já citado), e eles cederão às exigências do mundo, agindo contrariamente à lei de
Deus; ainda permanecerão na igreja e exercerão controle, como se nada de extraordinário tivesse
acontecido. Não podem sequer perceber onde erraram. O testemunho da história (GC 45, 51, 64, 376;
DTN 210), juntamente com o pensamento lógico, não diz que a apostasia denominacional leva o maior
número dos dirigentes e membros apostatados a dissolver a igreja ou simplesmente sair, deixando a
organização para o pequeno remanescente dos verdadeiros seguidores de Cristo. Pelo contrário, os poucos
fiéis é que são forçados a sair da igreja se suspiram e gemem alto demais.
c) União com o mundo.
A união entre a igreja e o mundo, pela qual a igreja está se tornando "coito de toda ave imunda e
aborrecível" (TM 265), é uma das causas da sacudidura. E. G. White escreve:
"Há os que de tal modo se ligaram ao mundo, que perderam o conhecimento de Deus, e se estão
apartando da fé.... Os que têm tentado mitigar sua sede em cisternas rotas, que não podem reter a água,
terão a proclamar uma mensagem desencaminhadora. Falarão coisas aprazíveis.... Muitos que
conheceram a verdade, mas que não nutriram seus princípios no coração, ficarão levedados pelo mal. Este
mal eles não discernem. Em palavras e atos dizem: Talai-nos coisas aprazíveis e profetizai enganos'.
Devemos agora chamar as coisas pelo seu nome certo. Não devemos mais considerar a injustiça como
justiça. Preparem-se todos para erguer o estandarte da verdade. Não devemos ter comunhão com as
práticas mundanas que perverteram a fé de alguns que têm desfrutado grandes privilégios e que devem
agora estar ocupando posição vantajosa. Cumpre-nos atender o chamado de Deus para tomarmos posição
decidida em favor da verdade e da justiça. Não mais devemos ligar-nos a elementos mundanos." Sp T,
Series B, N9 6, pp. 62-64.
"Nossas maiores provas virão por causa daquela classe que uma vez defendeu a verdade mas dela se
voltou para o mundo e a pisoteou com ódio e escárnio.... Devemos resistir-lhes ao espírito e influência
com a mesma arma usada pelo nosso Mestre quando assaltado pelo príncipe das trevas -- 'Está escrito'."
RH 15/9/1910.
A conversão genuína, de que necessitamos antes do derramamento da chuva serôdia (Atos 3:19),
inclui rompimento com todas as influências mundanas que se têm introduzido na igreja. E. G. White
escreve:
"O Senhor tem servos fiéis, que no tempo da sacudidura e prova, se manifestarão....
"Quando árvores infrutíferas forem cortadas como estorvos no terreno, quando multidões de falsos
irmãos forem distinguidos dos verdadeiros, então os que estão ocultos se revelarão e com hosanas se
colocarão sob a bandeira de Cristo. Os que têm sido tímidos e desconfiados de si próprios, abertamente se
declararão em prol de Cristo e Sua verdade.... Quando o inundaste flagelo passar pela Terra, quando a
joeira estiver expurgando a eira de Jeová, Deus será o socorro do Seu povo.... A separação causa dor e
amargura para ambos os partidos. É a dissensão que Cristo disse ter vindo trazer. Mas os convertidos
sentirão contínuo anelo de que seus amigos resignem tudo por Cristo, sabendo que, a menos que o façam,
haverá uma separação final e eterna." 5T 80-83.
Temos aqui outro indício de que a sacudidura deve começar enquanto ainda há tempo para mudança.
Enquanto o processo de separação continua, os inconversos ainda têm oportunidade de converter-se. Isto
não será possível na chuva serôdia (1T 619) ou na prova final (PJ 412), quando será demasiado tarde para
iniciar uma obra de reavivamento e reforma.
d) Introdução de falsos ensinos
"A falsamente chamada ciência, está corroendo o fundamento dos princípios cristãos; e aqueles que
se achavam outrora na fé se afastam dos marcos bíblicos, e se divorciam de Deus ao passo que pretendem
ainda ser Seus filhos." Ev 362.
"Satanás espera envolver os remanescentes filhos de Deus na ruína geral que está para vir sobre a
Terra. A medida que se aproxima a vinda de Cristo, mais determinado e decidido em seus esforços fica
ele, a fim de os derrotar. Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma
nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos. Suas doutrinas não resistem à prova da
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Palavra de Deus. Mesmo assim, almas serão enganadas." 2TS 107.
"Segundo aquilo que aprouve ao Senhor mostrar-me, sempre surgirão tais indivíduos e muitos outros
como eles, alegando ter nova luz, a qual é uma questão secundária, uma cunha de entrada. A abertura se
ampliará até ser causada uma brecha entre os que aceitam esses conceitos e os que crêem na terceira
mensagem angélica." 3ME 409.
"Deus despertará Seu povo; se outros meios falharem introduzir-se-ão entre eles heresias, as quais os
hão de peneirar, separando a palha do trigo." OE 298, 299.
"Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais não ancorados em
parte alguma, são como areia movediça." TM 112.
"Tem sido dada instrução para advertir nosso povo contra a união, por menor que seja, com os que
defendem falsas teorias." 17 STB, 29.
"Temos uma mensagem probante para ser transmitida, e sou instruída a dizer a nosso povo: `Uni-vos!
Uni-vos!' Mas não devemos unir-nos com os que apostatam da fé, dando atenção a espíritos enganadores
e a doutrinas de demônios. Com coração amável, bondoso e sincero, devemos sair para proclamar a
mensagem, não dando atenção aos que se afastam da verdade." 3ME 412.
e) Reforma de saúde.
"Todo dever que pede reforma, envolve arrependimento, fé e obediência. Isto significa o erguimento
da alma e uma vida nova e mais nobre. Assim toda verdadeira reforma tem seu lugar na terceira
mensagem angélica. A reforma da temperança requer nossa especial atenção e apoio....
"Caso a obra de temperança fosse levada avante por nós como foi iniciada a trinta anos atrás; se em
nossas reuniões campais expuséssemos diante do povo os males da intemperança no comer e no beber, e
especialmente o mal das bebidas alcoólicas; uma vez que estas coisas fossem apresentadas em ligação
com os sinais da próxima vinda de Cristo, haveria uma sacudidura entre o povo." 2TS 398, 399.
"Se os membros da igreja não desempenharem a parte que Deus lhes designou, o movimento da
reforma de saúde prosseguirá sem eles, e ver-se-á que Deus lhes removeu o castiçal." MS 78, 1900.
f) Envolvimento no ecumenismo.
Na base profética fornecida no início de nosso estudo, vimos que "pela união com o mundo a igreja
se tornará corrupta" (RH 26/ 2/1895); que os membros estarão "agindo à maneira do mundo" (2TS 65);
que serão achados "unindo-se ao mundo e participando de seu espírito" (GC 608); que todas as abominações cometidas "na igreja" (1 TS 335); farão alguns suspirar e gemer até o fim do tempo da graça.
Desta multidão de crentes adventistas, diz o Espírito de Profecia:
"Quando os que se estão unindo com o mundo, embora proclamando grande pureza, reclamam união
com os que sempre foram opositores da causa da verdade, devemos temer e evitá-los tão decididamente
como o fez Neemias." PR 628.
"A Palavra de Deus ... deve ser nossa defesa quando Satanás opera com tais prodígios da mentira
que, se fosse possível, ele enganaria os próprios eleitos. Então aqueles que não defenderam firmemente a
verdade se unirão com os incrédulos, que amam e proferem a mentira. Quando forem realizados esses
prodígios, quando forem curados os doentes e realizadas outras maravilhas, eles serão enganados." 3ME
407, 408.
"As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido, precisam ser dadas sob
a mais feroz oposição dos inimigos da fé. E por aquele tempo a classe dos superficiais, conservadores
cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé e tomará sua posição
com os francos inimigos dela, para os quais havia muito tendiam suas simpatias. Esses apóstatas hão de
manifestar então a mais acerba inimizade, fazendo tudo quanto estiver ao seu alcance para oprimir e fazer
mal a seus antigos irmãos e excitar indignação contra eles." 2TS 164.
"Quando o Salvador viu no povo judeu uma nação divorciada de Deus, viu também uma professa
igreja cristã unida ao mundo e ao papismo." RH 8/ 10/ 1901.
31

2. Separação da Igreja Remanescente
Já sabemos que a sacudidura predita por João Batista se cumpriu em três etapas: (1) separação na
igreja judaica quando a igreja remanescente foi organizada; (2) depois, separação na igreja remanescente,
entre os discípulos de Cristo; (3) e depois outra separação na igreja judaica. Com referência à segunda
fase — separação entre os discípulos, diz o Espírito de Profecia:
"Em vista da pública reprovação de sua incredulidade, esses discípulos ficaram ainda mais alienados
de Jesus. Sentiram-se grandemente desgostosos, e desejando ferir o Salvador e agradar à malevolência
dos fariseus, voltaram-Lhe as costas, deixando-O desdenhosamente. Tinham feito sua escolha —tomaram
a forma sem o espírito, o invólucro sem o grão. Sua decisão nunca mais foi revogada; pois não mais
andaram com Jesus." D 374.
―'Em Sua mão tem a pá, e limpará a Sua eira, e recolherá no celeiro o Seu trigo.' Este foi um dos
períodos de expurgação. Pelas palavras da verdade, estava a palha sendo separada do trigo. Como eles
fossem demasiado vãos e justos aos próprios olhos para receber reprovação, demasiado amantes do
mundo para aceitar uma vida de humilhação, muitos se desviaram de Jesus." DTN 374, 375.
A história se repete hoje, o "pequeno remanescente" (2TS 64) também precisa ser joeirado. Muitas
profecias nos escritos da irmã White referem-se exclusivamente à sacudidura da "igreja remanescente"
(5T 472, 473).
Ao passo que a igreja-mãe "voltou as costas deixando de seguir a Cristo seu Guia e está retrocedendo
apressadamente ao Egito" (5T 217), "um pequeno remanescente" (2TS 64), continua a andar no caminho
para o Céu, que se torna cada vez mais estreito à medida que "avançam para o fim." E há uma sacudidura
neste pequeno grupo ao longo do caminho. Diz a irmã White:
"Pensamos então naqueles que não se haviam acostumado a suportar privações e agruras. Onde
estavam eles agora? Não mais se achavam na companhia. Em cada mudança que se fazia, alguns eram
deixados para trás, permanecendo apenas aqueles que se haviam acostumado a suportar dificuldades." 2T
595.
Este grupo também entra na visão de PE 270, 271, onde a sacudidura divide o povo do advento. E
qual é a experiência deles após se separarem dos que se opõem ao testemunho direto da Testemunha
Verdadeira? Diz a irmã White:
"Minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente sacudido....
Diminuíra o número dos que faziam parte deste grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido arrojados
fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente
a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram
deixados atrás, em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela
se filiavam. Anjos maus se lhes agrupavam ainda ao redor, mas sobre eles não tinham poder." PE 271.
Evidentemente, este grupo vitorioso não é o mesmo que "a igreja — o santuário do Senhor — [que]
foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus." (2TS 65). Os dois recebem descrições muito precisas. Ao
passo que os crentes infiéis permanecem na igreja-mãe até o fim, membros inconversos não podem
permanecer no pequeno grupo militante. Isto nos é trazido repetidamente à observação. Consideremos
mais alguns depoimentos proféticos:
"A igreja verá ainda dias trabalhosos. Profetizará vestida de saco. Mas se bem que tenha de enfrentar
heresias e perseguições, embora tenha de combater contra infiéis e apóstatas, pelo auxílio de Deus, ainda
ela está esmagando a cabeça de Satanás. O Senhor terá um povo tão verdadeiro como o aço, de fé tão
firme como o granito." 1TS 590.
"O Senhor agirá de tal modo que os dissidentes se separarão dos sinceros e leais." 3ME 422.
"A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores
de Sião serão lançados fora no joeiramento — a palha separada do trigo precioso. É esse um transe
terrível, não obstante importa que tenha lugar. Ninguém senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro
e a palavra de seu testemunho será encontrado com os leais e fiéis, sem mácula nem ruga de pecado, sem
engano em sua boca." 2M E 380.
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As descrições das duas igrejas são tão nítidas que seríamos culpados de desnecessária e inescusável
contradição se tentássemos aplicar à igreja-mãe certas profecias que se referem especificamente à igreja
remanescente. Por exemplo:
Enquanto "pela união com o mundo" a igreja-mãe se vai tornando "coito de toda a ave imunda e
aborrecível" (RH 26/ 2/ 1895; TM 265), de modo que estará cheia de abominações quando a ira de Deus
se manifestar no derramamento das pragas (1TS 335; 2TS 65), a igreja remanescente "aparecerá, `bela
como a Lua, clara como o Sol e formidável como um exército com bandeira.' " (5T 82).
Ao passo que a igreja-mãe será o primeiro alvo da ira de Deus (2TS 65), a igreja remanescente será
protegida da ira de Deus (PR 685, 687).
Enquanto a igreja-mãe é servida até o fim por um ministério infiel (2TS 65, 66), a igreja
remanescente terá um ministério fiel
"Aqueles que se têm mostrado infiéis, não lhes será então confiado o rebanho. Na última solene obra
estarão empenhados poucos grandes homens.... O Senhor tem servos fiéis, que, no tempo da sacudidura e
prova, se manifestarão." 5T 80.
"A grande questão que está tão próxima eliminará aqueles a quem Deus não designou, e Ele terá um
ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia." 3ME 385.
3. Separação Final na Igreja-mãe
A sacudidura profetizada se completará quando a última alma fiel sair da igreja-mãe ("o santuário do
Senhor") antes de ser sentido o golpe da ira de Deus. Se o chamado aos verdadeiros seguidores de Cristo
em Babilônia é: "Sai dela, povo Meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorras nas
suas pragas" (Apocalipse 18:4) — então é lógico que o refúgio contra as pragas não pode ser encontrado
na igreja-mãe, que será o primeiro alvo das pragas (2TS 65). Se Cristo tem seguidores fiéis em Babilônia
até pouco antes de fechar-se a porta da graça (GC 390), certamente na igreja-mãe os terá também a
suspirar e gemer por todas as abominações que se cometem no meio dela (3T 267). E se bem que não
estejamos em conflito com esses fiéis, mas nos sintamos um com eles em espírito, não podemos, nas
circunstâncias consideradas neste estudo, unir-nos à igreja-mãe com a desculpa de que "também
queremos suspirar e gemer dentro dessa igreja." Para nós isso seria tão indesculpável como unir-nos a
uma das igrejas caídas, sob o pretexto de que "também queremos ser verdadeiros seguidores de Cristo em
Babilônia" (GC 390). Mesmo porque nossas convicções peculiares, nossa experiência e nossa posição não
seriam aceitáveis à igreja-mãe.
Esperamos estar em íntima comunhão com os que suspiram e gemem quando eles saírem da igrejamãe e esta última separação também está profetizada. A irmã White escreve:
"O lançar da rede é a pregação do evangelho. Este congrega na igreja bons e maus....
"Tanto a parábola do joio, como a da rede, claramente ensinam que não haverá um tempo em que
todos os ímpios se converterão a Deus. O trigo e o joio crescem juntos até à ceifa. Os peixes bons e os
ruins são puxados juntamente para a margem, para uma separação final.
"Outrossim estas parábolas ensinam que depois do Juízo não haverá graça. Quando findar a obra do
evangelho, seguir-se-á imediatamente a separação de bons e maus, e o destino de cada classe será fixado
para sempre." PJ 122, 123.
Esta separação, que é a etapa final do processo de sacudidura, ocorre na prova final causada pelo
sinal da besta, imediatamente antes de se fechar a porta da graça.
"Neste tempo o ouro será separado da escória na igreja." 5T 81
"Quando chegar o tempo em que a lei de Deus for invalidada e a igreja peneirada pelas ardentes
provações que hão de pôr à prova todos os que habitam sobre a Terra, grande parte dos supostamente
genuínos darão atenção a espíritos enganadores, tornar-se-ão traidores e trairão sagrados encargos.
Provar-se-ão nossos piores perseguidores." 6BC 1065.
No que concerne à minoria perseguida, o "pequeno remanescente" (2TS 67), diz ainda a irmã White:
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"Os que viveram da carne e do sangue do Filho de Deus —Sua santa Palavra -- serão fortalecidos,
arraigados e alicerçados na fé. Verão em acrescida evidência por que deveriam prezar e obedecer a
Palavra de Deus. Como Davi dirão: 'Pois eles violaram a Tua lei. Pelo que amo os Teus mandamentos
mais do que o ouro, sim, mais do que o ouro fino.' Enquanto outros os consideram escória, eles se
erguerão em defesa da verdade." 6BC 1065.
Sob a chuva serôdia e a prova final, haverá uma grande sacudidura. Isto foi mostrado à irmã White
numa visão. Diz ela
"Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as
pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão
a verdade.... Mas a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas, e tomarão posição ao lado
do remanescente." PE 261.
Nos primeiros dias da tríplice mensagem evangélica, os adventistas do primeiro dia eram
classificados como "adventistas nominais". Mas, com o transcorrer do tempo, grandes mudanças
ocorreram. E um título que em certo tempo foi aplicado a um grupo, pode agora ser aplicável, com mais
propriedade, a outro grupo. Exemplo: Nos dias dos apóstolos, "a sinagoga de Satanás" era a igreja judaica
(Apocalipse 3:9). Durante a proclamação da tríplice mensagem, este título é usado para designar a
confederação das igrejas de Satanás (TM 16). E após o fim do tempo da graça, o mesmo título se aplica
também à multidão de adventistas caídos (comparar a Word to the Little Flock, p. 12 com PE 15). À luz
deste exemplo, entendemos que, no fim, a igreja-mãe sob a ira de Deus (2TS 65), que se distingue do
"pequeno remanescente" que tem o selo de Deus (2TS 67), deve encaixar-se sob o título de "adventistas
nominais", porque a única alternativa para ela em PE 261 seria colocar-se sob o título de "igrejas caídas".
IV — RESUMO
Não resta dúvida de que a verdade revelada aos adventistas do sétimo dia, na tríplice mensagem, é a
verdade para hoje. As muitas doutrinas que constituem esta verdade, "tendo Cristo como centro vivo", são
tão firmes e inabaláveis como o trono de Deus (2ME 87).
"A fé e os sentimentos dos homens podem mudar; mas a verdade de Deus, nunca. A terceira
mensagem angélica está soando; é infalível." 1TS 590.
Esta é a mensagem que amamos, nutrimos e vigorosamente defendemos.
Há, no entanto, cada vez mais adventistas sinceros a discordar das praxes da Igreja Adventista. Não
se faz aqui referência a indivíduos e ramificações que adotaram novas ideias doutrinárias, porém aos
muitos milhares de crentes, tanto de fora como de dentro da denominação, que sustentam as doutrinas
originais conforme reveladas através dos pioneiros e do Espírito de Profecia, mas que não podem
concordar com as modernas práticas da igreja. É evidente que as obras da igreja, condenadas pela
Testemunha Verdadeira (Apocalipse 3:15), não correspondem ao que ela professa. O ancião C. J. Ritchie,
erudito adventista em matéria bíblica, descreve o problema inteiro em poucas palavras: "A mornidão está
desagradando a Deus. Seremos rejeitados se não mudarmos.... Nossa situação é de auto-engano. Temos a
verdade mas estamos em situação de pobreza espiritual. Temos grande luz mas não andamos nela." —
Study Outlines, p. 7 (publicado pelo autor). É por isso que tantos perdem a confiança na igreja. E, em
resultado desta situação difícil, duas tendências divergentes dividem o povo adventista em duas distintas
classes de crentes com atitudes amplamente diferentes. Adventistas à moda antiga, que tomam posição
firme em questão de princípios crêem que, conseqüentemente enquanto a igreja permanece não
reformada, só um pequeno remanescente será salvo. E o Espírito de Profecia traça claramente as
distinções entre "a igreja" e "o remanescente".
Nos primeiros escritos da irmã White está claro, pelo contexto, que o remanescente de que se fala são
os poucos fiéis do período de Filadélfia (sexto período) que aceitaram a tríplice mensagem angélica.
Então mais tarde, o contexto evidencia que a escritora está-se referindo ao mesmo remanescente de
Apocalipse 12:17.
Com o progresso do sétimo período profético da igreja e o desenvolvimento da igreja de Laodicéia, é
obvio pelo contexto que em muitos exemplos o termo "remanescente" não pode referir-se a nenhuma
34

outra que um "pequeno grupo" distinto da igreja-mãe. Se as declarações que dizem respeito forem
aplicadas à outra, só resultará em confusão.
O Espírito de Profecia ( ITS 335; 2TS 65, 67; 5T 524), prova ser errado o ensino de que no fim "o
fiel remanescente" é a própria "igreja" que, dizem eles, será purificada pela remoção do pecado e
pecadores. Não há tal coisa. A maioria apostatada não deixa a igreja; permanece e, de fato eles mesmos
são "a igreja" que se torna cada vez mais corrupta, até que como igreja organizada, recebem o golpe da ira
de Deus.
Os judeus cometeram um grande engano por deixarem de ver a distinção entre as profecias referentes
à primeira vinda do Messias e às referentes à Sua segunda vinda. Faz algum tempo, um judeu religioso
nos disse que não pode crer que Jesus Cristo seja o verdadeiro Messias, porque está escrito que quando o
Messias vier não haverá mais guerra (Zacarias 9:10), e esta condição não se cumpriu até hoje. Quando lhe
dissemos que sua interpretação é verdadeira em relação a segunda vinda do Messias, ficou surpreso ao ver
que com base nas profecias do Antigo Testamento, encontramos uma distinção entre o primeiro e o
segundo advento de Cristo. Como Satanás foi bem sucedido com os judeus, assim tem obtido êxito com
as denominações protestantes, levando-as a confundir a lei moral com a cerimonial, e a dizer que só
houve uma lei que foi pregada na cruz.
Deveriam os adventistas cometer engano semelhante, ignorando a clara distinção entre "a igreja" e "a
igreja remanescente"?
Dos que professam crer na tríplice mensagem de Apocalipse 14, só um pequeno número será salvo
(1T 608, 2T 445). Juntamente com "a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo" que ainda hão
de sair de Babilônia (GC 390), os "santos vivos", por ocasião da vinda de Cristo, serão os únicos "em
número de 144.000" (PE 15). Portanto: "Esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para
estarmos entre os cento e quarenta e quatro mil." 7BC 970.
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ESTUDO 3
CRISTO
BATE À PORTA
Tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia mostram que por recusarmos a luz do Céu, nós, como
povo a quem o Senhor confiou a tríplice mensagem de Apocalipse 14, nos temos colocado em posição
desfavorável.
A Bíblia nos exorta:
"Porquanto dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um
coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu." Ap 3:17.
O Espírito de Profecia nos adverte:
"A mesma desobediência e fracasso que se viam na igreja judaica têm caracterizado, em alto grau, o
povo que recebeu esta grande luz do Céu nas últimas mensagens de advertência." 5T 456.
Para remediar esta situação, o Senhor nos enviou a necessária receita:
"Aconselho-te que de Mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças; e vestes brancas,
para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez; e colírio, a fim de ungires os teus olhos,
para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou
à porta, e bato; se alguém ouvir a Minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele
comigo." Ap 3:18-20.
Este conselho celestial, que é uma mensagem de reforma tem-nos sido dirigido com insistência
especialmente a partir de 1888. A serva do Senhor explica:
"Nosso Redentor envia Seus mensageiros a darem testemunho perante Seu povo. Ele diz: "Eis que
estou à porta, e bato; se alguém ouvir a Minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei,
e ele comigo." Ap 3:20. Muitos, porém, recusam recebê-lO. O Espírito Santo espera para abrandar e
submeter o coração; porém eles não estão dispostos a abrir a porta e deixar o Salvador entrar, por temor
de que Ele lhes exija alguma coisa. E assim Jesus de Nazaré passa. Anseia conceder-lhes as ricas bênçãos
de Sua graça, mas recusam aceitá-las. Que terrível coisa é excluir a Cristo de Seu próprio templo! Que
prejuízo para a igreja! 2TS 500.
Como o conselho da Testemunha Verdadeira é continuamente ignorado pelos dirigentes, Ele
finalmente nos dirige um chamado sem distinção à qualquer que esteja disposto a ser usado pelo Espírito
Santo na obra de reavivamento e reforma. A irmã White escreve:
"Necessitam-se agora homens de compreensão clara. Deus está apelando para os que desejam
deixarse guiar pelo Espírito Santo num trabalho de completa reforma. Vejo uma crise diante de nós e o
Senhor roga aos Seus obreiros que se ponham a postos. Cada alma deve agora colocar-se numa posição
de consagração a Deus, mais sincera e profunda do que nos anos passados.... Fiquei profundamente
impressionada pelas cenas que recentemente passaram diante de mim, à noite. Parecia existir um grande
movimento — um trabalho de reavivamento — em ação em vários lugares. Nosso povo movia-se em
linha e respondia ao apelo de Deus." TM 514, 515.
Como foi mostrado à irmã White em visões, este último chamado seria atendido por alguns. De fato,
a luz do anjo de Apocalipse 18 tem dado "poder e força" à mensagem do terceiro anjo no movimento de
reavivamento e reforma que se opera em muitos lugares. A história revela os primórdios deste movimento
em 1914.
É-nos dito que "século após século" há "uma surpreendente semelhança" na obra de reforma (GC
343). Importante para nós é o seguinte paralelo: Os primitivos cristãos obedeceram ao chamado de Deus
sem primeiro terem de obter permissão da igreja judaica (veja-se um exemplo disto em At 26:19). Assim,
cremos que agora temos o direito, e não somente o direito, mas a obrigação de atender o chamado de
Deus ao melhor de nosso entendimento, mesmo sem o consentimento ou reconhecimento dos líderes
denominacionais.
Neste estudo é nosso propósito aprofundar-nos em dois pontos discutidos em breves palavras no
estudo n.1, O Anjo de Apocalipse 18 e a Mensagem de 1888. Estes dois pontos são: (1) as conseqüências
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de recusar a luz (1888), e (2) a obra atual do anjo de Apocalipse 18
I — UM PONTO DECISIVO
A rejeição da mensagem de reforma (Ap 3:17-20) pela maioria assinala um ponto decisivo na história
da igreja, com as seguintes conseqüências: intromissão no fundamento doutrinário, crescente conflito,
divisões. Eis algumas terríveis predições:
1. Falsificação do Fundamento
"A verdade para este tempo é preciosa, mas aqueles cujos corações não foram quebrantados pelo
caírem sobre a rocha Cristo Jesus, não verão nem entenderão o que é a verdade. Aceitarão o que apraz às
suas ideias e começarão a pôr outro fundamento além do que já está posto. Lisonjearão sua própria
vaidade e estima, julgando serem capazes de remover as colunas de nossa fé e substituí-las por colunas de
sua própria invenção." MS 28, 1890.
"Muitos têm confiado e se têm gloriado na sabedoria de homens muito mais que em Cristo e na
preciosa e santificadora verdade para este tempo. Necessitam da unção celestial para compreenderem o
que é a luz e a verdade. Agradecem a Deus o não estarem confinados a nenhum esquema estreito, mas
não vêem a largura e a longa extensão da verdade, e não são iluminados pelo Espírito de Deus quanto a
grande liberalidade dos Céus. Admiram invenções e descobertas humanas, mas estão andando nas faíscas
que eles próprios acenderam, divergindo cada vez mais dos genuínos princípios de ação cristã destinados
a tornar os homens sábios para a salvação.... Nesse tempo a igreja não deve desviar-se do seu principal
objetivo de interesse vital, para coisas que não trarão saúde e coragem, fé e poder. Precisam ver e por suas
ações testificar, que o evangelho é dinâmico. Mas a luz que é dada para brilhar mais e mais até ser dia
perfeito é de brilho fraco. A igreja não mais emite os claros e brilhantes raios de luz em meio às trevas
morais que estão envolvendo o mundo como uma mortalha.... O Senhor apresentou-me que aqueles que
têm sido em certo grau cegados pelo inimigo e que não se libertaram totalmente dos laços de Satanás
estarão em perigo, pois não podem discernir a luz do Céu e se inclinarão a aceitar a falsidade. Isso afetará
o inteiro teor de seus pensamentos, suas decisões, propósitos e conselhos. As evidências que Deus tem
dado não são evidências para eles porque eles cegaram seus próprios olhos escolhendo as trevas de
preferência à luz. Esses, então, hão-de originar alguma coisa a que eles chamam luz e que o Senhor
chama 'faíscas acesas por eles mesmos', pelas quais hão de guiar seus passos." Special Testimonies To
Minister and Workers, n.° 1, pp. 12-17 (1892).
"Cada fase do fanatismo e das teorias errôneas que alegam ser verdade, serão introduzidas no povo
remanescente de Deus. Encherão as mentes de percepções errôneas que não farão parte da verdade para
este tempo....
"Pela luz que o Senhor me deu, homens se levantarão falando coisas perversas. Sim, já têm estado a
operar e falar coisas que Deus jamais revelou, e a trazer a sagrada verdade ao nível das coisas comuns....
"Homens têm-se manifestado com sua heterogênea massa de heresias que apresentam como oráculos
para o povo. O povo se encontra com alguma coisa estranha e nova, e não possui sábia experiência para
discernir o caráter das ideias que os homens possam forjar.... Oh, como é rebaixado o padrão de piedade
nas igrejas." Carta 136a, 1898.
"Ministros e obreiros hão-de apresentar um tecido de falsidades absurdas como verdades de prova,
assim como os dirigentes judeus apresentavam as máximas dos homens como pão do Céu. Essas
(falsidades) serão dadas ao rebanho de Deus como sua porção de alimento para o tempo devido, ao passo
que as pobres ovelhas estarão perecendo por falta do pão da vida. Mesmo agora parece haver um desejo
ardente de fazer surgir algo alarmante e apresentá-lo como nova luz. Assim os homens estão entretecendo
na trama, como importantes verdades, um tecido de mentira." RH 22/ 1/1901.
"O alimento que está sendo preparado para o rebanho de Deus trará consunção (definhamento),
declínio e morte espirituais." RH 18/6/1901.
"Quando o Salvador viu, no povo judeu, uma nação divorciada de Deus, Ele também viu uma
professa igreja cristã unida ao mundo e ao papismo. Como, no Monte das Oliveiras, Ele chorou sobre
Jerusalém até que o Sol se pôs atrás das colinas ocidentais, assim Ele está chorando sobre os pecadores, e
pleiteando com eles, nestes últimos momentos. Brevemente Ele dirá aos anjos que estão segurando os
quatro ventos: 'Soltai as pragas! Que desçam trevas, destruição e morte sobre os transgressores da Minha
38

lei!' Será Ele obrigado a dizer daqueles que tiveram grande luz e conhecimento o que Ele disse aos
judeus: 'Ah! se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence! Mas agora isto
está encoberto aos teus olhos.' " RH 8/ 10/ 1901.
"Falsas teorias estarão mescladas com cada fase da experiência e serão advogadas com seriedade
satânica a fim de cativarem a mente de toda alma que não estiver enraizada e fundamentada no pleno
conhecimento dos sagrados princípios da Palavra. É justamente em nosso meio que se levantarão falsos
mestres, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de origem satânica. E esses mestres hão-de
atrair discípulos após si. Insinuando-se imperceptivelmente, eles usarão de palavras lisonjeiras, e, com um
tato sedutor, empregarão embustes finos (hábeis).... Quando não tiveram êxito, por encontrarem obstruído
o caminho mediante as advertências de Deus, eles mudarão ligeiramente os aspectos da sua obra e das
representações por eles feitas, e tornarão a surgir com os seus planos sob falsas aparências. Eles recusam
confessar, arrepender-se e crer. Confissões poderão ser feitas, mas reforma verdadeira não há; e as falsas
teorias levam à ruína as almas que nada suspeitam, porque essas almas confiam nos homens que advogam
essas teorias." RH 7/1/ 1904.
"Uma grande obra deverá ser feita, agora, no sentido de convencer as almas.... Haverá espíritos
enganadores e doutrinas de demônios na igreja, e essas influências malignas irão crescendo.... Não percais
vosso precioso tempo em tentar convencer aqueles que querem mudar a verdade de Deus em mentira....
Aos que estiverem decididos a apartar-se da fé, vós não Os podereis ajudar. Todos os vossos
arrazoamentos serão para eles como histórias ociosas.... Empunhai a bandeira da verdade e exaltai-a cada
vez mais.... Guardai-vos do fermento do mal.... Deus agora chama todos aqueles que escolherem servi-lO
para permanecerem firmes sobre a plataforma da verdade eterna." RH 9/8/ 1906.
"Vivemos num tempo em que homens que não estão sujeitos ao ensino do Espírito Santo introduzirão
falsas teorias. Tais homens têm-se postado em altos lugares e têm ambiciosos projetos a executar.
Procuram exaltar-se e revolucionar todo o aparente estado de coisas." 7BC 954 (1905).
"Segundo a luz que Deus me deu, sei que os professos seguidores de Cristo estão em grande perigo
de se enganarem a si mesmos. Satanás está aguardando sua oportunidade. Ele virá a alguns em forma
humana e lhes falará as palavras mais encantadoras. Ele lhes trará as mesmas tentações que trouxe contra
Cristo. A menos que suas mentes e seus corações estejam repletos daquele amor puro, altruísta,
santificado, que Cristo revelou, eles hão-de cair sob o poder de Satanás, e então farão, e falarão, e
escreverão coisas estranhas para enganar, se possível, os próprios escolhidos." RH 30!6/ 1910.
"Já foram dadas instruções ao nosso povo e já foram advertidos de que não devem ter nenhuma
forma de união com os que advogam falsas teorias. Aquele que permite que suas simpatias e interesses se
arregimentem em uma obra que é oposta aos ensinos da palavra de Deus, está em terreno perigoso,
circundado pelas instrumentalidades do mal. Satanás está trabalhando com grande determinação para
introduzir entre o peculiar povo de Deus coisas estranhas e proibidas....
"O campo é tão vasto, e os esforços do inimigo das almas são tão sutis e incansáveis, que o povo de
Deus deve ser mui vigilante, trabalhando séria e incessantemente para fazer oposição ao mal na igreja e
no mundo. Satanás e seus agentes estão traçando linhas especiais de atividade para aqueles que se deixam
controlar pelo seu poder. Enganos de toda forma e espécie estão-se levantando, porque, se for possível,
Satanás quer enganar os próprios escolhidos. Haverá muitos senhores e muitos deuses. Ouvir-se-á a
mensagem: 'Eis que Cristo está aqui! E ei-lO ali! Com o mesmo poder sutil com que Satanás, antes da
queda, operou para levar os santos seres à rebelião no Céu, ele está agora trabalhando através de seres
humanos para o cumprimento dos seus propósitos malignos.
"Peço ao nosso povo que estude o capítulo 28 de Ezequiel. A representação aí feita, se bem que se
refira primeiramente a lúcifer, o anjo caído, tem também uma significação mais ampla. Aí está descrito,
não apenas um ser, mas, sim, um movimento geral (ou mundial), que nós havemos de testemunhar. A
todos os que estão buscando a verdade, um estudo fiel desse capítulo deve levá-los a caminhar em toda a
luz que Deus concedeu ao Seu povo, para que não sejam enganados pelos enganos destes últimos dias."
Sp. T, Series B, n." 29, 30 (1911).
2. Um Conflito Que Se Intensifica
"A luta se tornará cada vez mais feroz da parte de Satanás, pois ele é movido por um poder inferior.
Ao avançar a obra do povo de Deus com santificada e irresistível energia, implantando na igreja o estan39

darte da justiça de Cristo, movida por um poder que vem do trono de Deus, tornar-se-á a grande
controvérsia cada vez mais forte, e se tornará cada vez mais determinada. Mente se aparelhará contra
mente, plano contra plano, princípios de origem celestial contra princípios de Satanás. A verdade em seus
variados aspectos estará em conflito com o erro em suas formas sempre variadas e crescentes, e que se
possível, enganariam os próprios escolhidos." TM 407.
"Homens há que ensinam a verdade mas que não aperfeiçoam seus próprios caminhos perante Deus,
buscam ocultar os próprios defeitos e inclinam-se a um afastamento de Deus.... Não percebem a
necessidade de reforma.... A própria recusa de atender às advertências que o Senhor envia, concede a
Satanás toda a vantagem para fazer deles os mais encarniçados inimigos dos que lhes comunicaram a
verdade. Tornam-se refutadores dos que lhes foram portadores da mensagem do Senhor.... Ministros não
santificados estão se arregimentando contra Deus. Estão a um tempo louvando a Cristo e ao deus deste
mundo. Ao passo que professam receber a Cristo, abraçam Barrabás, e por seus atos dizem: 'Este não,
mas Barrabás'. Atentem bem todos quantos lêem estas linhas. Satanás vangloriou-se do que lhe é possível
fazer. Ele cuida em dissolver a união que Cristo em oração pediu que existisse em Sua igreja. Diz ele:
'Irei e serei um espírito de mentira para enganar os que puder, para criticarem, e condenarem e falsearem'.
Sejam os filhos do engano e falso testemunho agasalhados por uma igreja que tem tido grande luz, grande
evidência, e essa igreja desfar-se-á da mensagem que o Senhor lhe enviou e acolherá as mais
desarrazoadas asserções, e falsas suposições, e falsas teorias. Satanás ri-se de sua loucura; pois ele sabe o
que é a verdade.... Muitos se levantarão em nossos púlpitos tendo nas mãos a tocha da falsa profecia,
acesa na infernal tocha de Satanás.... Deus fará retinir as orelhas dos ouvintes que não atenderem à Sua
voz ou mensagem. Ele denunciará os que resistirem à Sua Palavra. Satanás tem tomado toda a medida
possível para que nada venha entre nós, como um povo, para nos reprovar e censurar e exortar-nos a
abandonar os nossos erros. Mas há um povo que levará a arca de Deus. Proclamarão a Palavra do Senhor;
erguerão a voz como uma trombeta. A verdade não será amesquinhada nem perderá seu poder em suas
mãos. Mostrarão ao povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Deve o conflito tornar-se
cada vez mais feroz. Satanás sairá a campo e personificará a Cristo.... Muitos dos que agora pretendem
crer na verdade, mas que não têm uma âncora, estarão ligados com o grupo de Satanás.... Esses
rejeitadores da verdade permanecerão como desertos estéreis onde não fluem águas refrescantes e
curadoras. E o seu ministério tão destituído de orvalho como eram as montanhas de Gilboa, onde não
havia nem orvalho nem chuva." TM 407-413 (1898).
"Ao chorar sobre Jerusalém, Jesus também chorou por aqueles que hoje possuem grande luz e que
viram maravilhosas manifestações do Seu poder e Sua bondade, mas deixaram de cumprir os propósitos
de Deus para eles. Os que ouvem a voz de Deus e com Ele cooperam, empregando em Seu serviço sua
capacidade, receberão Suas bênçãos. Mas os que esquecem Sua instrução e seguem seu próprio caminho,
são uma desonra para Ele. Chegará tempo em que seu errado modo de proceder, juntamente com os
respectivos resultados e conseqüências, deverá ser enfrentado. Em nossa obra atual enfrentamos o mesmo
espírito que Cristo enfrentou em Seus dias.... Havemos de enfrentar aqueles que receberam luz e
evidências, mas, na sua perversidade, rejeitam tudo que não se harmoniza com os seus próprios planos e
persistem na sua determinação em seguir seus próprios caminhos. Eles mesmos recusam receber a
verdade e fazem tudo que está ao seu alcance para levar outros a considerar a Palavra do Senhor com
indiferença." RH 2/ 12/ 1902.
3. Divisões
A história se repete na obra de reforma, como mencionamos acima (GC 343). Isso também é verdade
tendo-se em vista que a apostasia causa separação. A serva do Senhor escreve:
"Dói-me o coração dia após dia e noite após noite por causa de nossas igrejas. Muitas estão
progredindo, mas para trás.... a menos que se tornem cristãos de verdade, irão de fraqueza em fraqueza, as
divisões aumentarão, e muitas almas serão levadas à perdição." 5T 93.
As profetizadas sacudiduras nas igrejas ASD serão encontradas no Estudo nº 2 — A Igreja e o
Remanescente.
A mensagem a Laodicéia, que é o conselho da Testemunha Verdadeira, divide a igreja em dois
grupos diferentes. Só um destes grupos, a saber o representado pelo Anjo de Apocalipse 18, é
mencionado como realizando a obra de reavivamento e reforma. Nesta obra, a mensagem de Apocalipse
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3:18, que anda de mãos dadas com Isaías 58:1-14 (Ver TM 296), prepara um povo para o recebimento da
chuva serôdia.
II — PREPARAÇÃO PARA A CHUVA SERÔDIA
A missão atual do quarto anjo é preparar um povo, por meio da mensagem de Apocalipse 3:14-20 e
Isaías 58, para o recebimento da chuva serôdia. Diz a irmã White:
"Foi-me mostrado que o testemunho aos laodicenses se aplica ao povo de Deus no tempo atual....
Esta terrível mensagem fará sua obra.... Vi que esta mensagem não realizaria Sua obra em poucos meses.
Ela se destina a despertar o povo de Deus, a revelar suas apostasias, e levá-los a um zeloso
arrependimento, para que sejam favorecidos com a presença de .Jesus e preparados para o alto clamor do
terceiro anjo." 1T 186.
"Meus irmãos: Deveis estudar mais cuidadosamente o capítulo 58 de Isaías. Este capítulo indica o
único caminho que devemos tomar com segurança....
"O profeta recebe esta palavra do Senhor — uma mensagem assustadora na sua clareza e força:
'Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao Meu povo a sua
transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados'. Se bem que sejam chamados 'o povo de Deus, a casa de
Jacó', e se bem que professem ter ligação com Deus pela obediência e pela comunhão, estão longe dEle.
Foram-lhes concedidos maravilhosos privilégios e promessas, mas traíram seu depósito. A mensagem
deve ser-lhes apresentada sem palavras de lisonja.... Mostrai-lhes onde estão em erro. Colocai diante deles
o perigo em que se encontram. Falai-lhes dos pecados que estão cometendo, ao mesmo tempo em que se
gloriam das suas justiças.... Nos seus negócios e na sua vida religiosa introduziram-se formas mundanas.
Seus corações não estão purificados pela verdade. Aos olhos de Deus, suas cerimônias exteriores de
humildade são uma solene zombaria. Ele considera todo o simulacro da religião como um insulto a Si....
Despertar o povo é, agora, a nossa obra. Com todos os seus anjos desceu Satanás com grande poder,
para operar com todos os enganos concebíveis no sentido de contrapor-se à Obra de Deus. Deus tem uma
mensagem para Seu povo; e essa mensagem será levada a eles, quer os homens a aceitem quer a rejeitem.
Como nos dias de Cristo, haverá grandes tramas da parte dos poderes das trevas, mas a mensagem não
deverá ser amaciada com palavras brandas ou discursos agradáveis....
"O povo aqui descrito compreende que lhe falta o favor de Deus.... Estão destituídos do Espírito
Santo.... O Senhor lhes envia uma mensagem de positiva reprovação, mostrando-lhes por que não são
visitados pela Sua graça....
1. Os Reformadores — Os Portadores da Mensagem
"Devemos pôr em prática os preceitos da Lei, e assim teremos a justiça diante de nós, e como
retaguarda teremos a glória de Deus. A luz da justiça de Cristo será a nossa vanguarda e a glória do
Senhor será a nossa retaguarda....
"Como cristãos devemos ter uma justiça que seja desenvolvida e se torne visível -- a justiça que
representa o caráter de Jesus Cristo quando Ele esteve neste mundo....
"Aqui [Isaías 58:8-14] estão as características daqueles que serão os reformadores, os que hão-de
levar a bandeira da terceira mensagem angélica, que declaram abertamente serem eles o povo de Deus
que guarda os mandamentos, que honram a Deus, e que estão sinceramente empenhados, à vista de todo o
Universo, na edificação dos lugares antigamente assolados. Quem é que lhes chama 'reparadores das
roturas, restauradores das veredas para morar'? É Deus. Seus nomes estão escritos no Céu como
reformadores, restauradores, aqueles que levantam os fundamentos de muitas gerações." 4BC 1149-1151.
2. A Reforma — "O Estandarte do Senhor"
"A única reforma verdadeira....
O plano de Deus para conosco é: começar a obra na própria sede de todas as dificuldades, que é o
coração, e então, de dentro do coração, partirão os princípios da justiça. A reforma será externa e
interna.... O plano de Deus é: pôr o homem a trabalhar em linhas reformatórias; e então ele verá, por
experiência própria, por quanto tempo ele tem amimado apetites carnais, ministrando ao seu próprio
temperamento e trazendo fraqueza sobre si mesmo.
"O método de Deus é: trabalhar com poder. Ele concede Sua graça se o homem enfermo reconhece a
41

necessidade da mesma.... Deus propõe purificar e refinar a alma poluída, e então Ele há-de implantar no
coração Sua própria justiça, a paz e a saúde, e o homem se tornará completo nEle. E então as saídas da
vida, procedentes do coração, serão como uma fonte de água que salta para a vida eterna.
"Isso é o reino de Deus dentro de vós. Dia após dia os homens revelam se o reino de Deus está dentro
deles. Se Cristo reina nos corações, eles crescem no poder dos princípios, crescem em poder e habilidade
para permanecerem de pé como sentinelas fiéis, como verdadeiros reformadores, pois não pode haver
reforma a menos que haja total cooperação com Jesus Cristo. Pela graça de Cristo, os homens devem
empregar as faculdades que Deus lhes deu para se reformarem. Mediante essa ação abnegada, para a qual
o Senhor do Céu atenta com aprovação, eles alcançam vitórias sobre suas tendências hereditárias e
cultivadas. E, então, a exemplo de Daniel, eles impressionam outros corações de tal maneira que as
impressões jamais se apagarão. E a influência será levada a todas as partes do mundo.
"Os homens estão tomando posições de acordo com sua própria escolha. Os que se estão alimentando
da Palavra de Deus, mostrarão isso pelas suas obras. Estão do lado do Senhor, procurando, por preceito e
exemplo, reformar o mundo. Mas todos os que recusam ser ensinados por Deus, apegam-se às tradições
dos homens. Estes passarão, finalmente, para o lado do adversário, opondo-se a Deus, e a seu respeito
estará escrito: `anti-cristo'. O povo de Deus, que compreende nossa posição na história deste mundo,
mantém os ouvidos abertos e os corações abrandados e subjugados; estes se aproximam uns dos outros
em união — tornam-se um com Jesus Cristo. Os que não querem pôr em prática as lições de Cristo,
preferindo ficar à vontade para se moldarem a si mesmos, encontrarão no anti-cristo o centro da sua
união. Os dois partidos continuarão em conflito até que o Senhor apareça." Special Testimonies to
Ministers and Workers, n° 9, pp. 54-56.
III — CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
No decorrer dos séculos, os dirigentes da igreja-mãe apóstata tentaram sempre estabelecer na mente
do povo lamentável confusão acerca dos movimentos reformatórios que Deus trouxe à existência. Em
todo despertamento religioso Satanás usou seus agentes para deturpar o caráter e os motivos dos que são
dirigidos pelo Espírito Santo. E ainda hoje o Arqui-enganador está fazendo o máximo para despertar
suspeitas e insinuar ideias errôneas na mente dos professos guardadores dos mandamentos, levando-os a
considerar os honestos e corretos como pérfidos e enganadores. O Espírito de Profecia adverte contra este
ardil de Satanás.
1. Como Satanás Tem Êxito em Causar Confusão
Eis como ele opera:
a. Associa pessoas não regeneradas com a verdadeira reforma; então
b. Faz os inimigos da verdadeira reforma rejeitar a palavra de Deus por causa dessas pessoas não
regeneradas, como se a obra realmente fosse dessas.
"Em todo avivamento está ele pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados
de espírito. Quando estes aceitam alguns pontos da verdade e adquirem um lugar entre os crentes, opera
por meio deles a fim de introduzir teorias que enganarão os incautos. Não se prova que qualquer homem
seja cristão verdadeiro por encontrar-se em companhia dos filhos de Deus, mesmo na casa de culto, e à
mesa do Senhor. Satanás freqüentemente ali se acha, nas ocasiões mais solenes, sob a forma daqueles que
pode usar como agentes.
"O príncipe do mal disputa cada polegada de terreno em que o povo de Deus avança em sua jornada
rumo à cidade celestial. Nenhuma reforma, em toda a história da igreja, foi levada avante sem encontrar
sérios obstáculos. Assim foi no tempo de Paulo. Onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, alguns
havia que professavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceitas, excluiriam
finalmente o amor da verdade. Lutero também sofreu grande perplexidade e angústia pelo procedimento
de pessoas fanáticas, que pretendiam haver falado diretamente por meio delas, e que, portanto, colocavam
as próprias ideias e opiniões acima do testemunho das Escrituras. Muitos a quem faltavam fé e
experiência, mas que possuíam considerável presunção, gostando de ouvir ou de contar alguma coisa
nova, eram seduzidos pelas pretensões dos novos ensinadores e uniam-se aos agentes de Satanás na obra
de derruir o que Deus levara Lutero a edificar. E os Wesleys, e outros que abençoaram o mundo pela sua
influência e fé, encontraram a cada passo os ardis de Satanás, que consistiam em arrastar pessoas de zelo
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exagerado, desequilibradas e profanas, a excessos de fanatismo de toda sorte....
"Nos dias da Reforma, os inimigos desta assacavam todos os males do fanatismo aos mesmos que
estavam a trabalhar com todo o afã para combatê-lo. Idêntico proceder adotaram os oponentes do
movimento adventista. E não contentes com torcer e exagerar os erros dos extremistas e fanáticos, faziam
circular boatos desfavoráveis que não tinham os mais leves traços de verdade....
"O fato de alguns fanáticos se haverem imiscuído nas fileiras dos adventistas, não constitui maior
motivo para julgar que o movimento não era de Deus, do que a presença de fanáticos e enganadores na
igreja, no tempo de Paulo ou Lutero, fora razão suficiente para condenar sua obra. Desperte do sono o
povo de Deus, e inicie com fervor a obra de arrependimento e reforma; investigue as Escrituras para
aprender a verdade como é em Jesus; faça uma consagração completa a Deus, e não faltarão evidências de
que Satanás ainda se acha em atividade e vigilância. Com todo o engano possível manifestará ele seu
poder, chamando em seu auxílio os anjos caídos de seu reino." GC 396-398.
2. Como Perceber a Distinção
As pessoas que não estão dispostas a investigar toda a verdade por si mesmas mas se inclinam a
aceitar cegamente o que outros lhes dizem, podem ser enganadas de duas maneiras: (1) Aceitando o
espúrio pelo genuíno e (2) rejeitando o genuíno como espúrio. Mas não há necessidade de ninguém ser
ludibriado nesta questão, pois Cristo deu aos Seus seguidores uma regra para livrá-los deste engano: "Por
seus frutos os conhecereis" Mt 7:20. Um exame sem preconceitos, honesto e de olhos abertos, dos frutos à
luz da Bíblia e do Espírito de Profecia, capacitará os crentes sinceros a perceber a distinção.
a) Características dos Falsos Reformadores
"Ao nos aproximarmos do final da história da Terra, adensar-se-ão em torno de nós os riscos e
perigos. Não adiantará uma mera profissão de piedade. Tem de haver viva ligação com Deus, para que
possamos ter a visão espiritual para discernir a impiedade que de modo mais artificioso e secreto se vai
insinuando em nosso meio, mediante os que fazem profissão de nossa fé. Os maiores pecados são
introduzidos mediante os que professam ser santificados e alegam não poder mais pecar. Entretanto,
muitos dessa classe pecam diariamente e são corruptos de coração e vida. São presunçosos e justos aos
seus olhos, fazendo sua própria norma de justiça, e deixando por completo de satisfazer a norma bíblica.
Não obstante suas altas pretensões, são estranhos ao concerto da promessa ....
"Aquele que professa a verdade mas vive na injustiça, que professa crer nela e contudo a fere cada
dia por sua vida incoerente, está-se entregando ao serviço de Satanás, e levando almas à ruína. Essa classe
de pessoas tem comunhão com anjos caídos, e são por eles ajudados em alcançar o domínio de outras
mentes.... Há sempre um enfeitiçante poder nas heresias e na licensiosidade. A mente é tão iludida que
não pode arrazoar inteligentemente, e uma ilusão a está continuamente desviando da pureza. A visão
espiritual torna-se manchada e pessoas de moral até aí impoluta tornam-se confusas debaixo dos
enganadores sofismas daqueles agentes de Satanás, que professam ser mensageiros da luz. É esse engano
que dá poder a tais agentes. Se se apresentassem ousadamente, fazendo em aberto os seus avanços, seriam
repelidos sem hesitação alguma; mas operam primeiro no sentido de captar a simpatia e conseguir a
confiança neles, como sendo homens santos, que se sacrificam pela causa de Deus. Como Seus
mensageiros especiais, começam então sua artificiosa obra de afastar almas da vereda da retidão, tentando
anular a lei de Deus....
"Homens que professam ter nova luz, pretendem ser reformadores, terão grande influência sobre
certa classe de pessoas convencidas das heresias que existem no século presente, e que não estão
satisfeitas com a condição espiritual das igrejas. Com coração verdadeiro e sincero, desejam estas ver
uma mudança para melhor, no sentido de alcançar-se uma norma mais alta. Se os fiéis servos de Cristo
apresentassem a essa classe a verdade pura e inadulterada, aceitá-la-iam e se purificariam pela obediência
a ela. Mas Satanás, sempre vigilante, persegue os rastos dessas almas indagadoras. Vem ter com elas
alguém, fazendo alta profissão de reformador, do mesmo modo que Satanás foi ter com Cristo, disfarçado
em anjo de luz, e os atrai ainda para mais longe da vereda da justiça." 2TS 33-36.
E aqui vão mais algumas características:
Ao invés de trabalharem segundo as diretrizes de Cristo, defendem a demolição do que o Senhor tem
estado a edificar (TM 36);
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Em vez de dedicarem sua cooperação ao preparo de um povo para estarem em pé no dia do Senhor,
tornam-se acusadores dos irmãos (TM 37);
Agem como destruidores, procurando arruinar os que não se harmonizam com eles (6T 151);
Revelam um espírito intolerante (4T 569), condenatório, rude e dominador; usam métodos egoístas
(6T 151); querem ocupar a dianteira; revelam exaltação própria em seu proceder (1T 122);
Tomam liberdades não autorizadas e fazem uso de meios desonestos para conferir caráter e influência
ao que consideram verdade (TM 33);
Não possuem senso de honra e integridade (TM 42);
Passam por alto verdades fundamentais e detêm-se em pontos não essenciais (OE 313);
Defendem teorias novas e alarmantes (TM 54);
Opõem-se à organização (TM 53);
Agem como se a união pela qual Cristo orou não fosse necessária; movem-se de acordo com sua
própria opinião independente; recusam-se a aconselhar-se com seus irmãos; consideram seu juízo
individual como o supremo; prosseguem em seu próprio caminho até se tornarem mentalmente
desequilibrados (TM 55, 56; AA 164); são mensageiros enviados de si mesmos (PE 97-100).
b) Características dos Verdadeiros Reformadores
Além das características já mencionadas (4BC 1149-1151), eis aqui mais alguns sinais de distinção:
"Toda verdadeira reforma tem seu lugar na obra da mensagem do terceiro anjo" (6T 110); a
verdadeira reforma é necessária em todo ramo da obra de Deus (6T 291).
Anda de mãos dadas com o arrependimento (DTN 555), confissão do pecado (5T 640), espírito de
oração (3TS 254, 255), e abnegado trabalho missionário (6T 401);
Deve ser exterior bem como interior (CRA 35);
Começa pela purificação da alma (CBV 180);
Tem de começar em sua casa (GC 498) com os pais (CBV 131; 2TS 406), e também com os
ministros (1T 469; TM 145);
Introduz a verdade na vida prática (6T 401);
É suscitada pela Mensagem à Laodicéia ( I T 186, 187), que causa sacudidura na igreja (PE 270);
Seu objetivo é alcançar o mais elevado desenvolvimento do corpo, da mente e da alma (CBV 146);
Sua base é a sagrada Escritura (GC 595), e seu fundamento a lei de Deus (3TS 141);
E uma obra progressiva (2T 594, 597);
Deve ir antes da chuva serôdia, como condição para o recebimento do refrigério (PE 71);
Será deturpada por seus inimigos: "Todo o progresso feito por aqueles a quem Deus chamou para
tomar parte na direção de Sua obra, tem provocado suspeita; cada um de seus atos tem sido desvirtuado
pelos que são ciosos e críticos. Assim foi no tempo de Lutero, dos Wesleys e de outros reformadores.
Assim é hoje." PP 425.
IV — REFORMA SEM DISCÓRDIA?
Uma das mais correntes suposições alimentadas até por crentes ASD honestos, é que uma completa
ausência de dissenção deve caracterizar o movimento reformatório profetizado. Tal opinião se encontra
por exemplo no livro Preparação para a Crise Final pág. 29. Esta ideia é evidentemente uma deturpação
de 3TS 254.
O Espírito de Profecia, pelo contrário, diz que muita luta e contestação seria o quinhão da igreja
remanescente, o grupo dos "antigos irmãos", o Movimento de Reforma profetizado. De fato, a palavra
profética fala de dois aspectos em que haveria conflitos sobre os empenhados numa obra de reforma: (I)
conflitos que cessarão, e (2) conflitos que continuarão. Essa segunda categoria de conflitos consideraremos a seguir, à luz da história, que se repete.
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I. Nos Dias dos Apóstolos
Na primitiva igreja cristã, alguns líderes ambiciosos e auto-confiantes causaram muita dificuldade
entre irmãos.
"Esses homens pretensiosamente tomaram a decisão de se empenhar na obra sob a própria
responsabilidade. Entregaram-se a muita murmuração e crítica, propondo novos planos e procurando
deitar abaixo a obra dos homens a quem Deus ordenara ensinassem a mensagem do evangelho. Desde o
início teve a igreja tais obstáculos a enfrentar, e há de tê-los até a consumação do tempo." AA 196, 197
(ênfase nossa).
"Até ao fim do tempo levantar-se-ão homens para criar confusão e rebelião entre os que se declaram
representantes do verdadeiro Deus. Os que profetizam mentiras, encorajarão os homens que olhem o
pecado como coisa sem importância.
"Quando os terríveis resultados de suas más ações forem manifestos, eles procurarão, se possível,
tornar responsáveis por suas dificuldades quem fielmente os tem advertido, exatamente como os judeus
acusaram Jeremias de ser o responsável por suas desventuras." PR 425.
2. Nos Dias dos Pioneiros ASD
Dificuldades semelhantes foram experimentadas pela igreja ASD nos primórdios da mensagem,
quando a irmã White escreveu:
"O desagrado de Deus tem sido acarretado sobre a igreja por causa de nela estarem indivíduos de
coração corrupto. Eles têm desejado estar na dianteira, quando nem Deus nem seus irmãos os colocaram
ali. Sua conduta tem sido assinalada por egoísmo e exaltação. Abre-se agora um lugar para todos esses,
aonde podem ir e encontrar pastagem com os de sua classe. E devemos louvar a Deus que em Sua
misericórdia livrou deles a igreja." I T 122.
"Deus está peneirando Seu povo. Ele terá uma igreja limpa e santa .... Levantou-se um povo corrupto
que não poderia viver com o povo de Deus.... Todos nós temos motivos para dar graças a Deus, por ter
sido aberto um caminho para salvar a igreja, pois a ira de Deus deveria ter vindo sobre nós se esses
embusteiros corruptos tivessem ficado conosco.... Nada temos a recear neste assunto. Ao aproximarmonos do julgamento, todos manifestarão seu verdadeiro caráter e patente se tornará a que companhia cada
qual pertence. A peneira está em movimento. Não digamos: 'Detém tua mão ó Deus!' A igreja deve ser
expurgada e o será." IT 99, 100.
3. Em Nossos Dias
Ao estudarmos a história do povo de Deus na dispensação cristã, encontramos que estas dificuldades
ocorreram até mesmo nos melhores dias da igreja. Elas apareceram nos dias de Paulo, nos dias de Lutero,
nos dias de Wesley, nos dias dos pioneiros ASD, e o Espírito de Profecia nos assegura que, também em
nossos dias ao iniciarmos "com fervor a obra de arrependimento e reforma", Satanás trará novamente as
mesmas dificuldades, "chamando em seu auxílio os anjos caídos de seu reino" (GC 396-398, grifo nosso.)
Esta não é uma situação nova, e nós não a criamos. Este é realmente um velho problema, que Lúcifer
iniciou no Céu e, como continuou sua obra de engano na Terra, os homens só tomam o lado de Cristo ou
de Satanás. Os que entenderam devidamente a Mensagem de Reforma e querem ser verdadeiros
reformadores, jamais se confundirão neste particular. A igreja remanescente tem de passar por severos
conflitos.
"Até que Cristo apareça nas nuvens do céu, com poder e grande glória, os homens se perverterão no
espírito, e se desviarão da verdade para as fábulas. A igreja verá ainda dias trabalhosos. Profetizará
vestida de saco. Mas se bem que tenha de enfrentar heresias e perseguições, embora tenha de combater
contra infiéis e apóstatas, pelo auxílio de Deus, ainda ela está esmagando a cabeça de Satanás. O Senhor
terá um povo tão verdadeiro como o aço, de fé tão firme como o granito." 1TS 590.
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ESTUDO 4
[Este livreto foi preparado exclusivamente para os crentes na terceira mensagem angélica — os que
aceitam e os que não aceitam o Espírito de Profecia.]

O TESTEMUNHO DE JESUS
NA IGREJA REMANESCENTE
A Bíblia nos diz que o último remanescente da igreja será identificado por duas características
principais — guardam os mandamentos de Deus e sustentam o testemunho de Jesus Cristo:
"E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os
mandamentos de Deus, e mantêm o testemunho de Jesus." Ap. 12:17.
O inimigo sabe que o seu fim está próximo; e por esta razão sua ira está crescendo até alcançar o
ponto extremo de sua iniqüidade nestes últimos dias. A advertência reza: "Pelo que alegrai-vos, ó céus, e
vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar! porque o Diabo desceu a vós com grande ira, sabendo
que pouco tempo lhe resta." Ap 12:12. "A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia, e
sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia." GC 623. Os males testemunhados
no passado não se comparam com os terrores, as tribulações e os enganos que hão de envolver os
habitantes da Terra em futuro próximo. Satanás exercerá mais e mais seu poder para produzir calamidades naturais (terremotos, ressacas, furações, saraivadas, inundações, secas etc.), fomes, guerras, pestes,
angústia entre as nações etc. E ele estará também muito ativo no mundo religioso: "Porque hão de surgir
falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodigiosa de modo que, se possível fora,
enganariam até os escolhidos." Mt 24:24. Estas manifestações hão de tornar-se cada vez mais freqüentes,
poderosas e amplas. Os que estão observando os eventos que ocorrem no mundo podem ver que Satanás
está operando com crescente engano de injustiça naqueles que perecem. Em muitos casos, ao operar
milagres, por meio de seus agentes à vista dos homens, ele alega ser o próprio Cristo. "Ele virá fazendo-se
passar por Jesus Cristo, operando poderosos milagres, e os homens se prostrarão e o adorarão como a
Jesus Cristo. Ser-nos-á ordenado adorar esse ser, que o mundo glorificará como sendo Cristo. Que
faremos?" 6BC 1105, 1106. Este será o clímax de todos os enganos.
A humanidade está sendo progressivamente enlaçada num engano que rapidamente se propaga — o
espiritismo. E ao chegar o clímax no grande drama do engano, quando o próprio Satanás personificará a
Cristo, o mundo inteiro estará preparado para cair presa da obra prima das ciladas de Satanás. Mas um
pequeno remanescente — os que guardam os mandamentos de Deus e sustentam o testemunho de Jesus,
que é o Espírito de Profecia — não serão desencaminhados. Foi com o fim de salvaguardar o povo de
Deus contra os grandes enganos de Satanás nestes últimos dias, que o testemunho de Jesus lhes foi
confiado.
"O inimigo está em nosso encalço. Precisamos estar bem despertos, em guarda contra ele. Precisamos
revestir-nos de toda a armadura de Deus. Temos que seguir as direções dadas por meio do Espírito de
Profecia. Temos que amar a verdade para este tempo e a ela obedecer. Isto nos guardará de aceitar fortes
enganos." 3TS 275.
Mas por que deveria a ira do dragão ser aumentada por este auxílio especial que foi dado ao
remanescente? Simplesmente porque esta ajuda subverte os enganos de Satanás. Por isso:
"Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé das
igrejas neles, por esta razão: ele não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender
almas em seus embustes se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem
atendidos." 1ME 48.
I — AUXÍLIO SUPLEMENTAR PARA O ÚLTIMO CONFLITO
Satanás tem tido muito êxito em deturpar a verdade por meio dos que alegam ser os representantes
48

desta na Terra. A maior deturpação da verdade é atribuída à combinação político-religiosa, representada
pela besta de Apocalipse 13: I -8. Este poder estabeleceu o chefe de sua organização, o anticristo, como o
profeta de Deus. Ao invés de dirigir as mentes para o Deus único, o Criador do Céu e da Terra, como a
fonte de toda a verdade, esse pseudo profeta mudou a Lei de Deus e arvorou-se como objeto de adoração.
(2Ts 2:3, 4).
A última mensagem de graça que chama os habitantes da Terra para romper com este sistema de
falsidade e adorar Aquele que fez o Céu e a Terra (Ap 14:6, 7), intensifica o conflito dos séculos, pois é o
desfecho da milenar contenda.
No amargor desta controvérsia, serão renovadas velhas disputas que se julgava haverem de há muito
silenciado, e novas e sutis assomarão. "Aproximam-se rapidamente os dias de grande perplexidade e
confusão. Satanás, vestido de trajes angelicais, enganará, se possível os próprios escolhidos. Haverá
muitos deuses e muitos senhores. Todo vento de doutrina soprará." 5T 80. Muitos estarão procurando
algum santo ou profeta que assuma a direção, e então será necessário um espírito de discernimento que
capacite os homens a ver claramente a diferença entre a verdade e o erro.
Como cada caso tem de ser submetido ao escrutínio da lei e dos profetas, é importante ler a Bíblia
com o auxílio do testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. Por isso, tem hoje aplicação especial
a mensagem apresentada nos dias de Josafá: "Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros; crede nos
Seus profetas e prosperareis." 2Cr 20:20.
1. Restauração do Dom Profético
A esta altura o leitor poderá perguntar: A Bíblia diz alguma coisa sobre a restauração do dom de
profecia no tempo do fim? Respondemos que sim. Eis as evidências:
(1) Paulo nos aconselha a buscar "com zelo os melhores dons (1 Co 12:31). Diz ele; "segui o amor e
procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis." 1Co 14:1. Em sua epístola ele
se está dirigindo não somente aos primitivos cristãos, mas também a esta última geração. Veja-se a prova
disto em 1Co 15:51-54. O apóstolo refere-se especialmente a estes últimos dias quando escreve, "Porque
em tudo fostes enriquecidos nEle, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de
Cristo foi confirmado entre vós; de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a
manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes
irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo." 1 Co 1:5-8. Isto é claro: nós que estamos esperando
a segunda vinda do Senhor, não devemos ter falta de nenhum dom. Em outras palavras, todos os dons
espirituais, inclusive o testemunho de Jesus Cristo, que é o Espírito de Profecia, devem ser restaurados em
nosso meio, para que sejamos confirmados e achados irrepreensíveis.
(2) Ainda, escrevendo aos tessalonicenses, Paulo se dirige a esta última geração de crentes, que se
estão preparando para encontrar o Senhor em Sua segunda vinda (l Ts 4:16, 17). Após dar importante
sinal da iminência do dia do Senhor, ele diz: "Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que aquele dia,
como ladrão, vos surpreenda." 1 Ts 5:4. Dá, então uma série de conselhos destinados a preservar-nos
"íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." 1Ts 5:23. Entre outras coisas diz:
"Não desprezeis as profecias" lTs 5:20. Isto significa que o dom de profecia deve desempenhar
importante papel entre os verdadeiros seguidores de Cristo nestes últimos dias.
Através do profeta Joel, o Senhor prometeu enviar Seu Espírito em manifestação especial pouco
antes do grande dia do Senhor (ler Joel 2:28-31). Esta promessa é citada no Novo Testamento: "E
acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do Meu Espírito sobre toda a carne; e os vossos
filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos."
At 2:17. Esta profecia cumpriu-se parcialmente nos dias dos apóstolos, e há de ter pleno cumprimento na
obra final do evangelho.
(4) A Bíblia diz que o último remanescente de Deus na Terra "guarda os mandamentos de Deus e tem
o testemunho de Jesus", que é "o Espírito de Profecia" (Ap 12:17; 19:10).
Grande cuidado se deve exercer na obra de Deus quando alguém alega ter o dom de profecia,
porquanto esta pretensão é cercada de dois perigos: (1) o de rejeitar um verdadeiro profeta e (2) o de
aceitar um falso profeta. Quem quer que siga a regra bíblica, que mostra como deve ser provado um
profeta, não tem necessidade de errar nesta questão.
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2. A Bíblia e Somente a Bíblia
A Bíblia e somente a Bíblia, é o fundamento de nossa fé. Não passamos por alto a seguinte instrução:
"Mas Deus terá sobre a Terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as
doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os
credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que
representam, a voz da maioria - nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se
como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou
preceito, devemos pedir em seu apoio um claro — 'Assim diz o Senhor'.". GC 595.
A máxima: "A Bíblia e somente a Bíblia", não encerra um só e mesmo significado específico quando
empregada entre todos os adventistas. Tem um significado pelos que aceitam o Espírito de Profecia; mas
tem significado completamente diverso quando repetida pelos que rejeitam os escritos de E.G. White.
A ideia correta é a seguinte. Quando dizemos: "A Bíblia e somente a Bíblia" entendemos que os
escritos do Espírito de Profecia estão em perfeita harmonia com a Bíblia, que nos tornam mais fácil
compreender a Bíblia, e que nos mostram o caminho de volta à Bíblia.
"A Palavra de Deus é suficiente para iluminar a mente mais obscura, e pode ser entendida pelos que
desejam entendê-la. Mas, apesar de tudo, alguns que professam fazer da Palavra de Deus seu estudo,
encontram-se vivendo em oposição direta aos seus mais claros ensinos. Então, para deixar inescusáveis
homens e mulheres Deus lhes dá testemunhos claros e incisivos, levando-os de volta à Palavra que eles
negligenciaram seguir." "Os testemunhos não se destinam a diminuir a Palavra de Deus mas a exaltá-la e
para ela atrair as mentes, a fim de que a bela singeleza da verdade impressione a todos." Life and
Teachings of E. G. White, 124.
"Recomendo-vos, caro leitor, a Palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa Palavra
seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos 'últimos dias'; não para uma nova regra de fé, mas
para conforto do Seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica." 3ME 29.
A ideia errônea é a seguinte: Quando os oponentes do Espírito de Profecia dizem: "A Bíblia e
somente a Bíblia" querem dizer que os escritos de E.G. White estão em conflito com a Bíblia. Mas, na
realidade eles põem de lado os escritos dela, não porque haja discrepância como eles dizem, mas porque
querem estar livres para interpretar a Bíblia de modo que sirva às suas inclinações não santificadas.
Através de seus olhos carnais, procuram ler suas próprias ideias na Palavra de Deus. Assim, conquanto
professem ser seguidores da Sagrada Escritura estão na realidade afastando-se dela.
II — PROFETAS — VERDADEIROS E FALSOS
Quando o Senhor chamou Moisés para ser profeta, confiando-lhe importante missão, assegurou-lhe
que certas evidências fariam o povo de Israel crer nele. Pelo poder de Deus, Moisés operaria milagres. Se
o primeiro milagre não os convencesse que o Senhor o enviara, ele usaria um segundo milagre. E se a
despeito dos dois milagres eles ainda se recusassem a ouvi-lo, ele realizaria um terceiro milagre. (Ler Ex
4:1-9). Fazia-se necessário algo que impressionasse os olhos humanos; e inicialmente serviu.
Moisés foi um operador de milagre mas nunca nos ocorreu medirmos sua afirmação de profeta por
seu poder de converter a vara em serpente etc. Consideremos sua vida, seu caráter, seu ministério, seus
escritos e os benefícios que o povo de Israel recebeu de sua sábia liderança num período de quarenta anos,
e cremos que Deus estava com ele e por meio dele falou.
Adotamos método semelhante para confirmar as alegações de E.G. White. Os singulares eventos que
ocorreram em conecção com suas primeiras visões — tais como sustentar uma Bíblia de seis quilos com o
braço estendido por cerca de trinta minutos na presença de observadores que posteriormente testificaram
o fato — serviram a um importante propósito no início do seu ministério. Os seres humanos necessitam
de alguma coisa para acender-lhes a fé inicialmente. Seguiram-se porém as reais evidências. Seus setenta
anos de abnegado labor em prol do Senhor ainda são portadores de inequívocas credenciais.
Todo honesto pesquisador da verdade estará em guarda contra dois perigos — o perigo de ser
enganado por falsos profetas e o perigo de rejeitar os verdadeiros ensinadores e suas mensagens e
instruções dadas por Deus. O deixar de reconhecer a obra do Espírito Santo mantém as almas afastadas do
reino do Céu. Os cristãos honestos, que realmente querem ser salvos devem, pois, considerar as
50

evidências de direção divina e a manifestação do dom de profecia no movimento adventista.
Na Bíblia somos instruídos a testar os que professam ter sido enviados pelo Senhor. Disse Jesus:
"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. Uma árvore boa não
pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons.... Portanto, pelos seus frutos os conhecereis."
Mt 7:16-20. Uma vida dedicada com sacrifício próprio à causa de Deus, procedimento discreto e
despretensioso, pronunciamentos sóbrios em relação a uma variedade de situações, profunda penetração
no caráter e nos intrincados problemas e mais íntimos segredos humanos, são juízo e oportunas advertências acerca de muitas dificuldades e perigos enfrentados pela igreja, inabalável oposição ao fanatismo,
sadios conselhos sobre organização e administração, luz avançada sobre a verdadeira educação e a vida
saudável — tais não podem ser os frutos de uma mente conturbada ou desequilibrada, muitas vezes
sujeita a alucinações e ataques epilépticos.
1. Evidências Suficientes
A vida, a obra e os ensinos da Irmã E. G. White estão abertas para exame. Muitos cristãos dotados de
mente sóbria, têm-lhe esquadrinhado os ensinos e chegado a conclusões favoráveis. Disse ela:
"Que os testemunhos sejam julgados pelos seus frutos. Que espírito revelam seus ensinos? Qual tem
sido o resultado de sua influência?....
"Ou Deus está ensinando a Sua igreja, reprovando os seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está.
Esta obra é de Deus ou não o é. Deus nada faz de parceria com Satanás. Minha obra ... ou traz o cunho de
Deus ou o cunho do maligno. Não há meio-termo neste caso. Ou os Testemunhos procedem do Espírito
de Deus ou do diabo.
"Desde que o Senhor Se tem manifestado pelo Espírito de Profecia, o passado, o presente e o futuro
se desenrolaram diante de meus olhos. Foram-me mostrados rostos que eu nunca vira, e anos depois,
vendo-os tornei a reconhecê-los. Tenho sido despertada do sono sob a viva impressão de assuntos que
previamente foram sugeridos à minha mente; e, à meia-noite, punha-me a escrever cartas que
atravessaram o continente, chegando ao seu destino em momentos de crise e evitando à obra de Deus
graves prejuízos. Isto tem sido o meu trabalho durante muitos anos. Uma virtude me impelia a reprovar e
censurar faltas de que eu não tinha a menor noção. Seria essa minha obra ... de cima ou da Terra?' ...
"Os que realmente desejam conhecer a verdade, hão de encontrar provas suficientes em que apoiar
sua fé." 2TS 286, 287.
2. Testemunhos de Companheiros Íntimos
Alguns dos que eram chegados à Irmã White durante um período de muitos anos valeram-se de suas
amadurecidas convicções para testificar-lhe em favor da obra, visões e ensinos. Considere-se por exemplo
o testemunho de um companheiro bem próximo, o Ancião Uriah Smith.
"Os adventistas do sétimo dia crêem de fato nos dons do Espírito.... Crêem ter em seu meio ... ao
menos um desses dons .... Este se encontra nas visões da senhora E. G. White, conforme suas obras
publicadas.
"Tudo o que se pode apresentar a fim de testar tais manifestações, prova que são genuínas. As provas
que as apóiam, tanto internas como externas, são conclusivas. Concordam com a Palavra de Deus e entre
si. São fornecidas, a menos que os mais bem qualificados para julgar estejam invariavelmente enganados,
especialmente quando o Espírito de Deus está presente.... Calmas, dignas, impressionantes, recomendamse a todo observador como o próprio oposto do que é falso e fanático....
"Não são efeito de doença .... Seu fruto é tal que revelam ser a fonte de onde promana o oposto do
mal.
"Tendem à mais pura moralidade. Desconcertam todo vício, e exortam à prática de toda virtude.
Indicam os perigos pelos quais havemos de passar para chegar ao reino. Revelam os enganos de Satanás.
Advertem-nos contra as suas ciladas. Têm cortado pela raiz um após outro todos os sistemas de fanatismo
que o inimigo tentou introduzir sub-repticialmente em nosso meio. Têm exposto a iniqüidade oculta,
trazido à luz erros escondidos, e posto a nu os maus motivos dos falsos de coração. Têm afastado da causa
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da verdade, perigos provenientes de todos os lados. Têm-nos despertado e redespertado para maior
consagração a Deus, mais esforços zelosos por santidade de coração e maior diligência na causa e serviço
de nosso Mestre.
"Conduzem-nos a Cristo. Como a Bíblia apresentam-nO como a única esperança e o único Salvador
da humanidade. Descrevem perante nós em caracteres vivos Sua santa vida e Seu piedoso exemplo, e com
irresistíveis apelos instam conosco para que Lhe sigamos os passos.
"Conduzem-nos à Bíblia. Apresentam esse livro como a inspirada e inalterada Palavra de Deus.
Exortam-nos a tomar essa palavra como nosso conselheiro e a regra de nossa fé e prática. E com poder
impelente, rogam-nos que estudemos longa e diligentemente suas páginas e nos familiarizemos com os
ensinos da Bíblia, pois ela nos há de julgar nos últimos dias.
"Têm trazido conforto e consolação a muitos corações: fortalecido os fracos, animado os débeis,
erguido os desanimados; extraído ordem da confusão, endireitado lugares tortos e lançado luz sobre o que
era tenebroso ou obscuro. E ninguém com a mente vazia de preconceito pode ler seus comoventes apelos
para uma moralidade pura e elevada, sua exaltação de Deus e do Salvador, suas denúncias de todo mal e
suas exortações a tudo o que é santo e de boa fama, sem ser compelido a dizer: 'estas não são as palavras
de quem tem demônio.' " — Uriah Smith, The Visions of Mrs. E. G. White, PP. 3-8.
As mensagens que de modo coerente exaltam a Cristo como o divino Filho de Deus e Lhe
magnificam Seu ministério em nosso favor; mensagens que vindicam a autoridade da Bíblia e nos
conduzem à verdade Bíblica, mensagens que sustentam a santa lei de Deus e inculcam obediência a todos
os seus mandamentos — tais mensagens não podem vir através de um agente de Satanás.
3. Cristo é Exaltado
O apóstolo Paulo escreveu: "Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este
crucificado." 1Co 2:22. "Cristo em vós a esperança da glória." (Cl 1:27) era o assunto central de seus
ensinos. Enquanto os verdadeiros ensinadores trabalham por levar almas a Cristo, os falsos ensinadores
negam o Senhor (2Pe 2:1) e procuram converter as almas a si mesmos (At 20:30). Ao invés de repreender
os pecadores e chamar o pecado pelo seu devido nome, procuram agradar o povo lisonjeando-lhes o
coração carnal. "Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve." IJo 4:5.
A Irmã White sempre exaltou a Cristo como nossa única esperança. Eis um exemplo do teor de seus
ensinos:
"Cristo crucificado, Cristo ressurgido, Cristo assunto aos Céus, Cristo vindo outra vez, deve
abrandar, alegrar e encher o espírito do ministro, por tal forma, que ele apresente estas verdades ao povo
em amor, e profundo zêlo. O ministro desaparecerá então, e Jesus será revelado.
"Exaltai a Jesus, vós que ensinais o povo, exaltai-O nos sermões, em cânticos, em oração. Que todas
as vossas forças convirjam para dirigir ao 'Cordeiro de Deus' almas confusas, transviadas, perdidas." OE
159, 160.
4. A Bíblia é Vindicada
Cristo disse: "Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, e a observam." Lc 11:28. E Paulo
escreveu: "Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para
corrigir, para instruir em justiça." 2Tm 3:16. E então acrescentou uma advertência acerca dos falsos
ensinadores: "Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina.... e nãO só desviarão os ouvidos
da verdade, mas se voltarão às fábulas." 2Tm 4:3, 4.
Em vão têm alguns procurado achar discrepâncias entre a Bíblia e os escritos da Irmã White.
Aparentes contradições podem ser detectadas mesmo dentro das Escrituras. Mas até aqui ninguém jamais
nos pôde mostrar um exemplo real de desacordo entre a Palavra de Deus e os Testemunhos do Espírito de
Profecia.
A Irmã White jamais indicou que devêssemos considerar seus escritos como um acréscimo à Bíblia.
Seu coerente conselho foi o seguinte:
"Estou de pleno acordo convosco quando apresentais a Bíblia, e a Bíblia tão-somente, como
fundamento de nossa fé." 2ME 85.
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"No áureo turíbulo da verdade, como se apresenta nos ensinos de Cristo, temos aquilo que há de
convencer e converter almas. Proclamai, na simplicidade de Cristo, as verdades que Ele veio a este
mundo para anunciar, e o poder de vossa mensagem se fará sentir por si mesmo. Não defendais teorias ou
provas que Cristo nunca mencionou, e que não têm fundamento na Bíblia. Possuímos grandes e solenes
verdades para o povo. 'Está escrito', eis a prova que precisa penetrar toda alma." OE 309.
5. A Lei de Deus é Sustentada
Quando os homens ignoram a verdade de Deus conforme revelada em Sua santa lei, não devemos
considerar estas miraculosas manifestações que lhes possam estar ligadas à obra como provas de terem
sido enviadas por Deus. (Ler Mt 7:2123). Os falsos profetas não prestam obediência nem ensinam
obediência a todos os mandamentos do Decálogo. Por isso nos é ordenado testar a genuinidade de suas
pretensões considerando-lhes a atitude para com a lei. (Ler Is 8:20; 1Jo 2:4).
É inegável que a Irmã White firmemente sustentou, perante a igreja e o mundo, os sagrados
requisitos da lei moral de Deus.
6. As Predições se Cumprem
Além do teste acima referido, o Senhor disse que os que se dizem profetas devem ser testados
também quanto ao exato cumprimento de suas predições. (Ler Dt 18:21, 22; Is 41:22-24).
Nos escritos da Irmã White há muitos exemplos inegáveis de previsão profética. Este é o tema de um
livro intitulado Divine Predictions of Mrs. Ellen G. White, de F. C. Gilbert. E há também outras
publicações que tratam desse assunto. O cumprimento de suas predições referentes a eventos que já nos
são passados, inspira-nos a confiança de que seus ditos proféticos concernentes a acontecimentos que
ainda nos são futuros, de igual modo se cumprirão.
Compartilhamos a conclusão do ancião S. N. Haskell:
"Após mais de sessenta anos de estudo dos escritos da Sra. White com a Bíblia, podemos
verdadeiramente dizer que não conhecemos prova bíblica de um verdadeiro profeta que tenha sido mais
literalmente cumprido que a que se cumpriu nos escritos e no caráter da Sra. White."
III — ATITUDES CERTAS E ERRADAS
Não ignoramos as objeções que têm sido feitas contra os escritos da Irmã White. Os argumentos —
(1) que suas visões foram produtos de desordens nervosas; (2) que ela fez alegações e predições falsas;
(3) que seus escritos nem sempre concordam com a Bíblia; (4) que em certos casos ela se contradisse; (5)
que ela foi influenciada pelos que a cercavam; (6) que ela copiava extensamente de outros autores sem
lhes dar crédito; (7) que ela se utilizava de assistentes literários que aperfeiçoavam seus escritos quando
achassem adequado etc. — tais argumentos já foram respondidos com êxito em publicações ASD.
De nosso ponto de vista contudo precisamos esclarecer alguns pontos referentes à inspiração.
1. A Questão da Infalibilidade
Os homens chamados para serem profetas não estavam restritos a pensar, falar e agir somente por
inspiração divina. Suas fragilidades humanas tomam freqüentemente a dianteira quando eles falam suas
próprias palavras. Abraão usou de engano (Gn 12:1-3), Jacó proferiu e manteve uma errônea conclusão
pessoal (Gn 37:32-34), Moisés desonrou ao Senhor falando palavras apressadas e erradas (Nm 20:10-12),
Davi deu instruções sanguinárias a Joabe (2Sm 11:14, 15), Natã animou Davi a levar avante seus planos
de construir o templo, e depois teve de inverter suas instruções (1Cr 17:1-12). Todos estes homens de
Deus eram profetas, mas nem sempre falavam as palavras que o Senhor lhes dava.
O fato de a Irmã White ter sido chamada ao ofício profético não a impediu de manter e/ou exprimir
certas opiniões pessoais. Logo no início por exemplo teve ideias errôneas sobre o fim do tempo da graça
(IME 74), o uso da carne de porco (1 T 206, 207), a guarda do sábado (1 T 116) e possivelmente outros
pontos. Mas que aconteceu? Sob a influência do Espírito Santo ela abandonou essas ideias visto como foi
guiada, passo a passo "em toda a verdade" (.10 16:13).
A Irmã White declarou: "Com relação à infalibilidade, nunca a pretendi; unicamente Deus é
infalível." 1ME 37. "A Bíblia é a única autoridade infalível em matéria de religião." GC 238.
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Em 1906 um irmão quis saber se toda palavra falada ou escrita pela Irmã White era diretamente
inspirada. Sua resposta foi:
"Em sua carta o irmão fala de seu preparo inicial para ter fé implícita nos testemunhos, e diz: `Fui
levado a concluir e creio de modo mui firme que toda palavra que a irmã já falou em público ou em
particular, que toda carta que a irmã escreveu em toda e qualquer circunstância, foi inspirada como os dez
mandamentos.' (O sublinhado é da Irmã White).
"Meu irmão, tens estudado diligentemente meus escritos e jamais verificaste que eu tivesse
exprimido tais pretensões. Tampouco encontrarás que os pioneiros de nossa causa os tenham
manifestado." RH 30/08/ 1906.
Em 1909 um obreiro do Sul da Califórnia começou a duvidar da inspiração dos testemunhos porque a
Irmã White havia declarado numa carta que o Sanatório Vale do Paraíso tinha 40 quartos, quando na
realidade tinha só 38. O fato era que, como ela explicou obtivera a informação acerca do sanatório, não do
Senhor, mas de um irmão. Desse modo ela expressou aquela informação, "não como revelação do Senhor,
mas simplesmente como opinião humana." No mesmo escrito ela acrescentou esta advertência:
"Há vezes, porém, em que devem ser declaradas coisas comuns, pensamentos comuns precisam
ocupar a mente, cartas comuns precisam ser escritas e informações dadas, as quais passaram de um a
outro dos obreiros. Tais palavras, tais informações, não são dadas sob a inspiração especial do Espírito de
Deus." 1ME 39.
No prefácio de Spiritual Gifts, volume 2, a Irmã White escreveu acerca da informação biográfica
contida naquele volume:
"Ao preparar as páginas seguintes, trabalhei com grandes desvantagens, pois, em muitos casos tive de
depender da memória, não tendo mantido diário senão a poucos anos. Em vários casos mandei os
manuscritos a amigos que estiveram presentes quando ocorreram as circunstâncias referidas para que os
examinassem antes de serem impressos. Tenho tomado grande cuidado e gasto muito tempo num esforço
para expressar os simples fatos o mais corretamente possível."
Como se pode ver não há pretensão de que suas palavras lhe fossem inerrantemente ditadas pelo
Espírito Santo.
2. O Conceito de Inspiração
Embora muitos membros tenham sido inclinados a crer numa inspiração verbal da Bíblia e dos
Testemunhos, a igreja ASD como denominação jamais manteve esta opinião. Sobre este ponto, diz a Irmã
White:
"Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que foram inspirados. A
inspiração atua não sobre as palavras dos homens ou suas expressões, mas sobre o próprio homem que,
sob a influência do Espírito Santo, é imbuído de pensamentos. Mas as palavras recebem a impressão da
mente individual. A mente e a vontade divina são combinadas com a mente e a vontade humana; assim os
ditos do homem são a Palavra de Deus." 7BC 945, 946. (Citado em 1ME 21).
"O Criador de todas as ideias pode impressionar mentes diversas com o mesmo pensamento, mas
cada um pode exprimi-lo por diferentes maneiras, e ao mesmo tempo sem contradições." 1ME 22.
3. Flexibilidade Injustificada
a) Seleções Arbitrárias
Muitos crentes têm questionado acerca dos manuscritos não publicados de que são compiladas
seleções, reunidas e publicadas em forma de livros sob o nome de E. G. White. Se estes manuscritos
fossem publicados na íntegra, exatamente como aparecem em sua forma original, isto tornaria mais fácil
entender a ideia original transmitida. Além disso, quando um escrito é dividido em trechos e seus
segmentos são espalhados e incluídos em diferentes capítulos ou livros, pode resultar certa confusão.
Porções isoladas, lidas fora do contexto, podem ser facilmente mal interpretadas.
b) Alterações
Ouvem-se muitas queixas de que os responsáveis pelas publicações de E. G. White tomaram sobre os
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ombros a responsabilidade de fazer nos escritos dela, eliminações, acréscimos e correções não
autorizados. Os indícios revelam que foram feitas mudanças, e crentes interessados se perguntam até que
ponto essas alterações foram sancionadas pela Irmã White. Estamos com os que se opõem a essa
adulteração dos escritos inspirados. Que fé teriam os cristãos nos livros do Novo Testamento se cada
geração sucessiva tivesse tomado a liberdade de alterá-lo?
c) Formação da Doutrina Adventista
Cremos, como todos os adventistas fiéis que precisamos e podemos provar todas as nossas doutrinas
pela Bíblia e somente pela Bíblia. Mas não concordamos com a declaração de que E. G. White não
desempenhou papel algum na interpretação adventista da Bíblia. Opomo-nos por isso às seguintes
declarações:
"Nenhuma verdade doutrinária ou interpretação profética jamais veio a este povo inicialmente pelo
Espírito de Profecia — nem um único caso sequer." Ministre, Fevereiro 1957.
O Espírito de Profecia teve parte definida em ajudar os crentes adventistas a encontrar na Bíblia a
verdade presente para hoje. Lemos:
"Muitos do nosso povo não percebem quão firmemente foi lançado o fundamento de nossa fé. Meu
esposo, o Ancião José Bates, o Pai Pierce, o Ancião Edson e outros que eram argutos, nobres e verazes,
estavam entre os que, após o passar do tempo em 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos.
Eu me reunia com eles, estudávamos e orávamos fervorosamente. Com freqüência ficávamos juntos até
tarde da noite e às vezes a noite inteira, orando por luz e estudando a Palavra. Repetidas vezes esses
irmãos se reuniam para estudar a Bíblia a fim de que pudessem saber seu significado e estar preparados
para ensiná-la com poder. Quando em seu estudo chegavam a ponto de dizer: 'Nada mais podemos fazer',
o Espírito do Senhor vinha sobre mim, eu era tomada em visão, e me era dada clara explicação das
passagens que tínhamos estado a estudar, como instrução quanto ao modo como devíamos trabalhar e
ensinar eficazmente. Dessa maneira era concedida luz que nos ajudava a entender as Escrituras no tocante
a Cristo, Sua missão e Seu sacerdócio. Uma linha de verdades que se estendia daquele tempo ao tempo
em que entraremos na cidade de Deus era tornada clara, e eu dava a outros a instrução que o Senhor me
havia dado.
"Durante o tempo todo eu não podia entender o raciocínio dos irmãos. Minha mente estava por assim
dizer fechada e eu não podia compreender o significado dos versículos que estávamos estudando. Esta era
uma das maiores tristezas de minha vida. Estive nesta condição mental até os pontos principais de nossa
fé se terem feito claros às nossas mentes, em harmonia com a Palavra de Deus. Os irmãos sabiam que
quando não estava em visão, eu não podia entender estas questões, e aceitavam como luz direta do Céu as
revelações dadas." 2SpT B, pp. 56, 57.
d) Não Como Prova de Comunhão
Na igreja ASD, crer ou aceitar os escritos de E. G. White não é prova de comunhão cristã. (Questions
on Doutrine, pp. 96, 97). Isto significa que quer alguém creia quer não no Espírito de Profecia, pode ainda
ser membro da igreja em situação boa e regular. Impõe-se-nos desaprovar especialmente o fato de que
mesmo os que se opõem ao Espírito de Profecia podem ocupar altos cargos na igreja. Exemplo: L.
Conradi foi presidente da Divisão Européia e vice-presidente da Conferência Geral (Movement of
Destiny, p. 677) durante anos apesar de opor-se abertamente aos Testemunhos.
4. Advertência Importante
Somos advertidos, não somente acerca dos que rejeitam os Testemunhos, mas também dos que
professam aceitá-los e na realidade fazem dele mau uso. Uma das advertências parece referir-se aos que
têm acesso aos arquivos dos escritos originais de E. G. WHite. Diz a serva do Senhor:
"Em breve serão feitos todos os esforços possíveis para desmerecer e perverter a verdade dos
testemunhos do Espírito de Deus. Precisamos ter de prontidão as mensagens claras, exatas que têm vindo
desde 1846 ao Seu povo.
"Haverá pessoas que outrora se uniram conosco na fé, as quais buscarão doutrinas novas e estranhas,
qualquer coisa singular e sensacional para apresentar ao povo. Eles introduzirão todos os enganos
concebíveis, e apresentá-los-ão como vindos da Sra. White, para que possam iludir as almas....
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"Os que têm tratado os esclarecimentos dados pelo Senhor como coisas comuns, não serão
beneficiados pelas instruções apresentadas.
"Haverá pessoas que interpretarão mal as mensagens dadas por Deus, segundo sua própria cegueira
espiritual.
"Alguns desistirão da fé, e negarão a verdade das mensagens, apontando-as como falsidades.
Alguns as apontarão ao ridículo, trabalhando contra a luz que Deus tem estado a comunicar por anos,
e alguns que são fracos na fé serão assim transviados.
"Outros, porém, receberão grande auxílio das mensagens." 1ME 41, 42.
IV — CONCLUSÃO
Mediante a rejeição do Espírito de Profecia por uma grande proporção dos adventistas do sétimo dia,
estão entrando heresias na igreja, porque a comporta está aberta. Já começou o cumprimento das
seguintes predições:
"Sejam os filhos do engano e falso testemunho agasalhados por uma igreja que tem tido grande luz,
grande evidência, e essa igreja desfar-se-á da mensagem que o Senhor lhe enviou e acolherá as mais
desarrazoadas asserções, e falsas suposições, e falsas teorias. Satanás ri-se de sua loucura; pois ele sabe o
que é a verdade.
"Muitos se levantarão em nossos púlpitos tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal
tocha de Satanás." TM 409, 410.
"O inimigo tem envidado seus magistrais esforços par abalar a fé de nosso próprio povo nos
Testemunhos, e quando aparecem esses erros eles pretendem provar todas as suposições pela Bíblia, mas
interpretam mal as Escrituras. Fazem afirmações ousadas, como foi o caso do Pastor Canright, e deturpam
as profecias e as Escrituras para provar a falsidade. E, depois de enfraquecerem a confiança de nossas
igrejas nos Testemunhos, os homens têm derribado a barreira, para que a descrença na verdade se torne
muito difundida e não haja nenhuma voz que possa erguer-se para deter a força do erro.
"Isto é exatamente como Satanás tencionava que fosse, e os que têm preparado o caminho para o
povo não dar atenção às advertências e repreensões dos Testemunhos do Espírito de Deus verão surgir
uma torrente de erros de toda espécie. Reivindicarão a Escritura como sua prova, e prevalecerão os
enganos de Satanás sob toda a forma." 3ME 83.
"Uma coisa é certa: Os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás
abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos Testemunhos do Espírito de
Deus." 3ME 84.
"Ao aproximar-se a tempestade uma classe numerosa que tem professado fé na terceira mensagem,
mas que não tem sido santificada por ela, abandona sua posição, e refugia-se sob a bandeira dos poderes
das trevas. Unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegam a ver as coisas quase à mesma
luz; e quando se apresenta a prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de talento e
maneiras agradáveis que uma vez se regozijaram na verdade, empregam sua capacidade para enganar e
desencaminhar almas. Tornam-se os mais acérrimos inimigos de seus antigos irmãos." 4SP 426.
Muitos esperam, em vão, que todos os enganadores, junto com a maioria apóstata, sejam sacudidos
para fora da igreja, mas a profecia não diz que eles deixarão a igreja-mãe apóstata. Pelo contrário, a
descrição profética mostra que esses malfeitores e os males pelos quais são responsáveis, permanecem na
igreja mesmo até o fim. Ler 3T 266, 267; 2TS 64-69; 5T 524 etc. Uma grande parte cairá presa dos
enganos que sobrevirão nestes últimos dias, mas um pequeno remanescente os que guardam os
mandamentos de Deus e preservam o testemunho de Jesus Cristo — não serão enganados.

Todas as citações bíblicas são da versão
Almeida Revisada, a menos que se
mencione outra fonte.
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ESTUDO 5
A JUSTIÇA
PELA FÉ
"O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus, e o mais
elevado em poder e glória entre os habitantes do Céu." GC 493.
"Não mais se achando livre para instigar a rebelião no Céu, encontrou a inimizade de Satanás contra
Deus um novo campo, ao tramar a ruína do gênero humano." PP 46.
A Bíblia conta claramente a história da tentação e queda de nossos primeiros pais. "Portanto, assim
como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou
a todos os homens, porquanto. todos pecaram." Rm 5:12. Em resultado o mundo foi contaminado pela
maldição do pecado e habitado por seres condenados ao sofrimento e à morte.
I — O PROBLEMA DO PECADO E SUA SOLUÇÃO
Esta Terra entenebrecida pelo pecado não foi deixada sem esperança. Nas cortes do Céu foi decidido
que o Filho de Deus nos fosse enviado para "buscar e salvar o que se havia perdido" (Lc 19:10), para
"salvar o Seu povo dos seus pecados" (Mt 1:21), e para "destruir as obras do diabo" (1Jo 3:8). O pecado
se originara na exaltação egocêntrica de Lúcifer; o plano da salvação, no auto-sacrificante amor de Deus.
Tão grande era Seu amor por nós, que Ele consentiu em sacrificar o que de melhor possuía para salvar
pelo menos alguns de nós. "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Jo 3:16. E Seu Filho Se dispôs
voluntariamente a fazer o grande sacrifício e pagar o preço de nossa redenção. Dessa forma Ele preferiu
descer do trono do Universo, deixando a glória que tinha com o Pai para que pudesse trazer auxílio a este
mundo obscurecido e a perecer. Jesus, "subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus
coisa a que Se devia aferrar, mas esvaziou-Se a Si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-Se
semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-Se a Si mesmo, tornando-se obediente
até a morte, e morte de cruz." (Fl 2:6-8).
Note-se que Jesus veio "na forma de servo", "à semelhança de homem". Antes de Sua vinda fora
tomada providência para Sua encarnação. Disse Ele: "Corpo Me preparaste" (Hb 10:5). A glória de Sua
divindade, que não teríamos podido suportar, teve que ser velada na carne da humanidade, para que Ele
pudesse aproximar-Se dos homens caídos. "E o Verbo Se fez carne e habitou entre nós." Jo 1:14.
"Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também Ele semelhantemente
participou das mesmas coisas [carne e sangue].... Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a
Seus irmãos." Hb 2:14, 17. Por esta razão o "Filho de Deus" foi também chamado o "Filho do homem."
"Por Sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade; por Sua divindade, firma-Se no
trono de Deus. Como Filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência: como Filho de Deus, dá-nos
poder para obedecer." DTN 20.
Quando a humanidade e a divindade estão associadas na mesma pessoa, tornam-se possíveis a
completa vitória sobre o pecado e a perfeita reprodução do caráter de Cristo no homem. Esta verdade
fundamental foi expressa por Paulo nestas palavras: "Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu,
mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o Qual me
amou, e Se entregou a Si mesmo por mim." Gl 2:20. "Posso todas as coisas nAquele que me fortalece." Fl
4:13. "Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o Seu
próprio Filho em semelhança de carne, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a
justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito."
Rm 8:3, 4.
Por Seu divino poder (Rm 1:16) Deus proveu "todas as coisas que conduzem à vida e à piedade",
possibilitando-nos tornar-nos "participantes da natureza divina" e crescermos em fé, virtude,
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conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade e todos os outros frutos do
Espírito em que precisamos abundar para fazer "firme nossa vocação e eleição." "Pois assim [não de outra
maneira, mas desta] vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo." 2 Pe 1:3-11.
II — ACERTO COM DEUS
A Bíblia nos diz que todos os homens têm uma deficiência inerente, que lhes é fatal: "Não há justo,
nem sequer um.... Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por
Sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus." Rm 3:10, 23, 24. Em outras palavras. Pelo
pecado perdemos uma parte essencial de nosso ser — a glória de Deus, Sua imagem moral, Seu caráter,
Sua justiça — sem a qual somos apenas pecadores sem esperança condenados a perdição eterna. Mas
graças a uma providência especial de Deus, a necessidade fundamental de nosso ser pode ser suprida — a
justiça de Deus pode ser restaurada em nós — e podemos ter vida eterna. Esta é a essência da exposição
de Paulo.
Já desde o princípio os homens têm procurado encontrar seu caminho de volta a Deus, e a pergunta:
"Como, pois, seria justo o homem perante Deus?" (Jó 25:4), tem sido repetida muitas e muitas vezes
desde que o pecado entrou no mundo. Mas, triste é imaginar, por seguirem suas próprias ideias, os
homens geralmente erraram o caminho.
Quando nossos primeiros pais caíram em transgressão e perderam sua veste branca de inocência e
justiça, tentaram cobrir sua nudez com folhas de figueira costuradas. "Isto fizeram os transgressores da lei
de Deus desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram. ... Cobriram-se com vestidos de sua própria
feitura; por suas próprias obras procuraram encobrir os pecados e tornar-se aceitáveis a Deus." PJ 311.
A controvérsia entre Caim e Abel não ficou limitada àqueles dois irmãos; continuou por toda a
história religiosa. "Abel determinou adorar a Deus de acordo com a orientação que Este lhe dera. Isso
desagradou a Caim. Achou que seus planos eram melhores, e que o Senhor chegaria a um acordo. Caim,
em sua oferta, não reconheceu a sua dependência de Cristo. Achou que seu pai Adão fora tratado com
aspereza ao ser expulso do Éden. A ideia de conservar esse pecado sempre em mente, e oferecer o sangue
do cordeiro sacrificado como confissão de inteira dependência de um poder que estava fora de si mesmo,
era uma tortura para o espírito altivo de Caim." TM 77, 78.
"Segundo a aparência exterior, sua religião era a mesma até certo ponto; mas, além disto, a diferença
entre os dois era grande.... Abel escolheu a fé e a obediência; Caim, a incredulidade e a rebeldia." PP 68,
69. A maioria sempre seguiu e ainda segue o caminho de Caim. Dizem a si mesmos: "Sou pecador, mas
não sou pior do que os outros pecadores deste mundo. Sei que estou fazendo coisas que não deveria fazer.
Mas todo mundo está fazendo coisas erradas. Deus terá que finalmente fazer uma concessão especial; Ele
terá de baixar Seu padrão para que possa conseguir que qualquer de nós entre no Céu, senão ninguém será
salvo. Afinal Ele sabe que estou fazendo o melhor que posso." É assim que muitas pessoas se enganam a
si mesmas, e não pode haver maior engano que o engano de si mesmo.
III — JUSTIÇA PARA HOJE
"Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia, e o perdão; pois nos temos rebelado contra Ele."
Dn 9:7.
1. O Que é a Justiça?
Há certas respostas prontas que costumamos usar. Uma delas é que justiça é fazer o que é certo. Isto é
verdade, sem dúvida e podemos mostrar uma declaração inspirada para confirmá-lo. Entretanto, não
devemos deixar de lado todas as outras declarações. Por vezes nos tornamos peritos em tirar frases de um
contexto e ignorar o resto. Se a justiça nada mais é que fazer o bem, o que é certo, logo, tudo o que você
terá de fazer para tornar-se justo é concentrar-se em fazer todas as coisas certas. Contudo, há aqui uma
armadilha oculta. Outra pessoa afirma que justiça é conformidade com a vontade de Deus. Também isto é
verdade e podemos encontrar uma declaração inspirada para confirmá-lo. Mas se você não tiver cuidado
poderá ser levado a pensar que tudo o que você tem de fazer é conformar-se à lei de Deus. O perigo é que
esta conformidade pode ser meramente externa. E podemos tornar-nos como os fariseus de outrora: "Vós,
fariseus, limpais o exterior do copo e do prato; mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade."
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Lc 11:39.
Podemos perlustrar outras definições e entretanto nada encontrar senão frustrações, até depararmos
com a única definição viva: Justiça é o evangelho de Jesus. Rm 1:17. "Visto que a justiça de Deus se
revela no evangelho". A única espécie de justiça que este mundo já conheceu numa pessoa real e viva foi
a do Senhor Jesus Cristo. A melhor definição simples de justiça é Jesus. Quando lemos "bem-aventurados
os que têm fome e sede de justiça", o que o verso nos está dizendo é: "bem-aventurados os que têm fome,
e sede de Jesus." Uma significativa penetração em nosso estudo da salvação pela fé é que não se alcança a
justiça buscando a justiça. A justiça vem somente pelo buscar a Jesus. Jesus disse em Jo 15:5: "Sem Mim
nada podeis fazer." Há pessoas lá no mundo aparentemente fazendo grandes coisas sem Deus, mas precisam ser lembradas dAquele que lhes mantém o coração batendo no peito. O que precisamos entender
deste texto é que somos incapazes de produzir justiça em nós mesmos, porque justiça só se encontra em
Jesus. Há uma vasta diferença no entanto entre ser incapaz e ser indigno. Sem Ele, é certo que valemos
alguma coisa. Jesus na cruz provou que todo ser humano é digno do universo inteiro, contudo, quando se
trata de justiça, estamos totalmente falidos. "Não há justo, nem sequer um." (Rm 3:10). "Todas as nossas
justiças são trapos de imundícia." (Is 64:6).
"O homem pecaminoso só pode achar esperança e justiça em Deus; e nenhum ser humano é justo por
mais tempo do que aquele em que tem fé em Deus e com Ele mantém vital ligação." TM 367.
2. Justiça por Relacionamento
"Para conhecê-lO, e o poder de Sua ressurreição e a participação dos Seus sofrimentos, conformandome a Ele na Sua morte." Fp 3:10.
Há uma verdade importante e vital que todos devem entender — que a certeza e segurança da vida
eterna não se baseia em nosso desempenho, mas em estarmos em relação com Cristo. Daí a importância
da pergunta: "Você O conhece?" De fato, é tão importante que .Jesus igualou "conhecê-lO" com "vida
eterna". "E a vida eterna é esta: que Te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Aquele
que Tu enviaste." Jo 17:3. Romanos capítulo 5, fala do dom da justiça que é nada menos que o próprio
Jesus.
Se hoje aceitarmos Seu dom, mas não permanecermos nEle, podemos alegar que ainda temos esse
dom? Vamos repetir novamente a declaração: "Nenhum ser é justo por mais tempo do que aquele em que
tem fé em Deus e com Ele mantém vital ligação." TM 367. Há um texto que deve ajudar-nos a entender
esta verdade, 1 Jo 5:12: "Quem tem o Filho tem a vida". Que significa "ter o Filho"? Dizemos que temos
um amigo. Tenho uma esposa, você tem uma esposa ou esposo. Que significa isso? Simplesmente que
você mantém um relacionamento com essa esposa. Quando o texto diz: "aquele que tem o Filho" significa
ter um relacionamento com Ele. Somos feitos justos desde que estejamos nEle. A justiça nunca é
independente de Jesus Cristo. Não há como falar em justiça a não ser em Jesus.
IV — A JUSTIÇA PEIA FÉ ENTRE OS ADVENTISTAS
Já chamamos a atenção de nossos leitores para aquela memorável Sessão da Conferência Geral de
1888, realizada em Minneapolis, Minnesota. A história e conteúdo da mensagem de 1888 é de vital
interesse para os adventistas espirituais de todo o mundo. Eles ouvem relatos conflitantes acerca do modo
como a mensagem foi recebida pelos irmãos dirigentes naquela ocasião bem como acerca do próprio
conteúdo da mensagem. Lemos o refletido relato de A. G. Daniells em seu livro Cristo Justiça Nossa,
onde ele tornou claro que "a mensagem nunca foi recebida nem proclamada nem recebeu livre curso
como deveria ter recebido a fim de carrear para a igreja as imensas bênçãos que nela estavam envolvidas"
(COR 47). No prefácio do livro Testemunhos para Ministros, edição de 1923, lemos: "A Assembleia
Geral realizada em Minneápolis, Minnesota, em 1888, assinalou uma crise na obra da grande tríplice
mensagem." TM 7. Se nenhum outro impresso tivéssemos, esta primeira edição tornaria claro que algo
terrível aconteceu em Minneápolis. Há páginas que referem "o espírito que corria desenfreadamente em
Minneápolis" (TM 76); e "eles começaram essa satânica obra em Minneápolis" (TM 80). "A verdadeira
religião, a única da Bíblia, que ensina o perdão somente pelos méritos de um Salvador crucificado e
ressurreto, que advoga a justiça pela fé no Filho de Deus, tem sido desprezada, contra ela se tem falado,
tem sido ridicularizada e rejeitada." TM 468.
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No ano de 1889, E. G. White, a mensageira do Senhor, fez esta declaração: "A doutrina da
justificação pela fé tem sido perdida de vista por muitos que professavam crer na mensagem do terceiro
anjo." RH 13/8/1889. "Não há um em cem que entenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto
[justificação pela fé] que é tão necessário ao nosso bem-estar presente e eterno." RH 3/9/ 1889.
Conquanto os primeiros adventistas aceitassem a visão bíblica do evangelho, não podemos deixar de
perceber notável ausência de uma mensagem de salvação.
Parecia que o evangelismo em grande parte se havia tornado um processo de convencer a outros de
verdades doutrinárias, presumindo-se que se alguém pudesse ser levado a crer o que a igreja ensinava em
termos de verdade doutrinária, seria compelido a aceitar a mensagem. Esse pressuposto era válido para os
que já estavam persuadidos das exigências básicas do cristianismo. A abordagem indubitavelmente produziu fruto. Os que já eram cristãos evangélicos em sua experiência consideravam a aceitação das
doutrinas do advento um passo a frente em sua vida cristã. Os que estavam desviados de sua formação e
princípios cristãos ao serem reavivados pela clara apresentação das grandes verdades bíblicas foram
amiúde levados a uma convicção e rededicaram o coração ao Senhor simultaneamente com sua aceitação
da verdade. Com o passar dos anos, entretanto, subiu ao palco da ação uma nova geração bem versada na
teoria da mensagem, mas muitos deles jamais haviam experimentado verdadeira conversão. A verdade
tinha sido aceita como que no "patio exterior", mas jamais havia entrado no "santuário interior da alma."
Se aos ministros faltava esta experiência, como poderiam alimentar o rebanho de Deus com o alimento
espiritual de que careciam'? "Muitos sermões pregados sobre as exigências da lei têm sido faltos de
Cristo, e essa falta tem tornado a verdade ineficaz na conversão de almas." COR 118. "Nossas igrejas
estão morrendo pela falta de ensino sobre o assunto da justiça pela fé em Cristo e verdades correlatas."
COR 118.
Sem o Espírito e o poder de Deus, será vão nosso labor para apresentar a verdade. "O plano da
salvação não é apresentado em sua simplicidadé, e a razão disso é que poucos ministros sabem o que é fé
simples. Não basta o conhecimento intelectual da verdade; é mister conhecermos seu poder sobre nossos
próprios corações e vidas." 5T 159. É por contemplar a Cristo, exercer fé nEle, experimentar por nós mesmos Sua salvadora graça, que somos qualificados a apresentá-lO ao mundo. Se houvermos aprendido
dEle, Jesus será nosso tema; Seu amor, ardendo no altar de nossos corações, alcançará os corações do
povo.
Somente penetrando na real condição espiritual da igreja nos primeiros anos da década de 1880, é
que podemos entender a importância da mensagem de 1888 e porque ela trouxe reações tão variadas.
Numa carta de advertência e instrução de 1881 notamos o seguinte: "Encho-me de tristeza ao pensar
em nosso estado como um povo. O Senhor não nos cerrou os Céus, mas nosso próprio procedimento de
contínua apostasia nos separou de Deus. Orgulho, cobiça e amor ao mundo têm vivido no coração, sem
medo de banimento ou condenação. Nefandos e presunçosos pecados têm habitado entre nós. E no
entanto a opinião geral é que a igreja está florescendo, que há paz e prosperidade em todos os nossos
arraiais.
"A igreja se voltou de seguir a Cristo seu Guia e volta decididamente para o Egito. Todavia poucos
estão alarmados e atônitos com sua falta de poder espiritual.
"E o que causou esse estado alarmante? Muitos que não experimentaram verdadeira conversão têm
aceitado a teoria da verdade. Sei do que falo. Há poucos que sentem real tristeza pelo pecado, que têm
profundas e pungentes convicções da depravação da natureza não regenerada. O coração de pedra não é
trocado por um coração de carne. Poucos estão dispostos a cair sobre a Rocha e serem quebrantados." 5T
217, 218.
Já desde a primeira apresentação em Minneapolis e durante a década seguinte, o Espírito de Profecia
colocou o selo da aprovação sobre esta mensagem. Foi-nos dito na mais clara e positiva mensagem que o
Senhor estava conduzindo e impelindo homens a proclamar a definida mensagem da justiça pela fé.
Daquela sessão da Assembleia Geral e dos homens especialmente chamados para dar a mensagem se
declara:
"Em Sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a Seu povo.... Esta mensagem
devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos
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pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador; convidava o povo para receber a
justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam
Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em Sua divina pessoa, em Seus méritos e em Seu imutável
amor pela família humana.... Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. E a terceira
mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de Seu
Espírito Santo em grande medida." TM 91, 92.
V — FOCALIZAÇÃO DA MENSAGEM DE 1888
Qual o conteúdo dessa mensagem dotada de tal poder para mover os corações? — Cristo.
Deixemos Waggoner explicar o que ele ensinou tanto antes de 1888 como nos anos seguintes, acerca
da natureza de Cristo "a semelhança de carne pecaminosa."
"Duas perguntas me foram entregues e eu as poderia lei agora. Uma delas é: 'Aquele Ente santo que
nasceu da virgem Maria, nasceu em carne pecaminosa, e essa carne tinha as mesmas más tendências para
contender com aquilo que a nossa contende?' ...
"Agora nada sei acerca deste assunto senão o que li na Bíblia; mas o que li na Bíblia é tão claro e
simples que me dá esperança eterna. Tenho tido minha fase de desânimo, descrença e falta de coragem,
mas agradeço a Deus por serem coisas passadas. Aquilo que durante anos de minha vida me desanimou,
após eu haver fervorosa e conscientemente como ninguém procurado seguir ao Senhor — aquilo que em
minha alma me fez desistir e dizer: 'não adianta, não me é possível', foi até certo ponto o conhecimento da
fraqueza do meu próprio eu, e o pensamento de que aqueles que segundo a minha avaliação estavam
agindo certo e os santos homens da antigüidade, de quem lemos na Bíblia eram de constituição diferente
da minha, de modo que podiam fazer o que é certo. Descobri, por muitas experiências tristes que eu nada
podia fazer senão mal... Pergunto-vos: Se Jesus Cristo, que é estabelecido pelo Pai como o Salvador, que
veio aqui mostrar-me o caminho da salvação, em Quem, somente, há esperança — se Sua vida aqui na
Terra foi simulação, onde está a esperança? 'Mas', dizeis, `esta pergunta pressupõe exatamente o contrário
do fato de Sua vida ter sido uma simulação, porque a pergunta pressupõe que Ele era perfeitamente santo,
tão santo que jamais teve um mal com que contender.'
"É a isso que me refiro. Leio que Ele 'como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado.' Leio acerca de
Sua oração de uma noite inteira. Leio de Sua oração em agonia tal que gotas de suor como sangue Lhe
rolavam pelo rosto; mas se tudo isso era para fazer de conta, se tudo era simplesmente espetáculo, se Ele
simulava e nada era real, se Ele não foi realmente tentado mas estava meramente simulando oração, que
me adianta tudo isso? Fico pior do que estava.
"Mas oh! se há Alguém — e eu não uso esse se com nenhum pensamento de dúvida; direi — visto
como há Alguém que passou por tudo que eu jamais posso ser chamado a passar, que resistiu mais do que
eu pessoal e individualmente jamais posso ser chamado a resistir, que teve tentações mais fortes do que
jamais me sobrevieram, que tinha constituição em todos os aspectos como a minha, somente que em
circunstâncias até piores do que as minhas, que enfrentou todo o poder que o diabo poderia exercer
através da carne humana, e contudo não conheceu pecado — então posso regozijar-me com gozo
inefável.... E o que Ele fez há dezenove séculos é o que Ele ainda pode fazer, e que faz a todos os que
nEle crêem." GCB (1901) 403, 404.
Enfatizando esta importante verdade bíblica, Waggoner apresenta-nos a maravilhosa possibilidade de
ganharmos a vitória sobre todo o pecado. O que Cristo realizou vencendo em Sua carne na Terra, pode
realizar na carne dos que verdadeiramente nEle crêem.
"Temos lamentado o fato de que herdamos tendências más, naturezas pecaminosas; temos quase
chegado a desesperar porque não pudemos romper com esses males herdados nem resistir a essas
tendências para pecar.... Jesus Cristo 'nasceu da semente de Davi segundo a carne.' ... Jesus não Se
envergonhou de chamar Seus irmãos a homens pecadores.... Assim vemos que não importa o que, tenha
sido nossa herança por natureza, o Espírito de Deus tem tal poder sobre a carne, que pode totalmente
reverter tudo isso e fazer-nos participantes da natureza divina." GCB (1901) 408.
A prova de que o Espírito de Profecia apoiou esta ideia dos mensageiros de 1888 é esmagadora,
particularmente nos anos que se seguiram à Assembleia de Minneápolis. Exemplos:
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"Resiste-se à tentação quando o homem é poderosamente influenciado a praticar uma ação errônea e,
sabendo que o pode fazer, resiste pela fé, com firme apoio no poder divino. Esta foi a prova pela qual
Cristo passou." YI 20/ 7/ 1899.
"Nessa luta a humanidade de Cristo foi provada como nenhum de nós nunca saberá.... Essas foram
tentações reais, não aparentes.... O Filho de Deus, em Sua humanidade, lutou com as mesmas cruéis,
aparentemente esmagadoras tentações que assediam os homens — tentações para condescender com o
apetite, e se aventurarem presunçosamente aonde Deus os não conduziu e darem culto ao deus deste
mundo, sacrificando uma eternidade de bem-aventurança pelos fascinantes prazeres desta vida." 1ME 94,
95. "A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo, e
por meio de Cristo a Deus." 1M E 244. "Por Sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade; por Sua divindade, firma-Se ao trono de Deus. Como Filho do homem, deu-nos um exemplo de
obediência; como Filho de Deus, dá-nos poder para obedecer." DTN 20. "A união do divino com o
humano é uma das mais misteriosas, bem como das mais preciosas verdades do plano da redenção....
Conquanto seja impossível que mentes finitas captem esta grande verdade ou sondem seu significado,
podemos aprender dela lições de vital importância para nós em nossa luta contra a tentação. Cristo veio
ao mundo trazer poder à humanidade para tornar o homem participante da natureza divina." GCB (1895)
333.
Para que não haja incompreensão devemos notar que nem Waggoner nem Jones jamais disseram que
Cristo "tinha" natureza pecaminosa. Eles disseram que Cristo "tomou" nossa natureza pecaminosa, uma
natureza que tinha dentro de si toda a capacidade de ser tentada de dentro ou de fora, e como nossa
natureza ser portadora de todos os resultados de nossa hereditariedade. Note-se como a irmã White
expressa o mesmo pensamento: "Ele foi sempre puro e incontaminado; contudo levou sobre Si nossa
natureza pecaminosa." R H 15/ 12/ 1896.
VI — OPINIÕES DIVERSAS SOBRE A JUSTIÇA PELA FÉ
Como a mensagem de 1888 diferiu da histórica doutrina protestante da justificação pela fé?
Na realidade ela está construída sobre o sólido fundamento da mensagem de justificação pela fé dos
reformadores, e em plena harmonia com esta. Contudo foi muito além dos conceitos do século XVI.
Os reformadores saíram da tenebrosa meia-noite do romanismo e só puderam suportar esse tanto de
luz, pois de outro modo ela os cegaria. Poderíamos indagar porque eles não viram a luz sobre a verdade
do sábado. Um dos erros mais graves que os reformadores herdaram do romanismo foi a doutrina da
imortalidade natural da alma. Agostinho foi um dos "pais" da reforma do século XVI, todavia suas
opiniões sobre o plano da salvação eram distorcidas, por este e outros erros. Lutero pessoalmente rejeitou
a doutrina da imortalidade natural da alma, mas seus seguidores a aceitaram e nela creram.
Calvino foi um dos homens mais nobres que Deus suscitou para continuar a obra iniciada por Lutero.
Serviu de instrumento para promulgar as verdades que eram de especial importância no seu tempo,
entretanto, suas doutrinas não estavam isentas de erro. Ensinos tais como a imortalidade natural da alma,
o tormento eterno dos ímpios e a predestinação, tornam impossível uma clara visão de caráter de amor de
Deus. Nenhuma compreensão do evangelho poderia ser completa se tais doutrinas falsas a afetassem.
A mensagem de 1888 reconfirmou o que os reformadores recuperaram -- isto é, a obra de nossa
redenção concluída na ação e morte de Cristo. Ela foi além da ênfase de Lutero e dos outros reformadores
do século XVI, ensinando não apenas uma redenção legal da culpa e punição do pecado mas também a
redenção do poder e domínio do pecado. Ademais, os reformadores do século XVI não entenderam a
tríplice mensagem e por isso não puderam pregar a "mensagem do terceiro anjo em verdade", como se
declarou ser a mensagem de 1888. Esta compreensão mais clara do evangelho é o meio que Deus
emprega para despertar o mundo e realizar em Seu povo uma obra paralela à que Cristo está realizando
como Sumo-sacerdote no compartimento santíssimo do santuário celeste. Estas duas grandes verdades —
a justiça pela fé e a doutrina do santuário — vêm juntas na mensagem de 1888.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem posição oficial acerca da justiça pela fé?
Geoffrey Paxton, clérigo anglicano da Austrália era um diligente estudante da teologia da Reforma.
Ele ouvira afirmar que os adventistas do sétimo dia eram crentes ardorosos nos conceitos da justiça pela
64

fé dos reformadores do século XVI. Num escrito intitulado A Reforma e o Adventismo ele nos diz o que
sua pesquisa descobriu:
"Uma vez que a Igreja Adventista foi bem sucedida como estrutura organizacional bem coesa, fiquei
chocado, quando comecei a examinar a mentalidade adventista, ao encontrar que não há de modo algum,
na Igreja Adventista de hoje, unanimidade sobre o significado da essência do cristianismo . .. . Em vez
disso encontrei três distintos movimentos ou mentalidades na igreja adventista. Vou descrever por essas
três designações gerais: (1) a mentalidade liberal; (2) a mentalidade tradicionalista; e (3) a mentalidade
reformacionista. Eu só desejaria que o mundo evangélico estivesse tão ativado e dividido no momento
acerca da questão da justiça pela fé como a Igreja Adventista." Ele diz ter encontrado na universidade de
Andrews uma crença geralmente aceita e uma concepção em tudo diferente na Review and Herald.
Esta, sem dúvida, é a opinião de um homem, e aqui a apresentamos pelo que vale. Também
gostaríamos de designar três opiniões diversas acerca do evangelho que estão sendo ensinadas no
Adventismo.
1. A Visão Tradicional
Quando dizemos "tradicional" nos estamos referindo ao entendimento geral da maioria dos
adventistas do sétimo dia. A visão "tradicional" do evangelho é teoricamente muito sadia.
1.1. Justificação é o perdão de todos os pecados passados, possibilitado pela morte de Cristo. Quando
uma pessoa pelo arrependimento e confissão "aceita a Cristo", experimenta novo nascimento e é levada a
uma correta relação com Deus. Isto se denomina justificação; é a obra de um momento e muitas vezes é
mencionada "como nosso título para o Céu."
1.2. A santificação é necessária, contudo, para o fim de nos qualificarmos para o Céu. É referida
como "justiça positiva". Assim é essencial a santificação ou santidade do viver (obediência à lei). Esta
obediência à lei prova que realmente amamos a Jesus ou estamos, portanto, preparados para o Céu.
1.3. Durante o processo de santificação, que é obra vitalícia, os crentes inevitavelmente cometem
pecados. Estes precisam ser perdoados através de diário arrependimento e confissão.
Mas como os itens 1 e 2 são contínuas experiências diárias em toda a nossa vida, o crente não pode
ter certeza de salvação eterna antes do dia do juízo.
2. A Visão do Evangelho da Reforma
Durante a década passada ou mais, alguns teólogos adventistas altamente respeitados em círculos
elevados têm incentivado uma visão variada do evangelho conhecido como o evangelho da Reforma. Faz
parte do que se conhece como a nova teologia. O principal incentivador dessa visão esteve durante vinte
anos à frente do departamento de religião do Australian Missionary College. Conquanto alguns dos
irmãos mais idosos e experientes advertissem a administração de que estavam sendo ensinadas falsas
concepções, pouca atenção foi dada. O resultado foi que com o decorrer dos anos, centenas de estudantes
para o ministério se embeberam dessas ideias e não hesitaram em promovê-las por onde quer que fossem.
A gravidade da situação não foi reconhecida, até ser levada a um confronto real com a Divisão
Australiana e a Associação Geral sobre a questão da justiça pela fé. Sem entrar em pormenores acerca dos
esforços envidados para alinhar novamente o Dr. Desmond Ford e de sua final dispensa do trabalho, sabese bem que a Nova Teologia impregnou amplamente a denominação, não só na Austrália mas nos Estados
Unidos e outros países do mundo.
Os que professam este ponto de vista alegam que a justiça pela fé só se refere à justificação. A
santificação, conquanto importante, não tem parte na doutrina da justiça pela fé. Em breves palavras eis
como explicam seu entendimento do evangelho no tocante a justificação e santificação:
2.1. Justiça pela, fé, e justificação pela fé são uma e a mesma coisa. Trata-se de uma declaração legal
de Deus em que Ele proclama o pecador crente perfeitamente justo com base na ação e morte de Cristo.
Isso difere da visão "tradicional" em que, de acordo com a Nova Teologia, a justificação é mais que o
perdão dos pecados passados — é Deus declarando o pecador perfeitamente justo em Cristo e inclusive
pleno perdão de todos os pecados tanto passados como futuros. Por esta justificação o crente é
plenamente qualificado para o Céu agora e no juízo.
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2.2. Insistem em que a justificação é apenas uma declaração legal ou forense. Em nenhuma
circunstância admitem que o novo nascimento ou qualquer outra experiência subjetiva do crente tenha
parte alguma na justiça pela fé.
2.3. A santificação não pertence à doutrina da justiça pela fé, mas é só o resultado. A pessoa
justificada evidenciará seu estado justificado vivendo uma vida santa e piedosa. A santificação nunca é só
pela fé, mas envolve os esforços e obras do próprio crente e, como sua natureza ainda é pecaminosa ele
nunca pode esperar que esteja completamente livre do pecado até a glorificação. O crente pode ser
facilmente levado a concluir que, como a santificação não contribui para a salvação de uma pessoa, esta
não deve preocupar-se indevidamente com o assédio dos pecados em sua vida, pois sua esperança está na
justiça de Cristo já garantida para ele no Céu.
3. Avaliação da Concepção do "Evangelho da Reforma"
3.1. Muitos adventistas do sétimo dia em anos recentes têm sentido em seus corações um desejo não
satisfeito de mais profunda compreensão do evangelho. Conquanto sejam plenamente leais às singulares
verdades doutrinárias que identificam os adventistas do sétimo dia, estão cônscios de que algo está
faltando e determinados a encontrá-lo. Embora rigorosamente advertidos contra assistirem a reuniões
dirigidas por não adventistas, têm de um modo ou de outro dado ouvidos à pregação evangélica por
homens que verdadeiramente exaltavam a Cristo em toda a sua plenitude e beleza. Quer no rádio ou num
culto na igreja o que ouviam tocava uma corda sensível em sua alma -- um elemento do evangelho que
jamais tinham ouvido em suas próprias igrejas. Não tendo conhecido a mensagem de 1888, são levados
para mais perto de outros cristãos não adventistas que parecem estar regozijando-se no evangelho, e
finalmente são levados a duvidar da própria verdade doutrinária. Assim, muitos se têm alinhado com as
igrejas que eles uma vez acreditaram fazer parte de Babilônia.
3.2. A visão do Evangelho da Reforma é uma tentativa de suprir a falta no corrente ensino adventista
"tradicional" e corrigir-lhe as deficiências. É uma reação à sua tendência legalista. É verdade que o
"Adventismo tradicional" perdeu a gloriosa verdade da justificação conforme recuperada pelos
reformadores do século XVI, e recorreram a uma forma sutil de legalismo. É errado contudo inferir que o
evangelho ensinado por Lutero e outros reformadores era a mensagem do terceiro anjo "em verdade".
3.3. Conquanto haja alguma verdade a ser recomendada no Evangelho da Reforma, ele deixa de
apreciar e aceitar a mensagem de 1888. Não quer saber da singular verdade adventista do sétimo dia da
purificação do santuário e a expiação final como entendida na mensagem de 1888. Em resultado procura
levar-nos de volta à confusão de muitas das igrejas evangélicas.
3.4. Deixando-se de entender a fé no Novo Testamento desvaloriza-se a justificação pela fé e
enfatiza-se o interesse egocêntrico do homem para escapar ao inferno ou chegar ao Céu. Como a
justificação se destina a ser inteiramente uma declaração legal de Deus fora de nós e não inclui de forma
alguma a experiência dos crentes, seja no novo nascimento, seja na obra de santificação, quem alega
aceitar a Cristo crê estar salvo agora e por toda a eternidade. Isto é que é básico no ensino evangélico
popular de "seguridade eterna", "uma vez salvo sempre salvo".
3.5. Como os proponentes do Evangelho da Reforma rejeitam o conceito de que "o viver sem
pecado" é possível antes da vinda de Cristo, há uma tendência a desculpar a desobediência à lei de Deus e
a considerar descuidosamente alguns dos princípios vitais que fazem parte intrínseca da tríplice
mensagem angélica. Onde este "evangelho" foi ensinado na última década, em sua esteira se encontram
cinismo, dúvida, apatia e normas rebaixadas que constituem um antinomianismo adventista.
VII — A JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ CONFORME ENTENDIDA PELOS MENSAGEIROS DE
1888
Se a mensagem da justificação pela fé foi realmente a mensagem do "terceiro anjo em verdade" deve
ter algo singular e especial acerca desta a oferecer, à parte das ideias evangelísticas populares. Tanto
quanto a mensagem era necessária à igreja em 1888 e talvez muitíssimo mais hoje, não foi ela dada só
para membros da igreja, mas para ser proclamada a todo o mundo. "A mensagem da justiça de Cristo há
de soar desde uma até a outra extremidade da Terra, a fim de preparar o caminho do Senhor. Esta é a
glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo." 2TS 374.
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Que ensinaram os mensageiros de 1888 essencialmente acerca da justificação pela fé?
Tanto Jones como Waggoner reconheciam que há duas fases na justificação: (a) um ato legal ou
forense realizado em favor de todos os homens, inteiramente fora de nós; (b) uma transformação eficaz do
coração nos que crêem. A parte b, a que se opõem fortemente os promotores do Evangelho da Reforma,
foi de todo o coração apoiada pela Irmã White. Note-se como os mensageiros explicavam esta importante
verdade neotestamentária:
"A palavra de Deus se cumpre por si mesma .... Assim a palavra de Deus falada por Jesus Cristo é
apta para fazer existir o que não tem existência antes de a palavra ser falada....
"Na vida do homem não há justiça.... Mas Deus enviou Cristo a declarar justiça para os homens e
sobre os homens. Cristo falou somente a palavra, e no vazio entenebrecido da vida do homem há justiça
para todo o que a receber.... A palavra de Deus recebida pela fé ... produz justiça no homem e na vida
onde nunca dantes havia, precisamente como na criação original.... Portanto, sendo justificados [feitos
justos] pela fé [esperando e dependendo da palavra de Deus somente] temos paz com Deus por nosso
Senhor Jesus Cristo." R H 17/1/1899.
"Os homens não somente se devem tornar justos pela fé —por dependência da Palavra de Deus —
mas sendo justos, temos de viver pela fé. O justo vive precisamente do mesmo modo e através de
exatamente a mesma coisa, para que se torne justo." RH 7/ 3/ 1899.
"Eis a palavra de Deus, a palavra da justiça, a palavra da vida para vós 'agora 'neste tempo'. Sereis
feitos justos por ela agora? Vivereis por ela agora? Isto é justificação pela fé. Isto é justiça pela fé. E a
coisa mais simples do mundo." R 11 10/ 11/ 1896.
Tanto Jones como Waggoner claramente ensinaram que a justificação pela fé torna o crente justo no
sentido de que o torna um obediente cumpridor da lei. Uma vida de obediência do pecador arrependido
jamais poderia expiar-lhe os pecados e dar-lhe um til de mérito. O que a fé em Cristo faz é livrá-lo de sua
desobediência à lei, e colocá-lo no caminho da obediência. É exatamente assim que a promessa do novo
concerto se torna uma realidade na vida do crente: "Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel
depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a Minha lei no seu intelecto, e a escreverei no seu coração; e Eu
serei o seu Deus e eles serão o Meu povo." Jr 31:33. "Também vos darei um coração novo, e porei dentro
de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
Ainda porei dentro de vós o Meu Espírito, e farei que andeis nos Meus estatutos, e guardeis as Minhas
ordenanças, e as observeis." Ez 36:26, 27.
Jones e Waggoner repetida e enfaticamente diziam que a justificação pela fé é "fazer justo" e não
somente "declarar" justo. Lemos ainda de Waggoner sobre este ponto:
"A justificação tem que ver com a lei. O termo significa o fazer justo. Ora, em Romanos 2:13 nos é
dito quem são os justos: 'porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que
praticam a lei hão de ser justificados.' O justo, portanto, é o que pratica a lei. Ser justo, significa ser
correto. Portanto, uma vez que o justo é o que pratica a lei, segue-se que justificar uma pessoa, ou seja,
torná-la justa é fazê-la praticante da lei.
"Ser justificado pela fé, portanto, é simplesmente ser feito praticante da lei pela fé.... Vê-se portanto
que não pode haver condição mais elevada que a da justificação. Esta faz tudo o que Deus pode fazer pelo
homem, menos torná-lo imortal, o que só é feito na ressurreição.... A fé e a submissão a Deus devem
exercer-se continuamente a fim de se reter a justiça — a fim de se continuar praticante da lei.
"Isto capacita uma pessoa a ver claramente a força destas palavras: 'Anulamos pois, a lei pela fé?
Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei.' Rm 3:31. Isto é, ao invés de transgredirmos a lei e
torná-la sem efeito em nossa vida, estabelecemo-la em nosso coração pela fé. Isto é assim porque a fé
introduz Cristo no coração, e a lei de Deus está no coração de Cristo. E assim 'pela desobediência de um
só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de Um só muitos se
tornarão justos.' Rm 5:19. Este que obedece é o Senhor Jesus Cristo, e Sua obediência se faz no coração
de todo aquele que crê. E como é só por Sua obediência que os homens são feitos praticantes da lei, assim
para Ele será a glória para todo o sempre." ST 1/5/ 1893.
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Que E. G. White apoiou plenamente este entendimento da justificação pela fé, deve ser evidenciado à
luz de declarações tais como as seguintes:
"Apresentava [a mensagem de 1888] a justificação pela fé no Fiador; convidava o povo para receber
a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus Portanto, Deus deu a
Seus servos um testemunho que apresentava a verdade como esta é em Jesus, e que é a terceira mensagem
angélica, em linhas claras e distintas.... Apresentava a lei e o evangelho, unindo os dois num todo
perfeito." TM 91-94.
"Mas, embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador, pelos méritos de Cristo,
homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete pecados
conhecidos, ou negligencia conhecidos deveres. Deus requer a completa entrega do coração, antes que
possa ter lugar a justificação; e para que o homem conserve essa justificação, tem de haver obediência
contínua, mediante ativa e viva fé que opera por amor e purifica a alma.... A fim de que o homem seja
justificado pela fé, esta tem de chegar ao ponto em que controle as afeições e impulsos do coração; e é
pela obediência que a própria fé se aperfeiçoa." 1ME 366.
"Há o perigo de considerar a justificação pela fé como atribuição de mérito à fé. . Que é fé? É uma
afirmação da compreensão das palavras de Deus que vincula o coração a voluntária consagração e serviço
a Deus, que deu a compreensão, que moveu o coração, que primeiro dirigiu a mente a ver a Cristo na cruz
do Calvário ....
"A lei do coração humano e a atuação divina tornam o que a recebe colaborador de Deus. Leva o
homem aonde ele pode, unido com a divindade fazer as obras de Deus O poder divino e o agente humano
combinados serão um completo êxito, pois a justiça de Cristo realiza tudo." MS 36, 1890.
VIII — SANTIFICAÇÃO
Tendes notado que a verdade sobre "a justificação" recebeu tanta ênfase na mensagem de 1888 e
abrange muito mais do que se ensinou à maioria de nós. Como geralmente se entende, justificação é o que
nos põe em ordem com Deus. Todos os nossos pecados são removidos e somos aceitos como filhos de
Deus com a certeza de "uma herança incorruptível". Temos por assim dizer em nossas mãos um
passaporte para o Céu. Isso se passa inteiramente por causa da ação e morte de Cristo em nosso favor:
"Nada aqui comigo trago, mas só à Tua cruz me apego." (Hino Rocha Eterna). Isto tudo é nosso, não por
causa de alguma bondade nossa, ou de alguma coisa que possamos fazer, mas tudo por causa do sacrifício
do Calvário. É nosso pela fé.
Para que se entenda a mensagem de 1888 é importantíssimo definir corretamente a fé. Entesoure-se
esta valiosíssima definição da Irmã White:
"Podeis dizer que credes em Jesus, quando fizerdes uma apreciação do custo da salvação. Podeis
fazer esta alegação, quando sentirdes que Jesus morreu por vós na cruel cruz do Calvário; quando tiverdes
uma fé inteligente e compreensiva de que Sua morte vos tornou possível deixar de pecar e aperfeiçoar um
caráter justo mediante a graça de Deus, que vos foi concedida como aquisição do sangue de Cristo." R H
24/7/1888.
A santificação como a entendíamos era algo inteiramente distinto da santificação. Ao passo que a
justificação era a obra de um momento, a santificação era a obra de uma vida inteira e tinha que ver com a
nossa habilitação para o Céu. Nunca havíamos pensado em ser a santificação somente pela fé. Era a obra
do Espírito Santo em nós combinada com nossos melhores esforços. Pensávamos que aí é que se
combinavam a fé e as obras na obra de nossa salvação.
Ao alcançarmos melhor compreensão do que é realmente para nós a justificação pela fé, aprendemos
que não somos santificados por fé e obras, e sim por uma fé que opera. Comentadores e teólogos tantas
vezes nos desviaram quantas viram a justificação fora de foco. Assim também se passa com a santificação. Podeis perguntar: Onde se traça a linha tênue de distinção entre justificação e santificação? As
duas podem ser distintas, mas nunca separadas. A santificação é obra de Deus. Quem quer que seja
justificado pela fé do Novo Testamento, está automaticamente em processo de santificação. Não há algo
como ter de mudar a marcha da salvação pela fé para a salvação pelas obras. "Ora, como recebestes a
Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nEle ... confirmados na fé." Cl 2:6, 7. A "fé" aqui não é um credo ou
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um conjunto de doutrinas, como antes a colocávamos, é um reconhecimento de todo o coração da cruz de
Cristo. É claro que isto se faz totalmente pela fé.
"Justificados, pois, mediante a fé ... obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual
estamos firmes." Rm 5: I , 2. A obra da santificação está resumida na abrangente declaração de Paulo:
"Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Fp 1:6.
Perguntamos, então: Onde é que entra o esforço humano? Conquanto seja verdade que o Senhor
opera a santificação enquanto operamos a crença, desempenhamos realmente uma parte, e uma parte
muito importante. É um contínuo senso de constrangimento do amor de Cristo que nos motiva a viver não
para nós mesmos, mas para Aquele que por nós morreu e ressuscitou. Isto é o que significa ser santificado
pela fé (At 26:18). Conquanto o Espírito Santo realize a santificação, ainda depende de nós deixarmos ou
não que Ele o faça. A "mente carnal" constantemente resiste à obra do Espírito Santo. "Tende em vós
aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus." Fp 2:5. "Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos
corações. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo." Cl 3:15, 16. Quão maravilhoso é estar seguro de
que em nosso desamparo e fraqueza não somos deixados à nossa própria sorte. A faculdade de escolha é
nossa e o que o Senhor faz depende sempre de preferirmos deixá-lO fazer. Quão verdadeiras são estas
inspiradas palavras de sabedoria:
"O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza
do homem, o poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha
deu-o Deus ao homem; a ele compete exercê-lo. Não podeis mudar vosso coração, não podeis por vós
mesmos consagrar a Deus as suas afeições; mas podeis escolher servi-I0. Podeis dar-Lhe a vossa vontade;
Ele então operará em vós o querer e o efetuar, segundo o Seu beneplácito." CC 47, 48.
"Paulo ergue a norma de perfeição, e mostra como pode ser alcançada. 'Operai a vossa salvação', diz
ele, 'porque Deus é o que opera em vós.'
"A obra de ganhar a salvação é de coparticipação e cooperação. Deve haver cooperação entre Deus e
o pecador arrependido. Isto é necessário para a formação de corretos princípios de caráter. Deve o homem
fazer veementes esforços para vencer o que o impede de alcançar a perfeição. Mas, para alcançar êxito,
ele depende inteiramente de Deus. Por si mesmos os esforços humanos não são suficientes. Sem a ajuda
do poder divino ele de nada vale. Deus age e o homem também. A resistência à tentação deve partir do
homem, que por sua vez deve obter de Deus o poder." AA 482.
"Mas, embora Cristo seja tudo, devemos inspirar todo homem a uma diligência incansável. Devemos
porfiar, lutar, afligir-nos, vigiar e orar, para não sermos vencidos pelo astuto inimigo. Pois o poder e a
graça com os quais isto podemos fazer vêm de Deus, e todo o tempo devemos confiar nAquele que pode
salvar perfeitamente a todos os que por Ele se chegam a Deus. Não deixeis nunca em vossa mente a
impressão de que pouco ou nada haja que fazer da parte do homem; ensinai antes ao homem a cooperar
com Deus, que assim poderá ter êxito em vencer." 1 M E 381.
"Ninguém pode ser forçado a transgredir. Tem de ser primeiramente obtido seu consentimento; a
alma tem de visar ao ato pecaminoso antes de a paixão poder dominar a razão ou a iniqüidade triunfar
sobre a consciência. A tentação, por mais forte que seja, jamais serve de desculpa para o pecado." 5T 177.
O apóstolo Paulo expressa com muita beleza as boas novas da santificação pela fé, nesta carta a Tito:
"Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos, para
que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, e justa, e
piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e
Salvador Cristo Jesus, que Se deu a Si mesmo por nós para nos remir de toda a iniqüidade, e purificar
para Si um povo todo Seu, zeloso de boas obras." Tt 2:11-14.
IX — CONCLUSÃO
Estas verdades bíblicas eram claras aos nossos pioneiros adventistas e à Irmã White:
Caracteres defeituosos não terão lugar no Céu (Mt 13:41; 1Co 6:9, 10; Ap 21:27). Só homens e
mulheres justos (com vestes brancas) serão admitidos no reino (Mt 5:19, 20; 13:43; 25:46; 1Pe 4:18; Ap
22:14).
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Portanto, Cristo veio salvar os pecadores, não em seus pecados, mas de seus pecados (Mt 1:21; Tt
3:14). Em Cristo temos tanto justificação como santificação (1Co 1:30).
1. Justificação
Justificação é "remissão de pecados passados". O perdão é gratuitamente concedido pela graça
mediante a fé aos pecadores arrependidos (Rm 3:23-25).
A justificação não é apenas uma declaração forense; envolve uma experiência subjetiva, em que o
homem morre: "foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja
destruído, e não sirvamos o pecado como escravos; porquanto quem morreu, justificado está do pecado."
Rm 6:6, 7. "Ninguém pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo enquanto pratica pecados
conhecidos." 1 ME 366. Os trajes sujos de nossa justiça própria têm de ser removidos para podermos
trocar de roupa. Só então podemos estar diante de Deus "revestidos da imputada justiça de Cristo." (4BC
1178). E "tendo-nos feito justos pela imputada justiça de Cristo, Deus nos declara justos e nos trata como
justos." 1 ME 394. Isto é justificação.
É pois evidente, que o pecador não pode ser justificado antes de demonstrar arrependimento; e o
arrependimento genuíno envolve obediência aos requisitos de Deus. Tenhamos em mente estas
declarações:
"Não há segurança nem repouso nem justificação na transgressão da lei." 1M E 213.
"Sua justiça só é imputada ao obediente." 6BC 1072.
"O pecador, pelo arrependimento de seus pecados, fé em Cristo e obediência à perfeita lei de Deus
tem a justiça de Cristo a si imputada." 3T 371.
A obediência, como a fé, não tem méritos. Não nos confere crédito algum. É entretanto um requisito,
uma condição, para nossa salvação (Rm 3:20, 21, 28, 31; Hb 5:9; Lc 10:25-28; Mt 7:21). No que
concerne aos méritos, só podemos ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo (Rm 5:9; 1Pe 1:18, 19).
2. Santificação
Quando uma pessoa é justificada, é então que tem início a santificação (7BC 908). "Justificação pelo
sangue de Cristo, e a santificação pelo poder purificador do Espírito Santo." TM 97. Ler lTs 2:13; Jo
16:13; 17:17.
"A santificação da alma pela operação do Espírito Santo é a implantação da natureza de Cristo na
humanidade." PJ 384.
No plano da salvação, "fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Seu Filho" (isto é
justificação), e "muito mais estando já reconciliados seremos salvos por Sua vida" (isto é santificação).
Rm 5:10. No exemplo de Paulo podemos ver como uma pessoa pode ser salva pela vida de Cristo:
"Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora
vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o Qual me amou e Se entregou a Si mesmo por mim." Gl
2:20.
"Posso todas as coisas nAquele que me fortalece." Fp 4:13.
3. Perfeição de Caráter
No processo de santificação há um alvo a alcançar. Disse Cristo:
"Sede vós perfeitos como é perfeito vosso Pai que está no Céu." Mt 5:48.
"Como Deus é perfeito em Sua esfera assim pode o homem ser perfeito na sua." 8T 64.
A perfeição de caráter, tanto quanto seja possível em nossa esfera, é requerida dos que desejam entrar
no Céu. Ler Ef 4:11-13; 5:27; 1Co 1:8; 2Pe 3:14.
Esta condição deve ser alcançada sob o juízo investigativo (Mt 22:11-14), antes de ser derramada a
Chuva Serôdia (At 3:19). Quando a porta da graça se fechar, imediatamente antes das bodas, permanecerá
fechada para os que não estiverem preparados (Mt 25:10-12; Lc 13:23-27).
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"Ao voltar Ele das festas de casamento" (Lc 12:36), não estenderá segunda oportunidade à classe de
pessoas representada pelo mau servo (Lc 12:46). Portanto, devemos alcançar um estado de
irrepreensibilidade agora, enquanto a porta está aberta, para que "sejam conservados íntegros e
irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." 1 Ts 5:23.
"Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em Seu povo, então virá para reclamá-los
como Seus." PJ 69.
Como se deve alcançar completa vitória antes de terminar a obra da expiação, precisamos, por certo,
saber a maneira de alcançá-la .
"Agora, enquanto nosso grande Sumo Sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar
tornar-nos perfeitos em Cristo .... Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a
vitória. Tinha guardado os mandamentos de Seu Pai, e não havia nEle pecado que Satanás pudesse usar
para a sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de
angústia." GC 623.
A preparação para a vinda de Cristo implica aprender a conhecê-lO tão intimamente que se tornará
impossível esse engano. Era esta a essência da mensagem de 1888.
"Quando Jesus vier, será a fim de levar Seu povo para Si. Para apresentá-lo a Si mesmo igreja
gloriosa, 'sem mácula, ruga ou coisa semelhante', mas 'santa e irrepreensível.' Para ver-Se perfeitamente
refletido em todos os Seus santos. E antes que Ele venha, dessa maneira, Seu povo terá que encontrar-se
nesse estado. Antes que Ele venha é mister que sejamos levados a esse estado de perfeição à completa
imagem de Jesus. Ef 4:7, 8, 11-13. E este estado de perfeição, esse desenvolvimento em cada crente, da
completa imagem de Jesus, é a conclusão do mistério de Deus, que é Cristo em vós, a esperança da glória.
Esta consumação se realiza na purificação do santuário ....
"E o apagamento dos pecados é exatamente esta purificação do santuário; é o fim de toda
transgressão em nossa vida; dar fim a todos os pecados em nosso caráter; é a introdução da própria justiça
de Deus, pela fé de Jesus Cristo .. . .
"Portanto, como nunca dantes, devemos arrepender-nos e converter-nos, para que sejam apagados os
nossos pecados, e que lhes seja dado para sempre um fim cabal." Alonzo T. Jones, The Consecrated Way,
123-125.
"Deus chama todo homem ao arrependimento, contudo o homem nem sequer pode arrepender-se a
menos que o Espírito Santo opere em seu coração. Mas o Senhor não quer que homem algum espere até
pensar que se arrependeu, para ir ao encontro de Jesus. O Salvador está continuamente atraindo homens
para o arrependimento; eles só precisam deixar-se atrair, e seus corações se hão de abrandar em contrição.
"Ao homem toca uma parte nesta grande luta pela vida eterna; importa que ele corresponda à
operação do Espírito Santo. Requer luta romper com os poderes das trevas e o Espírito nele trabalha para
realizar isso. Mas o homem não é um ser passivo, a ser salvo em indolência. Ele é chamado a retesar todo
músculo e exercitar toda faculdade na luta pela imortalidade; contudo, Deus é que supre a eficiência." 8T
64, 65.
"Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também
por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos." Rm 5:19.
"Pensai no que a obediência de Cristo significa para nós! Significa que em Sua força nós também
podemos vencer. . . . Cristo veio a este mundo mostrar-nos o que Deus pode fazer e o que nós podemos
fazer em cooperação com Deus." 6BC 1074.
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ESTUDO 6
A IGREJA
E O MUNDO
Na Palavra de Deus somos advertidos repetidamente acerca do perigo de unir-nos com o mundo, pois
isso é apostasia da verdade.
Deve-se fazer clara distinção entre apostasia individual e apostasia denominacional; esta última pode
ser seguida de uma rejeição denominacional e um desastre denominacional.
Balaão induziu os israelitas a assistir a uma festa pagã no Jordão. Nem todos se aventuraram no
terreno proibido. Excepcionalmente, alguns não foram enredados no laço de Satanás. A nação caiu em
apostasia.
"Os príncipes e principais homens estavam entre os primeiros a transgredir, e eram tantos os culpados
dentre o povo, que a apostasia se tornou nacional." PP 480.
De fato, a Bíblia diz que Israel se juntou a Baal-Peor. (Rm 25:3).
Nos dias dos apóstolos os judeus deixaram de perceber sua situação perante Deus (Nm 11:15). Nunca
souberam que estavam rejeitados.
"Deus abandonou os judeus como nação.... Indivíduos entre os judeus serão convertidos, mas como
nação, estão para sempre abandonados por Deus." 1SG 107.
Em nossos dias Deus não reconhece católicos ou protestantes como Sua igreja. Do ponto de vista
denominacional eles se tornaram Babilônia. Contudo "a grande massa dos verdadeiros seguidores de
Cristo encontra-se ainda em sua comunhão." GC 390. Estes crentes fiéis não são a regra, são as únicas
exceções. Não salvarão a igreja de ser destruída (Ap 18:4).
Tratando-se da Igreja ASD, importa fazermos distinção entre (1) a grande maioria, isto é "a igreja"
propriamente dita e (2) uns poucos fiéis que suspiram e gemem, que serão salvos individualmente, mas
não poderão evitar o profetizado desastre denominacional, pois está escrito que a grande maioria será
destruída como igreja organizada (2TS 65, 66), após completar-se a separação da pequena minoria. A
Irmã White a isto se refere numa de suas visões:
"Como o Antigo Israel a igreja desonrou o seu Deus apartando-se da luz, negligenciando seus
deveres, e abusando de seu nobre e elevado privilégio de ser peculiar e santa no caráter. Seus membros
violaram seu concerto de viver para Deus e somente para Ele. Uniram-se aos egoístas e amantes do
mundo. Orgulho, amor ao prazer e pecado, têm sido acariciados, e Cristo Se afastou. Seu Espírito Se
extinguiu na igreja. Satanás opera lado a lado com professos cristãos.. .. Mas o Senhor é desonrado e Sua
causa infamada por estar Seu povo cativo do mundo. Estão em amizade com o mundo, com os inimigos
de Deus. Sua única esperança de salvação é separar-se do mundo e zelosamente manterem seu caráter
distinto, santo e peculiar. Oh! porque o povo de Deus não cumpre as condições expostas em Sua
Palavra?... Tenho-lhes exposto que pelo que me foi mostrado, apenas um pequeno número dos que agora
professam crer na verdade serão finalmente salvos — não porque o povo não possa ser salvo, mas por não
quererem ser salvos pela maneira indicada por Deus." 2T 441445.
Não se pode afirmar que a denominação como igreja será salva e que apenas alguns individualmente
se perderão, quando o Espírito de Profecia diz exatamente o contrário.
A despeito de todas as advertências contidas na Palavra de Deus, a igreja prosseguiu na trilha por ela
escolhida, regressando para o Egito (5T 217). A pergunta muitas vezes repetida: "Que prova podem
apresentar de terem invertido seu rumo?" ainda está sem resposta.
I — O SAGRADO RELACIONAMENTO ENTRE CRISTO E A IGREJA
Nós como adventistas do sétimo dia temos sido inclinados a pensar que não há real perigo para nós
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como povo porque possuímos a verdade.
"Tão certo é que temos a verdade, como Deus vive; e Satanás com todas as suas artes e poder
infernal, não pode transformar a verdade de Deus em mentira." 4T 595.
Quem nos fará crer uma falsa doutrina como a guarda do domingo, a imortalidade natural da alma, o
tormento eterno dos ímpios, a negação da pré-existência de Cristo etc? Ninguém. Todavia, se nosso
conhecimento da verdade não nos guardar de união com o mundo, não seremos melhores que as igrejas
que nos precederam.
Cada igreja sucessiva crê ser a última igreja e recusa admitir a possibilidade de ser sucedida por um
remanescente. Os judeus nunca reconheceram os cristãos. Os católicos nunca reconheceram os
protestantes. Os protestantes nunca reconheceram os adventistas. Se há um remanescente fiel no período
de Laodicéia, podemos estar certos de que os adventistas não o reconhecerão (GC 608). A igreja, em cada
período sucessivo, proclama sua própria infalibilidade. Que acontecerá, contudo se seguirmos a trilha de
nossos predecessores eclesiásticos e como eles nos unirmos ao mundo? É o que veremos nesta
publicação.
Uma coisa é certa: Podemos ter plena confiança na mensagem; "ela é infalível" (4T 595), mas não
podemos cegamente confiar em nomes denominacionais ou organizações, porque os homens nos
decepcionarão.
"Não somos salvos como uma seita; nenhum nome denominacional tem qualquer virtude que nos
coloque em condição favoravel diante de Deus." RH 10/2/1891.
1. Condições sob as Quais Deus Reconhece um Povo Como Seu
"Os que foram purificados e embranquecidos por meio do sofrimento e se mantiveram separados do
mundo e incontaminados, Ele os possuirá como Seu povo." I T 133.
"Requer-se dos seguidores de Cristo que saiam do mundo, se apartem e não toquem coisa imunda, e
eles têm a promessa de serem os filhos e filhas do Altíssimo, membros da família real. Mas se não forem
cumpridas as condições de sua parte, não perceberão nem poderão perceber o cumprimento da promessa.
Uma profissão de cristianismo nada é à vista de Deus; mas verdadeira, humilde e voluntária obediência a
Seus requisitos identifica os filhos de Sua adoção, os recipiendários de Sua graça, os participantes de Sua
grande salvação. Tais serão peculiares e um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Seu caráter
peculiar e santo será discernível e os separará distintamente do mundo, de suas afeições e
concupiscências. Vi que apenas poucos entre nós correspondem a esta descrição. Seu amor a Deus está
em palavras, não em atos e em verdade. Seu modo de proceder e suas obras testificam que eles não são
filhos da luz mas das trevas." 2T 441.
"Ou somos coobreiros de Cristo, ou coobreiros do inimigo. Ou ajuntamos com Cristo, ou
espalhamos. Ou somos cristãos decididos, de todo o coração, ou nada somos." 1TS 26.
Deus tem um povo na Terra. Quem são eles? São os que se dispõem a purificar suas almas pela
obediência à verdade como ela é em Jesus." GCB 20/ 4/1901 423.
2. Condições Pelas Quais Deus Não Reconhece um Povo
"Os que se dispõem a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo à herança imortal, serão
peculiares. Sim, tão peculiares que Deus sobre eles coloca uma marca distinguindo-os como Seus,
inteiramente Seus. Pensais que Deus receberá, honrará e reconhecerá um povo tão misturado com o
mundo que só difere dos .mundanos pelo nome? I T 287.
"Jesus está vindo; e encontrará Ele um povo em conformidade com o mundo? E o reconhecerá como
Seu povo, que Ele purificou para Si mesmo? Oh, não. Ninguém senão os puros e santos Ele reconhecerá
como Seus." 1T 133.
"Não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Não somos povo de Deus a menos que o
sejamos inteiramente." 5T 83.
3. Um Concerto Solene
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"Nas Escrituras, o caráter sagrado e permanente da relação entre Cristo e Sua igreja é representado
pela união matrimonial. O Senhor uniu a Si o Seu povo, por meio de um concerto solene, prometendolhes ser seu Deus, enquanto o povo se comprometia a ser unicamente dEle." GC 381.
"A infidelidade para com Cristo. permitindo que sua confiança e afeição dEle se desviem, e
consentindo que o amor às coisas mundanas ocupe a alma, é comparada à violação do voto conjugal." GC
381.
II — COMPARAÇÃO ENTRE PERÍODOS DA IGREJA
1. A Queda de Israel
"foi pelo afastamento do Senhor e aliança com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta."
GC 382.
"O povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade, transformara-se em
representante de Satanás." DTN 32.
2. A Apostasia das Igrejas Cristãs Nominais
"Roma, corrompendo-se de modo semelhante ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe
condenação idêntica." GC 382.
"Qual foi a origem desta grande apostasia? Como, a princípio, se afastou a igreja da simplicidade do
evangelho? Conformando-se com as práticas do paganismo, a fim de facilitar a aceitação da doutrina
cristã pelos pagãos." GC 384.
"Muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma — na iníqua aliança com os 'reis
da Terra': igrejas do Estado, mediante suas relações com os governos seculares; e outras denominações,
pela procura do favor do mundo. E o termo 'Babilônia' — confusão — pode apropriadamente aplicar-se a
estas corporações." GC 383.
"A confusão existente entre credos e seitas em conflito uns com os outros, é apropriadamente
representada pelo termo `Babilônia', que a profecia aplica às igrejas amantes do mundo, dos últimos dias.
Apocalipse 14:8; 18:2." PP 117.
A união com o mundo é tão ofensiva a Deus que este pecado é mencionado como a principal
característica de Babilônia. Sem embargo da guarda do domingo e outras heresias, as denominações
protestantes permaneceram por longo tempo no favor de Deus.
"Caíram, porém, pelo mesmo desejo que foi a maldição e ruína de Israel — o desejo de imitar as
práticas dos ímpios e buscar-lhes a amizade." GC 383.
Os outros aspectos destas igrejas são mencionados só em segundo lugar. Lemos: "A Min da
pecaminosa união com o mundo, as igrejas que se separaram de Roma apresentam outras características
desta." GC 383 (Grifo nosso).
3. A Situação Espiritual da Igreja ASD
"Satanás tem entrado com suas especiosas tentações e tem afastado de seu Guia os professos
seguidores de Cristo, classificando-os com as virgens loucas." TM 130.
"Prestai ouvidos, irmãos e irmãs. Quem é vosso guia: Cristo, ou o anjo que caiu do Céu'?" 3TS 276.
"Em vez de induzir o mundo a prestar obediência à lei de Deus, a igreja está-se unindo mais e mais
intimamente ao mundo na transgressão. Dia a dia a igreja está-se convertendo ao mundo." 8T 119.
"O mundo não deve ser introduzido na igreja, e com ela casar-se, formando um laço de união. Por
esse meio tornar-se-á a igreja verdadeiramente corrupta, e, como foi declarado em Apocalipse, 'Coito de
toda a ave imunda e aborrecível.' " TM 265.
Esta predição (TM 265) é confirmada por inegáveis fatos que podem ser testemunhados atualmente.
Evidentemente as reiteradas advertências de Deus através do Espírito de Profecia não têm sido levadas a
sério. O povo adventista foi advertido:
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"Como o coração humano impele sua viva corrente de sangue a todas as partes do corpo, assim a
administração deste lugar, a sede de nossa igreja, afeta toda a corporação de crentes ... Se o coração da
obra se torna corrupto, a igreja inteira, em seus vários departamentos espalhados por toda a face da Terra,
sofre a conseqüência." 4T 210.
"Se no grande coração da obra, não se manifestar séria vigilância para proteger os interesses da
causa, a igreja se tornará tão corrupta como as outras igrejas denominacionais." 4T 513.
III — OS ADVENTISTAS E A POLÍTICA
O mais notável exemplo de união com o mundo pode-se ver no compromisso da igreja com o Estado
em países totalitários como a Alemanha no tempo de Hitler, Rússia, China, etc.
Quanto a declarações sobre a posição de combatentes assumida pelos adventistas, especialmente em
tempo de guerra, remetemos o leitor ao nosso estudo n.° 11, Objeção de Consciência ou Combatência.
Para dar ideia geral do infeliz afastamento dos princípios fundamentais e as concessões aos poderes
das trevas, que têm assinalado a igreja desde a 1 Guerra Mundial, apresentamos a seguir algumas
citações:
Alemanha
"O período do Regime Socialista Nacional foi difícil para os adventistas do sétimo dia alemães e foi
um período sobre o qual ainda são relutantes em falar....
"Com a introdução do serviço militar obrigatório e prestação de serviços ao governo em 1935, os
adventistas enfrentaram o problema de se ajustarem ao serviço do governo.... Era difícil ou virtualmente
impossível guardar o sábado do sétimo dia na prestação de serviço ao governo ou no exército. ...
"A cada ano do Regime Nacional Socialista- tornavam-se mais severas contra a religião as restrições
governamentais. Os adventistas do sétimo dia perceberam que as autoridades os vigiavam mais de perto
para se certificarem da obediência às ordens governamentais [que freqüentemente conflitavam com os
princípios bíblicos]; a igreja se dava conta de que era forçoso seguir tais ordens para evitar seu
fechamento....
"Os anos nazistas anteriores à guerra foram repletos de provação e dificuldade para os filhos e pais
adventistas. Como a igreja adventista não mantinha escolas primárias e secundárias, era obrigatória a
freqüência a escolas públicas seis dias por semana. Era geralmente impossível aos pais adventistas
obterem permissão para isentar seus filhos da freqüência no sábado." Spectrum, Vol. 8, n1) 3.
Rússia
"A Assembleia da Conferência Geral de 1985 em New Orleans testemunhou o fato de que interesses
religiosos estão cortejando o poder civil pela formação de deletérias alianças com o Estado....
"O registro de uma igreja no Departamento de Cultos permite ao Estado controlar os serviços de
adoração bem como recolher ofertas. Tal relacionamento ilícito de um governo que rejeita a Deus com
uma professa igreja de Deus forma um pobre casamento desde o início.
"O preço pago supera o alto custo da gestão do dinheiro pelo Estado. O prejuízo real advém de
comprometer a 'verdade religiosa'. O custo de estar em jugo desigual é o sacrifício da consciência ....
"Das igrejas que se unem ao Estado requer-se comprometimento de qualquer prática religiosa que
conflite com o sistema de busca do valor materialista esposado pelo governo.... No caso dos adventistas
do sétimo dia, exige-se que os pais mandem os filhos à escola no Sábado.... A observância do Sábado é
considerada levianamente pela igreja oficialmente reconhecida. É comum ver um pastor adventista levar
uma pessoa jovem da igreja, no Sábado, a uma escola oficial para atividade escolar. Os pastores lhe
dizem: Não é pecado ir à escola no Sábado....
"O problema do Sábado existiu desde 1924, quando o Estado conferia reconhecimento às igrejas na
Rússia. Foi então que a Conferência Geral entrou em compromisso [com o Estado ateu]. Isso animou a
maioria da igreja a prestar devoção de lábios aos mandamentos, mas a se tornar 'cumpridores' das regras
[antibíblicas] elaboradas pelos ateus.
77

"Requer-se dos jovens 'portar armas em serviço militar obrigatório [também no Sábado]. De outros se
exige, amiúde, fazer trabalho rotineiro no sábado conforme a situação e as circunstâncias. O
comprometimento da consciência destrói nos membros a vontade e a fé no poder de Deus de contestar o
Estado ....
"A Conferência Geral, como braço administrativo da igreja, está contornando o 'problema' apoiando a
direção local controlada [pelo Estado] na transgressão da lei de Deus para obter o favor do Estado. [Os
ateus] apreciam o apoio da Conferência Geral porque este ajuda a encobrir sua brutalidade contra os
adventistas do sétimo dia que são fiéis e permanecem 'clandestinos'. Muitos sofrem em prisões onde não
são visitados, mas renegados e denunciados por seus próprios irmãos....
"Os mandamentos de Deus destinam-se a proteger tanto os direitos divinos como os humanos, mas a
igreja está sendo usada [pelo Estado ateísta] para destruir qualquer elemento religioso que não sacrifique
os mandamentos de Deus aos deuses do ateísmo. Em nome do Senhor, almas são desencaminhadas.
"A Conferência Geral reconhece a organização eclesiástica dirigida [pelo Estado ateísta] como a
'Igreja Adventista do Sétimo Dia'. Os que sustentam os mandamentos são denunciados como dissidentes.
Assim, a Palavra é tornada sem qualquer efeito por uma igreja dirigida pelo 'Estado' [e que] recebe apoio
da Conferência Geral." Transcrito de escritos adventistas de publicação individual.
China
"Em fins de outubro de 1951, realizou-se uma reunião especial de três dias na sede da Divisão com o
fim de nomear novos oficiais da Divisão. ... Os delegados indicaram uma nova comissão da Divisão. .
"Os delegados aprovaram várias resoluções: prestar lealdade ao governo e ao Partido, apoiar os
voluntários em luta contra os coreanos do norte, adotar e promulgar o programa do Movimento dos Três
Egos, ... No banquete de encerramento da reunião foram livremente servidos cigarros, álcool e alimentos
impuros. O presidente da nova Divisão condescendeu livremente com estas coisas e logo fez um bom
número de seus colegas da sede da Divisão seguir seu exemplo. A prática também se propagou a outros
lugares.
"Os que assistiram à reunião condenaram a estrita observância do Sábado e as restrições dietéticas da
igreja como venenosos ensinos dos missionários americanos em desarmonia com a Bíblia. Esta ação
recebeu o forte apoio da comissão do Movimento dos Três Egos. Os escritos da Sra. E. G. White e
hinários adventistas da casa publicadora e da sede da Divisão foram destruídos. Vários de nossos pastores
dirigentes abandonaram seus exemplares dos livros da Sra. White com seus ensinos supostamente
imperialísticos e venenosos....
"Em todo o ano de 1957, a Divisão Chinesa continuou a operar com as sedes da Divisão e Uniões em
suas localizações tradicionais. Mas as Uniões perderam muito de sua primitiva utilidade. Em vez de pôr
em prática o procedimento da Divisão como já haviam feito, começaram a acatar as ordens do governo." -- Spectrum, vol. 7, n." 3 (2/1976).
Outros Países
a) Os Adventistas na Alemanha Oriental
"Na conferência (Assembleia de delegados da Conferência Geral realizada em Atlantic City, USA, de
11 de junho de 1970), havia 1700 delegados de 190 países. Entre estes havia também representantes da
igreja de países socialistas tais como a Polônia, a Hungria, a Romênia e a Tchecoslováquia. Como todos
os delegados entraram solenemente marchando com sua bandeira nacional, logicamente a bandeira de
nossa República foi também introduzida, pois os adventistas do sétimo dia não se mantêm afastados das
realidades políticas. Não fazem discriminação contra nenhum Estado. Isso foi repetidas vezes revelado no
decorrer da conferência." — Newe Zeit (Jornal diário publicado na Alemanha Oriental), 18 de julho de
1970.
b) Os Adventistas e o Projeto Jaleco Branco
"É profundamente antinatural o uso de remédio para matar, por parte de homens que assistem os
inimigos capitais da vida humana, os quais todos os instintos nos movem a aborrecer e combater.
Contudo temos na América um próspero estabelecimento de guerra biológica desenvolvendo e
78

preparando, para uso, agentes virulentos mais mortais do que os que jamais foram conseguidos pela
própria natureza.' Esta maquinaria letal não é dirigida e operada por algum bando de infernais
necromantes — alguns desumanos magos da morte. É operada como parte dos negócios ordinários da
sociedade, que envolvem não apenas bases militares colossais e as mais altas instituições políticas, mas
também várias universidades e até uma igreja pacífica.... O Projeto Jaleco Branco [é] dirigido pelo
exército com assistência da Igreja Adventista." Ramparts, dezembro de 1969.
c) Os Adventistas do Sétimo Dia e as Eleições
Numa eleição na Nova Zelândia em 1975, apareceu uma notícia no Auckland Star de 28 de
novembro, intitulada "Voto dos Adventistas no Sábado". Eis a notícia:
"Os adventistas do sétimo dia que ainda não votaram na eleição geral podem fazê-lo no Sábado, mas
será uma questão de consciência individual.
"A igreja não anima os membros a realizar tarefas seculares no Sábado, mas não proíbe seus
membros de votar no Sábado, disse o pastor D. I. Jenkins, porta-voz da igreja."
Muitos outros exemplos aqui e ali de flertes proibidos e sérios envolvimentos podem ser aduzidos. À
vista destes fatos, faz-se-nos claro que a denominação está unida ao mundo. Sua religião, que no passado
era uma realidade, degenerou em oco formalismo -- profissão de fé mais alguma aparência de cristianismo e parcial obediência à Palavra de Deus sempre que possível e conveniente.
O envolvimento em política e subserviência a Estados totalitários, com a conseqüente reversão de
valores e lealdade, coloca a igreja numa posição na qual Deus já não a pode usar. Esta advertência do
Espírito de Profecia elucida a questão:
"Considerai, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem um povo, povo escolhido, Sua igreja ... e é
decisão Sua que nenhuma autoridade seja nela conhecida, que nenhuma lei por ela seja reconhecida senão
a Sua própria .... Sua autoridade deve ser mantida distinta e clara perante o mundo: e não deverão ser
reconhecidas leis algumas que entrem em conflito com as de Jeová. Se em desafio às divinas disposições
fosse permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou nossas ações, estaria derrotado o desígnio
divino. Especioso como seja o pretexto, se a igreja vacilar neste ponto está contra ela escrita nos livros
dos Céus a negação dos mais sagrados encargos e traição do reino de Deus." TM 16, 17.
Como nos perguntam muitas vezes por que não votamos, explicamos nossa posição citando estes
escritos de E. G. White:
"O Senhor deseja que todos os portadores da mensagem para estes últimos dias compreendam que há
grande diferença entre os que professam a religião, mas não são praticantes da Palavra, e os filhos de
Deus, que são santificados pela verdade e têm aquela fé que atua pelo amor e purifica a alma. O Senhor
refere-Se aos que pretendem crer na verdade para este tempo, os quais não discernem, porém, qualquer
incoerência em tomarem parte na política, misturando-se com os elementos contendedores destes últimos
dias, como Os circuncisos que se misturam com os incircuncisos, e declara que destruirá ambas as classes
juntamente, sem distinção. Estão fazendo uma obra que não lhes mandou fazer. Desonram a Deus por seu
espírito faccioso e por suas contendas, e Ele condenará de igual maneira a ambas as classes.
"Talvez se pergunte: Não devemos ter ligação alguma com o mundo? A Palavra do Senhor tem de ser
nosso guia. Qualquer ligação com os infiéis e incrédulos, que nos viesse identificar com eles, é proibida
pela Palavra. Temos de sair do meio deles, e ser separados. Em caso algum devemos unir-nos a eles em
seus planos de trabalho." FE 482.
IV — OS ADVENTISTAS E A GUARDA DO SÁBADO
"E santificai os Meus sábados; e eles servirão de sinal entre Mim e vós, para que saibais que Eu sou o
Senhor vosso Deus." Ez 20:20.
"A observância do Sábado, o sétimo dia, pelo povo de Deus, é para o mundo o sinal de que estão
ligados ao Deus do Céu como Seus súditos leais, que confiam em Sua eterna veracidade e Seu poder
como Criador dos Céus a da Terra; e é o sinal de que Deus os reconhece como Seu povo escolhido." ST
22/ 11/ 1899.
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"O inimigo sabe que se a igreja puder ser controlada por injunções políticas, se puder ser levada a
unir-se com o mundo, virtualmente o reconhecerá como seu chefe. Então a autoridade de mandamentos
de feitura humana operará em oposição às regras do governo do Céu. Sob a liderança de Satanás, os
homens dispensarão as justas e santas exigências de Deus acerca do Sábado, cuja observância deve ser
para sempre um sinal entre Deus e Seu povo." ST 22 11:1899.
Nosso grande perigo como indivíduos e como povo é o de substituir a verdadeira obediência por uma
entusiástica profissão de fé. Portanto, a advertência de Cristo em Mateus 23:3 deve fazer-nos pensar
seriamente. Diz-nos o Espírito de Profecia: "Vossa profissão é de nenhum valor sem a execução prática
da Palavra." 7BC 935. "Dez milhares vezes dez milhares podem professar obediência à lei e ao
evangelho, e todavia estarem vivendo em transgressão." 2TS 207. Seria este o nosso caso no que
concerne ao quarto mandamento da lei de Deus? Na realidade, a união com o mundo torna indistinto o
sinal de distinção.
Sabemos muito bem que, no plano de Deus, só obediência completa encontra aceitação perante Ele.
"Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem-se tornado culpado de
todos." Tg 2:10.
"A lei de Deus se satisfará com nada menos que a perfeição, perfeita e inteira obediência a todos os
seus reclamos. Ficar a meio 'caminho desses requisitos e não prestar obediência perfeita e cabal, nada
aproveitará." 1T 416.
Ser-nos-ia vantajoso aprender uma lição da experiência do rei Saul. Em sua presunção ele professou
ser um servo obediente, dizendo: "Cumpri a palavra do Senhor." 1Sm 15:13. De fato, ele fizera quase
tudo de acordo com a palavra do Senhor. O que disse o Senhor acerca da obediência incompleta do rei?
"Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniqüidade e idolatria." I Sm
15:23.
"No entanto, com o pecado de Saul e seu resultado diante de nós, quantos não estão adotando uma
conduta semelhante! Enquanto se recusam a crer e obedecer a alguma ordem do Senhor, perseveram em
apresentar a Deus seus formais serviços religiosos. Não há nenhuma simpatia da parte do Espírito de
Deus a semelhante culto. Não importa quão zelosos os homens possam ser em sua observância de
cerimônias religiosas, o Senhor não pode aceitá-los se persistirem em deliberada violação de um de Seus
mandamentos." PP 680.
1. A Prova do Sábado
"Depois que Jesus abriu a porta do lugar santíssimo, viu-se a luz a respeito do Sábado e o povo de
Deus foi provado como o foram os filhos de Israel antigamente, para se ver se guardariam a lei de Deus."
PE 254.
"O Sábado do quarto mandamento é a prova para este tempo." 7BC 920.
E a guarda do Sábado, em obediência à lei de Deus, será a grande prova de lealdade a Deus no
conflito final (GC 605).
Muitos dos que professam crer na tríplice mensagem de Apocalipse 14 não podem ver que aos olhos
de Deus, incompleta observância do Sábado equivale a completa rejeição do mandamento do Sábado.
"Não é aceitável ao Senhor uma parcial observância da lei do Sábado e isso tem sobre o espírito dos
pecadores pior efeito do que se o irmão não fizesse profissão de ser observador do Sábado... . É a mais
crassa presunção aventurar-se o homem mortal a comprometer-se com o Todo-poderoso, a fim de assegurar seus próprios, desprezíveis interesses. É tão cruel violação da lei, servir-se ocasionalmente do
Sábado para negócios seculares, como seria rejeitá-lo completamente; pois isso é fazer dos mandamentos
do Senhor uma questão de conveniência." I TS 495, 497.
Se, a despeito de nossa elevada profissão, formos apenas parciais guardadores do Sábado, ignorando
por vezes as exigências do quarto mandamento, nos livros do Céu nossa atitude será registrada como
rejeição do mandamento de Deus. E seremos classificados com os que abandonaram o Sábado. Alguns
exemplos a seguir mostrarão como isso está realmente ocorrendo entre o professo povo de Deus.
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Pelo relacionamento existente entre nossos membros da igreja e os irmãos adventistas, por nossos
contatos com membros e oficiais da Igreja Adventista e por nossas próprias observações, sabemos com
certeza, e muitos adventistas concordarão conosco, que é necessária uma grande reforma na observância
do Sábado. Achamos que os seguintes procedimentos não estão em harmonia com os requisitos do quarto
mandamento:
(A) Deixar o povo sem instrução suficiente quanto a apropriada guarda do Sábado, a ponto de muitos
pensarem que nada significa a volta do trabalho para casa na sexta-feira à noite, jogos, leitura de revistas
mundanas, compras, cozinhar, viajar longas distâncias por interesses pessoais e até fazer trabalho secular,
no Sábado.
(B) Vender publicações no Sábado (em igrejas locais) ou vender refeições no Sábado (nas
instituições).
(C) Desconsiderar os requisitos do quarto mandamento em instituições denominacionais.
(D) Freqüentar escolas públicas e prestar exame no Sábado (o que constitui seriíssimo problema em
países socialistas).
"Nossos irmãos não podem esperar aprovação de Deus enquanto colocam os filhos onde lhes é
impossível obedecer ao quarto mandamento." 1TT 182.
(E) Ter no rol da igreja multidões de membros que absolutamente não são guardadores do Sábado,
como é o caso de países muito pobres, onde o povo tem grande dificuldade de encontrar trabalho para
ganhar a subsistência, ou em países sob restrições políticas, onde se exigiu ou se exige trabalhar nas
fábricas também no Sábado.
(F) Prestar serviço militar, especialmente em tempo de guerra. Diz o Espírito de Profecia: "No
exército não podem obedecer à verdade e ao mesmo tempo obedecer às exigências dos oficiais." Isto é
"contrário a cada princípio de sua fé." I T 361. Este tem sido um sério problema desde a Primeira Guerra
Mundial.
Nem todos os adventistas endossam estas transgressões. Há os que suspiram e gemem por estas
coisas (3T 267). Estes têm o nosso apoio.
"Deus considera Seu povo, como um corpo, responsável pelos pecados existentes entre eles
individualmente." 3T 269. "Somos tão responsáveis por males que poderíamos haver reprimido, como se
fôssemos nós mesmos culpados da ação." DTN 427
2. Achados Em Falta?
"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.' " 3TS 251.
O Espírito de Profecia torna claro que a aceitação ou rejeição da igreja depende de esta cumprir ou
deixar de cumprir certas condições — 8T 247; AA 600, 601: 8T 250: TM 16, 17; etc. —que,
infelizmente, são omitidas ou passadas por alto pela direção, quando dizem que a igreja está indo certo
em direção ao Reino. Tais declarações são desencaminhadoras.
É terrível pensar que, ao passo que só um pequeno remanescente será aprovado, a grande maioria
será achada em falta. A Irmã White narra assim uma de suas visões concernentes ao povo adventista após
o fim do tempo da graça:
"Então todos [os santos] clamaram com grande angústia de espírito, e alcançaram livramento pela
voz de Deus. Os cento e quarenta e quatro mil triunfaram. Sua face se iluminou com a glória de Deus.
Foi-me mostrada então uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes
letras: 'Pesado foste na balança, e foste achado em falta.' Perguntei quem era aquela multidão. O anjo
disse: 'Estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram.' Ouvi-os clamar com grande voz:
'Acreditamos em Tua vinda e a ensinamos com ardor.' E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas
vestes, viam a escrita e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas, e
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enlameado o resto com os pés — pisando o Sábado a pés; e por isso foram pesados na balança e achados
em falta." PE 37 (grifos nossos).
Eis aqui uma clara descrição dos dois grupos distintos de crentes adventistas do sétimo dia: (1) "os
santos", a saber "os 144.000" e (2) a "multidão" que se encontrará "ululando em agonia."
Após o tempo de graça estes adventistas continuam como igreja, como se depreende destes fatos: (1)
Ainda formam uma "multidão". (2) Ainda falam em nome desta multidão, empregando a primeira pessoa
do plural ("acreditamos" "ensinamos"). (3) Não abandonaram sua fé nominal, nem se alienaram de sua
obra denominacional. Dizem: "Acreditamos em Tua vinda e a ensinamos com ardor." (4) Ao contrário
dos que cometem pecado aberto no mundo, nada vêem de errado em sua posição e não podem ver porque
deveriam ser rejeitados, até que "seus olhares caíam sobre suas vestes, viam a escrita."
Tendo conhecido a verdade, enlamearam "o resto com os pés", "pisando o Sábado a pés". Como "não
é aceitável ao Senhor uma parcial observância da lei do Sábado" e como "é tão cruel violação da lei,
servir-se ocasionalmente do Sábado para negócios seculares, como seria rejeitá-lo completamente" ( I TS
495, 497), são considerados pelo Senhor como a havendo "abandonado". Em vista do fato de haverem
bebido "de águas profundas", por haverem recebido "grande luz" (8T 249), são até mais culpados perante
a lei de Deus do que os guardadores do domingo.
Lamentavelmente, "o moderno Israel está seguindo-lhes rapidamente os passos [do antigo Israel ], e o
desagrado do Senhor está pousando tão certamente sobre eles." 5T 94.
A história ensina que a apostasia não dissolve uma igreja, e que quando a maioria está em apostasia,
não sai da igreja, mas mantém domínio. (Considerar a igreja-judaica, a igreja Católica e as igrejas
protestantes). Isto também se pode ver hoje no período de Laodicéia.
V — DISCIPLINA ECLESIÁSTICA
A união com o mundo também se pode ver na hesitação em excluir pecadores declarados.
A parábola do trigo e do joio é freqüentemente usada como desculpa para manter no rol da igreja
pecadores declarados. A Bíblia e o Espírito de Profecia (Mt 18:15-18; 7T 260-264) ensinam que os que
persistem em transgressão devem ser excluídos.
"A saúde e a pureza do corpo da igreja devem ser preservadas, para que ela possa estar em pé diante
de Deus imaculada, vestida dos trajes da justiça de Cristo." 7T 263.
Um dos mais hediondos pecados destes últimos dias, que requer pronta e decidida ação da parte da
igreja, é a transgressão do sétimo mandamento. "Se eles [os que alegam estar guardando todos os
mandamentos de Deus] cometem fornicação e adultério, seu crime é dez vezes maior que o [daqueles] ...
que não reconhecem a lei de Deus como para eles obrigatória." 2T 451. "Limpai o campo dessa corrupção
moral ... Há prostituição em nossas fileiras.... Muitos há que nunca saberemos, mas o que é revelado torna
a igreja responsável e culpada a menos que revele determinado esforço para erradicar o mal." TM 427,
428. Em caso algum se deve passar por alto este pecado na igreja. A instrução concernente aos que
violaram o sétimo mandamento é muito clara:
"Eles [os jovens] vêem quão levianamente considerado é o pecado de violar o sétimo mandamento, e
aquele que comete este horrendo pecado pensa que tudo o que tem a fazer é confessar que errou e
lamenta, e que então deve ter todos os privilégios da casa de Deus e ser considerado aceito na comunhão
da igreja. Pensam não ser este um pecado tão grande, tendo, porém, considerado levianamente a
transgressão do sétimo mandamento. Isto tem sido suficiente para remover a arca de Deus do
acampamento.... Os que violam o sétimo mandamento devem ser excluídos da igreja e não ter a comunhão e os privilégios da casa de Deus." MS 3, 1854.
VI — MODAS MUNDANAS
Uma vez que a pecaminosa união com o mundo é a mais abominável característica das igrejas que
constituem Babilônia (ler GC 382, 383), e a adoção de modas mundanas é passo importante nesta direção,
devemos fechar a porta a este mal. Diz o Espírito de Profecia:
"A prova do discipulado não é exercida tão intimamente como devia ser sobre os que se apresentam
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para o batismo. Deve-se compreender se os que professam ser convertidos estão simplesmente tomando o
nome de adventistas do sétimo dia, ou se estão assumindo sua posição ao lado do Senhor, para sair do
mundo e serem separados e não tocarem em coisa imunda. Ao darem evidência de que compreendem
plenamente sua posição, devem ser aceitos. Mas quando mostram que estão seguindo os costumes, modas
e sentimentos do mundo, deve-se lidar fielmente com eles. Se não sentem a responsabilidade de mudar
seu procedimento, não devem ser conservados como membros da igreja." TM 128.
"Vi que devem ser feitos decididos esforços para mostrar aos de vida anticristã seus erros, e se eles
não se reformarem, devem ser separados do que é precioso e santo, para que a igreja tenha um povo limpo
e puro em que Ele possa deleitar-Se." 1T 117, 118.
―Tão logo alguém tenha o desejo não imediatamente subjugado de imitar as modas do mundo, tão
prontamente Deus cessa de reconhecê-los como Seus filhos. São filhos do mundo e das trevas." 1T 137.
"São estas coisas que separam Deus de Seu povo, que deles excluem a arca." 1T 136.
"A obediência à moda está penetrando nossas igrejas Adventistas do Sétimo Dia, e fazendo mais que
qualquer outro poder para separar nosso povo de Deus." 1TS 600.
"Se enfraquecermos o corpo mediante a satisfação do próprio eu, pela condescendência com o apetite
e pelo vestuário em conformidade com às modas destruidoras da saúde, a fim de nos harmonizarmos com
o mundo tornamo-nos inimigos de Deus." 3T 63.
O que os membros da igreja devem compreender é que por seguirem as modas do mundo,
transgridem as leis de Deus (4T 632) e, no engano de si mesmos colocam-se na estrada larga que conduz
à perdição. Enquadram-se automaticamente nesta descrição profética:
"Vi, percorrendo a estrada larga, muitos que tinham sobre si escritas estas palavras: 'Morto para o
mundo. Próximo está o fim de todas as coisas. Estai vós também preparados'. . .. Estavam no caminho
largo, e no entanto professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que em
redor deles estavam, diziam: 'Não há distinção entre nós. Somos iguais; vestimos, falamos e procedemos
semelhantemente.' " 1TS 33.
VII — OUTROS EXEMPLOS
As questões até aqui apresentadas mostram quão fácil é formar elos de adúltera união com o mundo.
Mas isto não é tudo. Há também outros setores em que se condena o compromisso com o mundo.
Exemplos:
(1) União a sindicatos: 2ME 142.
(2) Formação de jugo com o mundo na obra educacional (seguindo planos mundanos e práticas
contrárias a instruções específicas): 5T 25-28, 61, 587; 6T 130, 134, 142-144; 8T 305; 9T 170 etc.
(3) Formação de jugo com o mundo na obra médica: CRA 162; MM 27, 288; T 88; 6T 225; 5T 443;
2ME 286-291; CS 249; 8T 215 etc.
Quando a situação espiritual da igreja era muito melhor que hoje, quando os adventistas como povo
ainda estavam longe de atingir o presente estado de envolvimento com o mundo, a Irmã White escreveu:
"A igreja apartou-se de Cristo, seu Guia, e regressa decididamente para o Egito." 5T 217.
"O professo povo de Deus comprometeu-se com o poder das trevas." 5T 222.
"Por toda parte vemos os que receberam muita luz e conhecimento escolhendo deliberadamente o
mal em lugar do bem. Não fazendo tentativa alguma para reformarem-se, vão-se tornando piores mais e
mais." 3TS 102.
Ler TM 130; 8T 299, 119; TM 265; 4T 513, anteriormente citados.
Que diria hoje a serva do Senhor?
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ESTUDO 7
A REFOMA DE SAÚDE E A
TEMPERANÇA CRISTÃ
"E todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas; ora, eles o fazem para alcançar
uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível," 1Co 9:25.
Muitos dos professos cristãos não sabem que é um dever religioso preservar e promover a saúde
física. Parecem dizer: "Não se preocupe com o corpo; procure apenas salvar a alma." Assim, nunca
perguntam sobre o que é bom e o que é mau para a saúde. Fumar, beber, comer carne de porco etc., é tudo
certo para eles. Jamais nos harmonizaríamos com tais hábitos destruidores da saúde. Não só rejeitamos
estas coisas, mas também o uso de todos e quaisquer outros artigos que sejam evidentemente prejudiciais,
tais como o consumo de carne em geral, mesmo de animais limpos, café, chá, coca-cola e outros
refrigerantes, vinagre, drogas etc.
Por maior que fosse a lista que apresentássemos, nunca seria completa porque produtos cada vez
mais prejudiciais à saúde são inventados todo o dia.
Alguém poderia desafiar-nos: "Eu lhe darei 1.000 dólares se você me mostrar onde a Bíblia proíbe
beber café." Um convicto reformador da saúde provavelmente responderia: "E eu lhe darei 2.000 dólares
se você me mostrar onde está escrito não fumarás‖.
A Bíblia não fornece uma resposta direta a toda e qualquer questão de saúde, mas ensina claramente
princípios gerais de saúde que permitem ou até exigem aplicações específicas em harmonia com nossos
conhecimentos científicos ou experiência, nosso senso comum e nossa boa vontade. Por exemplo:
"Portanto, quer comais quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus." 1
Co 10:31.
"Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém
destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá; porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós." 1Co
3:16, 17.
"E o próprio Deus de paz vos santifique completamente; e o vosso espírito, e alma e corpo sejam
plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." ITs 5:23.
Como se vê, a reforma de saúde faz parte de nossa preparação para a segunda vinda de Cristo.
I — MEDICINA E RELIGIÃO
O que quer que tenda a prejudicar a saúde e causar morte prematura é uma forma de suicídio lento e
deve, por isso, ser considerado violação do sexto mandamento, que diz: "Não matarás." Êx 20:13.
1. Princípios de Saúde Para o Antigo Israel
"A distinção entre alimentos limpos e imundos não era um estatuto meramente cerimonial e
arbitrário, mas baseava-se em princípios sanitários. À observância desta distinção pode atribuir-se em
grande parte a maravilhosa vitalidade que durante milhares de anos tem distinguido o povo judeu. Os
princípios de temperança devem ser levados mais longe do que a mera abstenção de bebidas espirituosas.
O uso de alimento estimulante e indigesto é, muitas vezes, tão ofensivo à saúde como aquelas, e em
muitos casos lança as sementes da embriaguez. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar
inteiramente todas as coisas nocivas, e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Poucos há que se
compenetram, como deviam, do quanto seus hábitos no regime alimentar têm que ver com sua saúde, seu
caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. O apetite deve sempre estar sob a sujeição das
faculdades morais e intelectuais. O corpo deve ser o servo da mente, e não a mente a serva do corpo." PP
599.
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2. Regras de Saúde Para o Moderno Israel
Os fatos mostram que certos hábitos são salutares, enquanto outros são insalubres. Nossa observação,
alinhada com nossa experiência, confirma esses fatos. A ciência nos informa tudo acerca desses fatos. E o
Espírito de Profecia nos chama a atenção para esses fatos:
a) Coisas que favorecem a saúde: - fé em Deus; obediência às leis de Deus; segurança de aprovação
divina
- consciência limpa
- alegria
- hábitos corretos em geral
- obediência às leis físicas que governam o corpo
- dieta adequada
- exercício físico
- repouso
- ar fresco (vida em zona rural)
- sol
b) Coisas que prejudicam a saúde:
- consciência culpada
- estresse (ansiedade, depressão mental, vida conjugal infeliz etc.)
- hábitos alimentares errôneos (comer muito, comer em horas impróprias, alimento insalubre, não
beber água pura suficientemente etc.)
- confinamento em recintos fechados
- ar poluído (falta de ventilação)
- falta de sol (dormir em aposento desprovido de sol)
- falta de exercício físico
- falta de repouso
- falta de asseio
- vestuário impróprio
- intoxicação (fumo, bebidas, drogas medicinais ou não etc.)
c) Algumas regras sobre o comer e o beber:
- "Nos cereais, frutas, verduras e nozes encontram-se todos os elementos de que necessitamos." CRA
310.
- Produtos que não devem ser tocados: alimentos cárneos (CRA 373-416), gordura animal, café, chá
(CRA 393), cerveja, vinho e bebidas alcoólicas em geral (CRA 420, 421). Sobremesas (pudins, bolos e
tortas complicados etc.) devem ser evitados. "Especialmente nocivos são os cremes e pudins em que leite,
ovos e açúcar são os principais elementos." CRA 331-335.
- "Queijo, rica pastelaria, alimentos adubados e condimentos ... fazem sua obra em perturbar o
estômago, excitando os nervos e enfraquecendo o intelecto." CRA 236.
- Mostarda, pimenta, picles, vinagre e coisas semelhantes, irritam o estômago (CRA 345). O
bicarbonato causa inflamação do estômago e é venenoso para o organismo (CRA 316).
- O uso excessivo de sal é prejudicial (CRA 311, 340). E também o uso excessivo de açúcar (CRA
327).
- Evitar o consumo de frituras e o uso excessivo de gordura e óleo (CRA 354).
- Leite com açúcar consumidos conjuntamente em grandes quantidades, são ainda mais prejudiciais
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do que a carne (CRA 330).
- "Não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição." CBV 299.
- "A comida não deve ser ingerida muito quente nem muito fria. Se está fria, as forças vitais do
estômago são chamadas a fim de aquecê-las antes de ter começo o processo digestivo." CRA 106.
- O comer em excesso debilita o estômago e os outros órgãos da digestão, trazendo em resultado uma
sensação de aflição, indigestão (dispepsia), cólica, dor de cabeça. Embota os sensíveis nervos do cérebro
e exerce influência depressiva sobre o intelecto (CRA 101-103). Pela condescendência com o comer em
excesso e a falta de suficiente exercício físico, muitos estão cavando sua sepultura com os dentes. "Tal
procedimento põe em perigo a constituição mais forte." CRA 141.
- Os que são abatidos por uma sensação de fraqueza e desejo de comer freqüentemente, devem
restringir seu apetite. A sensação de exaustão e de desfalecimento "é geralmente resultado de comer
carne, e comê-la freqüentemente e em demasia." (CRA 175).
- Para a obtenção de melhor saúde recomenda-se um programa de duas refeições por dia (CRA 173,
178). Caso se julgue necessária uma terceira refeição esta deve ser leve e ingerida várias horas antes de
deitar-se (CRA 174).
- Seja sua primeira refeição bem substanciosa, porque de manhã seu estômago está mais bem
preparado "de cuidar de mais alimento do que na segunda ou terceira refeição" (CRA 173).
- O beber na hora da refeição retarda o processo digestivo. "Tomada com as refeições a água diminui
a secreção das glândulas salivares; e quanto mais fria a água, tanto maior o dano causado ao estômago.
Água ou limonada gelada ingerida às refeições, paralisa a digestão até que o organismo haja comunicado
ao estômago calor suficiente para recomeçar seu trabalho. As bebidas quentes são debilitantes; além
disso, os que se permitem usá-las tornam-se escravos do hábito. O alimento não deve ser impelido para
dentro com água; não é necessária bebida com as refeições." CRA 420.
- A digestão é dificultada por exercício exaustivo ou aprofundado estudo imediatamente após o
comer. Mas faz bem uma breve caminhada após a refeição (CRA 103, 104).
- É essencial a regularidade no comer. "O estômago pede alimento na ocasião em que está
acostumado a recebê-lo" (CRA 179). Se o jantar for ingerido uma ou duas horas antes do horário habitual,
o estômago não estará preparado para digeri-lo adequadamente.
- O estômago necessita de repouso. Após uma refeição regular, pelo menos cinco horas devem
decorrer até a refeição seguinte (CRA 173, 179). Nada se deve ingerir entre as refeições (CRA 229, 235,
236).
- "Um regime de frutas por alguns dias tem muitas vezes produzido grande benefício aos que
trabalham com o cérebro. Muitas vezes um breve período de inteira abstinência de comida, seguido de
alimento simples e moderadamente tomado, tem levado à cura por meio dos próprios esforços
recuparadores da natureza. Um regime de abstinência por um ou dois meses, havia de convencer a muitos
sofredores que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde." CRA 189.
II — UMA MENSAGEM VITAL
Podemos nem sempre perceber o motivo, mas certas coisas que nem mesmo nos poderiam parecer
importantes, estão diretamente ligadas à lei de Deus. Assim é com a reforma de saúde. Diz a Irmã White:
"A lei dos Dez Mandamentos tem sido levemente considerada pelo homem; o Senhor, porém, não
viria castigar os transgressores daquela lei sem lhes enviar primeiro uma mensagem de advertência. O
terceiro anjo proclama essa mensagem. Houvesse o homem sido sempre obediente à lei dos Dez
Mandamentos, cumprindo em sua vida os princípios desses preceitos, e não haveria o flagelo de doenças
que hoje inundam o mundo.
"Os homens e as mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetites
pervertidos e de concupiscentes paixões, sem que transgridam a lei de Deus. Portanto, Ele permitiu que
brilhasse sobre vós a luz da reforma de saúde." 1TS 320.
O profetizado "movimento reformatório" deve restaurar "os princípios da lei de Deus no lar." (2TS
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406). Esta restauração é possível quando abrange tudo o que a acompanha -inclusive o princípio da
reforma de saúde. Portanto, enquanto não formos verdadeiros reformadores da saúde não nos
enquadraremos na descrição do povo remanescente de Deus (Ap 14:12), pois, como acabamos de ler,
ignorar as normas da reforma de saúde é transgredir a lei de Deus. Este ponto de vista é confirmado no
seguinte apelo:
"Verá e perceberá nosso povo o pecado de condescender com o apetite pervertido? Deixarão o chá, o
café, os alimentos cárneos e todos os artigos estimulantes e dedicarão à propagação da verdade os
recursos despendidos com estas condescendências prejudiciais?" 3T 569.
Ou somos guardadores dos mandamentos e reformadores da saúde, ou deformadores da saúde e
transgressores dos mandamentos.
Pode-se ver a importância da reforma de saúde se considerada dos seguintes pontos de vista:
1. Nosso Corpo — "O Templo de Deus"
No plano da salvação, o ser humano deve tornar-se um "templo" "para habitação de Deus no
Espírito" (1Co 3:16; Ef 2:22). Para alcançar este alvo, o ser inteiro "espírito, alma e corpo" — deve ser
"conservado íntegro e irrepreensível" (lTs 5:23). Este é o único caminho pelo qual podemos atingir "a
medida da estatura da plenitude de Cristo" (Ef 4:13).
"O propósito de Deus, em relação aos Seus Filhos, é que cresçam até à estatura perfeita de homens e
mulheres em Cristo Jesus. Para o conseguir, cumpre que façam uso legítimo de toda faculdade do espírito,
alma e corpo." 3TS 354.
"Há uma relação misteriosa e maravilhosa entre a mente e o corpo. Eles reagem reciprocamente." 3T
485.
"Aquilo que corrompe o corpo tende a contaminar a alma." CBV 280.
"Precisamos ser diariamente controlados pelo Espírito de Deus, ou seremos controlados por Satanás."
5T 102.
2. A Reforma de Saúde, o Braço Direito da Terceira Mensagem Angélica
Nos escritos do Espírito de Profecia a reforma de saúde é chamada o "braço direito" da mensagem do
terceiro anjo.
"Um corpo sem mãos é incompleto.... Portanto o corpo que trata com indiferença a mão direita,
recusando o auxílio desta, nada pode realizar." NL Methods 13 p. 1.
3. A Reforma de Saúde e a Salvação
Não devemos interpretar mal a declaração de Cristo, de que um aleijado, cuja mão direita foi cortada,
pode entrar no reino dos céus (Mt 5:30). Ele referia-Se à nossa vontade não santificada (nossos ídolos)
que deve entregar-se. Ele não quis dizer que podemos ser salvos mesmo se desconsiderarmos os
princípios da reforma de saúde.
"Grande obra tem de ser realizada na promulgação dos princípios sanitários, ao preparar-se um povo
para a segunda vinda do Senhor." 2TS 482.
"A luz dada por Deus sobre a reforma de saúde destina-se à nossa salvação e à salvação do mundo."
CS 446.
"Seu [de Deus] propósito é que o grande assunto da reforma de saúde seja tratado e a mente do
público profundamente ativada para pesquisar; pois é impossível a homens e mulheres, com todos os seus
hábitos pecaminosos, destruidores da saúde e debilitantes do cérebro, discernir a verdade sagrada por
meio da qual devem ser santificados, refinados, elevados e habilitados para a sociedade dos anjos celestes
no reino da glória." 3T 162.
A mensagem da reforma de saúde deve ganhar muito mais terreno em nosso meio, realizando seus
fins antes de poder postar-nos na presença de Deus como um povo perfeito, preparado para a segunda
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
"O povo remanescente de Deus deve estar convertido. A apresentação desta mensagem, visa à
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conversão e santificação das almas. Devemos sentir neste movimento a virtude do Espírito de Deus. É
esta uma mensagem maravilhosa e definida; significa tudo para quem a recebe e deve ser proclamada em
alta voz. Devemos ter fé verdadeira e constante em que esta mensagem há de continuar aumentando de
importância até ao fim." 3TS 354, 355.
"Ao aproximar-nos do fim do tempo, precisamos erguer-nos mais e mais alto na questão da reforma
de saúde e temperança cristã, apresentando-a de maneira mais positiva e decidida. Precisamos esforçarnos continuamente para educar o povo, não apenas por palavras, mas por nossa maneira de viver. O
preceito e a prática aliados, possuem uma influência poderosa." 2TS 399, 400.
4. Negligência da Luz Sobre a Reforma de Saúde e Sua Consequência
"Deus concedeu a luz sobre a reforma de saúde e os que a rejeitam rejeitaram a Deus." 6 Sp T, Série
B 31 (Ler 7T 136).
"Desconsiderar a luz equivale a rejeitá-la." 2TS 290.
"Se enfraquecemos o corpo por auto-satisfação, condescendência com apetite e vestuário em
conformidade com as modas destruidoras da saúde, para estarmos em harmonia com o mundo, nos
tornamos inimigos de Deus." 3T 63.
5. A Reforma de Saúde, Linha de Demarcação
"Nossos hábitos no comer e beber revelam se somos do mundo ou pertencemos ao número daqueles
que o Senhor por Sua poderosa alavanca da verdade separou do mundo. Estes são o Seu povo peculiar,
zeloso de boas obras." 6T 372.
III — SONIDOS INCERTOS
A mais concisa e ao mesmo tempo compreensiva definição da reforma de saúde ou temperança
cristã, que encontramos nos escritos de E. G. White, é:
"A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas, e usar
judiciosamente aquilo que é saudável." PP 599.
Em 1909 a Irmã White escreveu: "Não nos compete fazer do uso da alimentação cárnea prova de
comunhão." 3TS 359. "Ainda não chegamos ao tempo em que deverá ser prescrito o regime dietético
mais rigoroso." 3TS 363. Não devemos contudo ler esta declaração com este sentido: "Tal tempo nunca
chegará." A serva do Senhor diz: "Seja progressiva a reforma alimentar." 3TS 138. Os primeiros passos
nessa direção deviam ter sido dados pelos ministros. Muitas coisas estão além do controle da organização,
mas certas medidas estão ao alcance e responsabilidade da direção, e é por estas que Deus nos considera
responsáveis.
Os que "suspiram e gemem" sofrem grande decepção ao verem que até os dirigentes estão dando o
exemplo errado. Neste particular, o dr. O. S. Parrett, ex-departamental de saúde da Associação Geral,
escreveu, em 13 de agosto de 1953 ao pastor W. H. Branson, então presidente da Associação Geral, aos
editores da Review and Herald e aos irmãos dirigentes:
"Nas páginas seguintes recapitularei a história de nossa universidade e os fatores que nos trouxeram à
nossa presente crise, uma vez que uma boa história é o fator mais importante num diagnóstico, para
indicar o meio de alcançar a cura.
"Vai inclusa uma importantíssima mensagem: 'Apostasia na Reforma de Saúde', que foi enviada ao
nosso dirigente em Washington, em 1908.
"O homem a quem foi dada a mensagem 'Apostasia na Reforma de Saúde', foi chamado por Deus
como dirigente de nosso povo. Possuía grande habilidade organizacional e em grande parte foi
responsável por nossa atual estrutura mundial. Homem de caráter forte e grande força de liderança, foi
chamado para tratar do desentendimento de Battle Creek na virada do século. Os que estavam em erro
eram corretos quanto aos nossos princípios de saúde mas se encontravam afastados de nossas doutrinas.
Infelizmente ao tratar desta probante situação ele em grande parte deitou a perder nossa reforma de saúde
e esta falta de interesse e mesmo oposição à nossa mensagem de saúde é hoje refletida em todas as nossas
fileiras e, creio eu, esta é a raiz que envolve não só nossa escola de medicina mas também nossa obra
mundial. Em última análise isso tem que ver com a fé nas mensagens a nós enviadas através da Sra. E. G.
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White.
"O pastor Haskell uma vez me disse que enquanto o mundo seria provado na questão do sábado,
sobreviria ao nosso povo a prova quanto ao Espírito de Profecia. Esta atitude quanto às centenas de
páginas escritas sobre a reforma de saúde levou à situação em que, em sua grande maioria, nossos
ministros hoje comem carne e muitos bebem seu café.
"Recentemente um dos dirigentes da Conferência Geral disse a um amigo num jantar que desde que
78% de nossos ministros comem carne, esta não é mais uma questão discutível para nossos homens da
cúpula. Fossem os números desse homem muito altos ou muito baixos, poucos negarão que esta atitude
de nossos dirigentes está exercendo seu efeito sobre nosso povo em geral e sobre os ensinos e práticas de
toda a nossa obra médica bem como nossas instituições, às quais esperaríamos recorrer em busca de
auxílio nesse importante campo.
"Outro dirigente foi mandado da sede de Washington a uma reunião campal no Oeste, onde ele
pregou a justiça pela fé. Recusou o almoço que lhe foi oferecido pela superintendente do sanatório em
que ele pousava, preferindo fazer suas refeições fora. Sua esposa explicou que ele precisava comer carne
para poder suportar um trabalho tão exaustivo. Mais tarde ele morreu de câncer. É claro que esse homem
não sabia que a Universidade de Yale há alguns anos dirigiu um experimento num de nossos antigos
sanatórios para verificar os efeitos do comer carne sobre a duração da vida. Quinze atletas profissionais
comedores de carne, todos de Yale, competiram com trinta e dois não comedores e não treinados. Os
vegetarianos demonstraram mais que o dobro de resistência em relação aos carnívoros. Repetindo a
experiência em outras ocasiões, todos mostraram os mesmos resultados. A resistência mental
demonstrada pelo mesmo grupo foi o que levou o dr. Fisher a realizar o teste físico. (Ver How to Live by
Fisher and Emerson, 1938, 184).... 'Um oficial de uma de nossas grandes Uniões recentemente me disse
que estava cansado de ser alvo de brincadeiras de comedores de carne. Em recente reunião no Centro
Oeste, um grupo de pastores dirigentes foi jantar. O homem escolheu um prato vegetal, como fizera seu
vizinho mais próximo, ao passo que todos os outros preferiram carne. Durante a refeição, entretanto, estes
dois homens tiveram de suportar zombaria dos carnívoros, simplesmente porque tinham fé no Espírito de
Profecia e mostravam sua fé por sua obediência....
"Meus irmãos, jamais saberemos aquém da eternidade os prejuízos, para a nossa denominação em
pessoas bem como em tremendos encargos financeiros que nos são acrescidos por causa de deixarmos de
crer no Senhor no tocante a reforma de saúde."
1. Devem ser Empregados
Pastores que Comem Carne?
"Não devemos dar um testemunho decidido contra a transigência com o apetite pervertido?
Porventura os ministros do evangelho, que estão a proclamar a verdade mais solene já enviada aos
mortais, devem constituir-se exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? É lícito que os que são
sustentados pelos dízimos dos celeiros de Deus se permitam à condescendência que tende a envenenar a
corrente vivificadora que lhes flui nas veias? Desprezarão a luz que Deus lhes deu e as advertências que
lhes faz?" 3TS 360.
2. Prescrição de Regime Mais Rigoroso
"Tem-me sido mostrado seguidas vezes que Deus está procurando fazer-nos retornar, passo por
passo, ao Seu propósito original — o de que o homem deve viver dos produtos naturais da terra. Entre os
que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada; a carne
deixará de fazer parte de seu regime alimentar." CS 450.
"Maiores reformas devem-se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo.
A reforma pró-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. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer
carne, sairão do povo de Deus, para não mais andar com ele." CRA 382.
"Nenhuma carne será usada por Seu povo." CRA 82.
Se deixarmos a cada um individualmente decidir se quer ser carnívoro ou vegetariano, jamais haverá
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separação com este fundamento; os que são "apenas meio convertidos" nesta questão, não terão de deixar
o fiel remanescente, e as condições previstas nestas três últimas declarações jamais se cumprirão.
3. As Primeiras Coisas em Primeiro Lugar
Antes de se poder tratar por completo de deixar o uso da carne como alimento impõem-se certas
provas de comunhão:
a) Animais imundos.
Cremos que os adventistas que criam porcos ou comem carne de porco não devem ser mantidos
como membros. Deploramos o fato de que "o consumo de carne imunda nunca se tornou condição de
permanência na comunhão da Igreja Adventista do Sétimo Dia." (RH 24/6/ 1954), e não podemos
perceber porque a igreja "não exclui um membro por reincidir na prática de comer tais carnes." (RH 6/3/
1958). Fazemos sérias objeções a tal posição.
b) Práticas nocivas.
Os adventistas do sétimo dia sabem que é seu dever abandonar práticas nocivas tais como fumar,
beber, usar chá e café etc. Contudo, nossos membros da igreja que mantêm freqüentes contatos com os
irmãos adventistas, sabem que a igreja não é rigorosa nesta questão. É desanimador ouvir queixas de bons
adventistas pelo fato de nem sempre serem disciplinados os que continuam a incorrer nesses hábitos. Até
as revistas denominacionais admitem que nem todos os membros se abstêm dessas coisas. Aqui vão dois
exemplos:
Na revista Ministério, de agosto de 1980, um médico adventista escreve:
"É tempo de reconhecermos como adventistas do sétimo dia, que também temos entre nós o
problema do álcool. Em muitos lares adventistas está sendo servido álcool, não só em festas, mas como
refresco no jantar. Podem ver-se em muitos lares adventistas um pequeno bar com bebidas alcoólicas. E
não pensemos que só profissionais estejam envolvidos no problema.
"Alguns de nossos jovens estão crescendo nesta atmosfera tolerante ao álcool. Estão usando álcool e
outras drogas e entrando assim nos mesmos problemas que os outros estudantes, a despeito da influência
da igreja."
A Revista Adventista publicou um número especial de temperança em 1982, admitindo o seguinte:
"Talvez certos leitores fiquem chocados ao saberem que consideramos o problema da bebida social
na Igreja Adventista como suficientemente grande para enfrentarmos específica e abertamente.
Lamentamos chocar alguém, mas a simples verdade é que os adventistas não vivem no vácuo. Estão
rodeados pelo mal. Diariamente deparam com anúncios de televisão que apresentam a bebida alcoólica
como fazendo parte da 'boa vida'. Não é de surpreender que alguns têm sido influenciados por esta
propaganda. O diretor de uma faculdade relatou-nos recentemente: 'Alguns estudantes nos contam que
ocasionalmente seus pais fazem uso de bebidas alcoólicas no lar.' Um pastor relatou: 'Posso testificar que
há uma necessidade entre nosso próprio povo. Os jovens em nossas universidades estão incorrendo no uso
de drogas e bebidas alcoólicas e com muita freqüência os pais fazem uso de bebidas alcoólicas na
privacidade de seus lares ou socialmente.' Alguns pedem regularmente vinho quando comem em
restaurantes."
O uso de bebidas alcoólicas, inclusive cerveja "é uma violação da lei de Deus". (Te 103) "Tomar chá
e café é pecado." (CRA 425) Fumar é uma "pecaminosa condescendência." (Te 61).
Cremos que não só os que usam esses artigos proibidos mas também os que os manipulam devem ser
disciplinados pela igreja.
4. Estabelecimentos Comerciais
Em nossa opinião é errado investir dinheiro da igreja em bolsa de mercadorias ou em
estabelecimentos similares. Uma transação na bolsa, que diretamente afeta o princípio da reforma de
saúde foi publicado num jornal de Riverside, California Press de 12/4/ 1966:
"A Universidade de Loma Linda adquiriu 80 por cento das ações do Riverside Shopping Center, que
opera o Riverside Plaza..."
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Sabe-se que a venda de bebida alcoólica e outros artigos proibidos teve prosseguimento naquele
estabelecimento comercial após a entrada da fundação Loma Linda no negócio em que passou a ter
controle acionário. Fazemos fortes objeções a tal procedimento.
5. Tratamento com Drogas
Através de publicações denominacionais os membros da igreja têm sido aconselhados a usar drogas.
Cremos que isto não está em harmonia com a luz que nos foi dada:
"Mas o uso de drogas deve ser definitivamente abandonado; pois além de não curar qualquer mal,
enfraquece o organismo, tornando-o mais susceptível a enfermidade." CRA 83.
"A medicação de drogas, tal como é geralmente praticada, é uma calamidade. Educai em direção
oposta às drogas. Usai-as cada vez menos, e confiai mais em agentes higiênicos; então a natureza
corresponderá aos médicos de Deus — ar puro, pura água, exercício apropriado, uma consciência limpa."
Te 85.
"Há muitos modos de praticar a arte de curar; mas um só existe aprovado pelo Céu. Os remédios de
Deus são os simples agentes da Natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo
mediante suas fortes propriedades. Ar puro e água, asseio, regime adequado, pureza devida e firme
confiança em Deus, são remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo." CRA 301.
IV — A VERDADEIRA OBRA MÉDICO-MISSIONÁRIA.
1. Uma Obra de Restauração
"Há a ser feita por nossas igrejas uma obra de que poucos têm ideia. 'Tive fome', diz Cristo 'e Me
destes de comer; tive sede, e Me destes de beber; era estrangeiro e Me acolhestes; estava nu e Me
vestistes; estive enfermo e Me visitastes; estive na prisão, e fostes ver-Me." Temos de dar de nossos
meios para suportar os que trabalham no campo da seara. E nos regozijaremos nos molhos colhidos. Mas
conquanto isto seja certo, há uma obra, ainda intacta, que deve ser feita. A missão de Cristo era curar os
enfermos, animar os desesperançosos, restaurar os quebrantados de coração. Esta obra de restauração
deve ser realizada entre os necessitados e sofredores da humanidade. Deus apela não só à vossa
benevolência mas a vosso semblante alegre, vossas palavras esperançosas, vosso aperto de mão. Aliviai
os aflitos que pertencem a Deus. Alguns estão enfermos e se lhes esvaiu a esperança. Trazei-lhes de volta
a luz do sol. Há almas que perderam o ânimo; falai com elas e por elas orai. Há os que necessitam do pão
da vida. Lede para eles a Palavra de Deus. Há uma doença de alma que nenhum bálsamo pode atingir,
nenhum remédio curar. Orai por estes e trazei-os a Jesus Cristo. Em toda a vossa obra Cristo estará
presente para impressionar corações humanos. Esta é a espécie de obra médico-missionária a fazer." — A
Call to Medical Evangelism, pp. 22, 23.
"Cristo declarou que veio para devolver a vida aos homens. Esta obra deve ser realizada pelos
seguidores de Cristo, e deve ser feita pelos meios mais simples. As famílias devem ser ensinadas a cuidar
dos doentes. A esperança do evangelho deve ser revivida no coração dos homens e mulheres. Devemos
procurar atraí-los para o Grande Restaurador. Trabalhem os médicos de maneira inteligente no exercício
de curar, não com drogas, mas seguindo métodos racionais. Depois devem eles, pela oração da fé, buscar
o poder de Deus para impedir o progresso da doença. Isto inspirará no sofredor fé em Cristo e no poder da
oração, e lhes despertará confiança em nossos métodos simples de tratamento das enfermidades. Tal obra
será um meio de dirigir a mente para a verdade, e será de grande eficiência na obra do ministério do
evangelho." MS 29.
"Imaginem-se todos os meios para levar a efeito a salvação de almas em nossas instituições médicas.
Esse é nosso trabalho. Se a obra espiritual é deixada sem fazer, nenhuma necessidade há de apelar ao
nosso povo para construir estas instituições." MS 191.
2. Objetivos dos Sanatórios Adventistas
"Cristo é Quem deve ser revelado em todas as instituições relacionadas com a terminação da obra,
mas nenhuma delas pode fazer isso tão plenamente como a instituição de saúde à qual o enfermo e
sofredor se dirige em busca de alívio e libertamento tanto dos males físicos como espirituais. Muitos
desses necessitam, como o paralítico de outrora, primeiramente o perdão do pecado; e precisam aprender
o 'vai, e não peques mais.'
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"Se um sanatório que se acha ligado com esta final mensagem deixa de exaltar a Cristo e aos
princípios do evangelho como estes se acham desdobrados na mensagem do terceiro anjo, ele falha em
seus aspectos mais importantes, e contradiz o próprio objetivo de sua- existência." MS 28.
"Por essa razão, o Senhor indicou um meio pelo qual Seu povo deve levar avante a obra de cura física
em combinação com o ensino da Palavra. Devem-se estabelecer sanatórios, e a estas instituições cumpre
que sejam ligados obreiros que levarão a cabo a obra médico-missionária genuína. Dessa forma, uma
influência protetora é lançada em torno daqueles que vêm aos sanatórios em busca de tratamento.
"Esta é a provisão feita pelo Senhor, mediante a qual deve ser realizada a obra médico-missionária
em favor das almas. Cumpre que estas instituições sejam estabelecidas fora das cidades, e nelas deve a
obra educacional ser levada avante de maneira inteligente." MS 14, 15.
"Essas instituições são instrumentos do Senhor para a restauração de uma moralidade pura e elevada.
Não as estabelecemos como um comércio especulativo, mas para ajudar os homens e as mulheres a
seguirem hábitos corretos de vida." CS 249.
"Quanto a serem usadas drogas em nossas instituições, é contrário à luz que o Senhor Se dignou
conceder. O comércio de drogas tem causado mais dano ao nosso mundo e matado mais do que ajudado
ou curado. A luz foi-me concedida primeiro quanto ao porquê devam ser as instituições estabelecidas: os
sanatórios deviam reformar as práticas médicas." MS 27.
"É propósito do Senhor que Seu método de curar sem droga seja posto em evidência em cada cidade
grande, mediante nossas instituições médicas." MS 325.
Pelo menos alguns dos dirigentes estão preocupados com o fato de as instituições denominacionais
terem deixado de conformar-se ao propósito com que foram estabelecidas. O Dr. O. S. Parret escreveu em
13 de agosto de 1953:
"Volvendo-nos à escola médica, que encontramos? Um membro da congregação da universidade de
Loma Linda contou-me que recentemente um componente da comissão de formatura veio a Loma Linda e
fez acérrimo protesto contra o banquete oferecido à sua classe pelos diplomados em Los Angeles. ...
"Foi oferecido um jantar à sua classe num clube universitário em Los Angeles pelo ingresso na
Associação de ex-alunos. Serviu-se-lhes carne de galinha e café e foram entretidos com piadas duvidosas
por um personagem de Hollywood....
"Parece que os únicos que passam pela escola e sabem alguma coisa de reforma de saúde são os que
procederam de lares onde os princípios são realmente ensinados e praticados....
Alguns dos que se formaram em nossa escola permaneceram leais aos nossos princípios de saúde, e a
eles muito devemos. Não fosse por esta pequena minoria, e o Senhor indubitavelmente já teria permitido
que nossa escola se fechasse. Contudo é forçoso admitirmos que uma grande porcentagem dos que
passam têm pouco ou nenhum interesse neste assunto.
"Na reunião campal de Lynwood, um mês atrás, um ex-diretor me disse ter levado sua irmã, que
estava muito doente, a uma de nossas instituições do Oeste. Esperava ele com isto conseguir uma dieta
especial e tratamentos hidroterápicos que a curasse. Em vez disto, pouca coisa ela recebeu de dieta ou
tratamentos hidroterápicos, mas lhe foram ministradas fortes drogas. Finalmente, em desespero ele apelou
para o dirigente da instituição, um renomado cirurgião que, estou certo, crê em nossos princípios de
saúde. Disse aquele médico: — 'Pastor, vou ver o que posso fazer para ajudá-lo. Sou cirurgião e não
clínico, mas talvez eu possa escolher alguém em nossa escola que possa receitar para ela.' Após percorrer
a lista de cerca de trinta médicos praticantes no bairro, ele finalmente exclamou: 'Lamento, mas não há
ninguém aqui que eu possa recomendar, que lhe pudesse proporcionar qualquer ajuda. O que eu realmente
lhe aconselharia fazer, uma vez que o irmão mesmo é enfermeiro formado, é levar sua irmã para casa e
ordenar para ela a dieta e os tratamentos que o irmão souber.' O pastor seguiu-lhe o conselho, e no devido
tempo ela conseguiu um bom restabelecimento.
"Faz algum tempo, no mesmo local de reuniões campais encontrei um pastor que havia ensinado
Bíblia aos nossos filhos numa de nossas faculdades. Esse homem era um fino cristão e havia ensinado e
exercido boa influência sobre a juventude em sua aula de Bíblia. Disse-me ele: 'Dr. Parret, minha esposa
tem estado muito doente. Levei-a a um de nossos médicos formados, esperando obter dieta e tratamentos
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apropriados. Ele me diz que ela apenas tem de comer carne pois do contrário jamais irá sarar.' Retruquei:
'Pastor —venho exercendo a medicina a muitos anos, a maior parte do tempo em nossas maiores
instituições, bem como em atendimento particular. Como departamental médico da Conferência Geral,
examinei missionários que regressaram de todos os países estrangeiros. Nunca me deparei com qualquer
situação ou doença em que sentisse que a carne fosse necessária ou em que por outro lado não tivesse
percebido que seu uso viesse a prejudicar grandemente o restabelecimento dos pacientes.' E acrescentei:
'Se eu fosse o irmão, não teria confiança nesse médico ou em seus tratamentos e procuraria um médico
que acredite no Espírito de Profecia e que ensine que a carne é prejudicial à saúde e envenena a corrente
sangüínea,....' Pensei, depois, onde aquele homem poderia encontrar o tal médico. Conheci e trabalhei
entre muitos homens de Loma Linda que, fora de nossos sanatórios, na maioria praticam, comem e vivem
muito semelhantemente aos homens de Yale, Harvard ou Cornell."
3. Muitos Sanatórios Pequenos
"É para que almas sedentas possam ser conduzidas às águas vivas que nós encarecemos a
importância dos sanatórios, não dispendiosos e imponentes, mas como instituições domésticas, em
lugares aprazíveis.
"Jamais, jamais construir instituições gigantescas. Sejam elas pequenas e em maior número, para que
a obra de ganhar almas para Cristo possa ser concluída. Pode algumas vezes ser necessário começar a
obra de sanatório na cidade, mas jamais se construa sanatório numa cidade. Alugue-se um prédio, e
continue-se a procura de um lugar próprio fora da cidade. Os enfermos devem ser alcançados, não por
edifícios maciços, mas pelo estabelecimento de muitos sanatórios pequenos, que devem ser como luzes
brilhando em lugar escuro." MS 323.
4. Uma Séria Advertência
"Nossos sanatórios devem ser dirigidos de tal maneira que Deus seja honrado e glorificado. Eles não
devem tornar-se uma armadilha. Todavia, a não ser que Os instrumentos humanos estejam sob a guia do
Espírito Santo, o inimigo os usará para levar avante seus planos para o impedimento da causa de Deus e
para a destruição da própria alma deles." MS 174.
V — NECESSIDADE DE UMA REFORMA
"Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, são representados pelo fiel Elias,
assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo.
O grande assunto da reforma deve ser agitado, e a mente do público deve ser estimulada. Temperança em
todas as coisas deve estar associada com a mensagem a fim de fazer voltar o povo de Deus de sua
idolatria, glutonaria e extravagância no vestir e em outras coisas." CRA 71.
"Todo dever que pede reforma, envolve arrependimento, fé e obediência. Isto significa o erguimento
da alma a uma vida nova e mais nobre. Assim toda verdadeira reforma tem seu lugar na obra da terceira
mensagem angélica. A reforma de temperança requer nossa especial atenção e apoio....
"Caso a obra de temperança fosse levada avante por nós como foi iniciada trinta anos atrás; se em
nossas reuniões campais expuséssemos diante do povo os males da intemperança no comer e no beber, e
especialmente o mal das bebidas alcoólicas; uma vez que estas coisas fossem apresentadas em ligação
com os sinais da próxima vinda de Cristo, haveria uma sacudidura entre o povo." 2TS 398, 399.
"Se os membros da igreja não desempenharem a parte que Deus lhes designou, o movimento da
reforma de saúde prosseguirá sem eles, e ver-se-á que Deus lhes removeu o castiçal." MS 78, 1900.
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ESTUDO 8
É O CASAMENTO UM
CONTRATO VITALÍCIO?
Como todos os outros dons de Deus ao homem confiados em benefício da raça humana, a instituição
do matrimônio foi pervertida pelo pecado. Divórcio e novo casamento, bem como outras anomalias
tornaram-se práticas amplamente estabelecidas e comumente aceitas entre as nações antes dos dias de
Moisés. Os patriarcas, não obstante serem homens de Deus, estavam sujeitos à influência do meio em que
viviam. Sua familiaridade com costumes populares lhes cegava os olhos, e eles nem sempre puderam ver
o pecado à luz em que Deus o vê. Abraão e Jacó foram polígamos, não porque quisessem desafiar a Deus
e rebelar-se contra Sua lei, mas porque suas mentes haviam sido afetadas pelas condições morais que os
cercavam, e nada podiam achar errado em certos costumes sociais como a poligamia.
Quando os filhos de Israel saíram do Egito, trouxeram consigo uma mentalidade egípcia. Permitia-se
entre eles o divórcio e a poligamia. Embora estas práticas fossem completamente alheias às disposições
originais de Deus, Moisés as sancionou em seu código civil que, ao menos neste aspecto, foi influenciado
pelo costume popular. Deus não impediu que Moisés lhes outorgasse tal lei, porque o povo judeu, ainda
sob a influência de costumes regionais, não estava preparado para grandes avanços na realização da
perfeita vontade dAquele que governa o universo.
NOTA: Em razão da exigüidade de espaço, foram reduzidas muitas declarações do Espírito de
Profecia. As omissões são indicadas por elipses. Para mais informações, recomenda-se a leitura de todo o
capítulo.
Mas como o propósito do evangelho é "buscar e salvar o que se havia perdido" (Lc 19:10) e como
"toda instituição divina deve ser restaurada" (PR 678), não se poderia esperar que Cristo aprovasse
aquelas imperfeições na legislação de Moisés. O ideal original da instituição do casamento deve ser
reconstituído — sua pureza e beleza originais devem ser recuperadas — por meio do evangelho de nosso
Senhor Jesus Cristo.
Nos dias de Cristo havia entre os judeus duas escolas de pensamento e prática. Uma era liderada por
Shammai, que concedia o divórcio apenas por motivo de adultério, enquanto a outra era dirigida por
Hillel, que permitia o divórcio a qualquer pretexto que o marido apresentasse. Os fariseus freqüentemente
se envolviam na controvérsia entre essas duas escolas, e então decidiram tentar a Jesus arrastando-O para
o conflito.
"É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo?" perguntaram.
O Senhor respondeu:
"Não tendes lido que o Criador, desde o princípio os fez homem e mulher, ... Por esta causa deixará o
homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, ... Portanto, o que Deus
ajuntou não o separe o homem."
Os fariseus objetaram:
"Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar?"
"Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres",
explicou Jesus, "entretanto, não foi •assim desde o princípio." (Ler Mt 19:3-8).
Jesus tornou claro que a carta de divórcio mencionada na legislação de Moisés (Dt 24:1-5) não era
um mandamento como os fariseus tentaram interpretá-la, mas apenas um consentimento baseado, não na
perfeita vontade de Deus, mas na dureza de seus corações, que estavam influenciados pelos costumes
sociais. Jesus apelou para Gênesis 2:24 contra Deuteronômio 24:1-5, mostrando que, no plano da
salvação, a perfeita vontade de Deus deve triunfar sobre a dureza do coração do homem e sobre todo e
qualquer consentimento por esta obtido.
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A religião cristã, pondo a instituição matrimonial em operação de acordo com o plano original de
Deus, tem feito mais pela decência, justiça, paz, felicidade e civilização, do que qualquer outro poder no
mundo.
"A instituição matrimonial conserva a existência do mundo moral e o preserva de extemporânea
dissolução. Sem ela não existiriam o afeto natural e a afabilidade, extinguir-se-ia a educação doméstica,
seriam desconhecidas a diligência e a economia, e o homem seria abandonado à existência precária do
selvagem. Mas se acaso esta instituição, a aprendizagem e o requinte desaparecessem, o governo
afundaria na voragem da anarquia; e a religião, escorraçada da Terra, retornaria apressadamente aos seus
páramos originais." — T. Dwight.
"Como Lês?"
Com referência ao divórcio e novo casamento, se quisermos ter um quadro bem claro perante os
olhos, precisamos reunir tudo o que foi escrito sobre o assunto e considerar o tempo, o lugar e outras
circunstâncias especiais. Ao defrontar a pergunta do doutor da lei, Jesus não só perguntou: "Que está
escrito?", mas também; "Como lês?" (Lc 10:26). E perigoso ler a Bíblia com ideias preconcebidas, porque
podemos, em conseqüência, ler nossas conclusões errôneas com um "Assim diz o Senhor", fazendo as
Escrituras Sagradas dizer o que elas não dizem. Considere-se este exemplo: Está escrito que Abraão, que
era polígamo (Gn 25:6), é nosso pai na fé (Rm 4:12; Gl 3:7). E há os que lêem estes versos com os olhos
da carne proclamando que a poligamia é correta. Podemos também ser tentados a ler alguns versos
bíblicos (Mt 5:32; 19:9) e algumas cartas de E. G. White de maneira semelhante. Estranhamente, algumas
pessoas parecem estar sob a impressão de que o conselho e a opinião pessoal da irmã White devem ser
adotados como norma doutrinal para a igreja no tocante ao divórcio e novo casamento.
Para ficarmos do lado seguro neste assunto, lançamos um olhar sincero sobre algumas passagens
bíblicas, num esforço para obter respostas a algumas questões básicas.
De Volta a Gênesis
Se um homem se divorcia da esposa por motivo não plausível e se casa com outra mulher, é evidente
que nisso comete adultério. O que não é claro para alguns é se sua ex-esposa, a parte inocente, fica então
livre para casar novamente. Deveriam ser a cláusula de exceção encontrada em Mateus 5:32 e 19:9
juntamente com o conselho pessoal da irmã White acerca de um segundo casamento, tomados como
prova conclusiva de uma doutrina e norma a favor do divórcio e novo casamento? Alguns estão prontos a
dizer sim. Nós, entretanto, discordamos, e aqui expomos as razões de pensarmos de maneira diferente.
Quando Jesus Se defrontou com a questão do divórcio e novo casamento, não introduziu uma
inovação. Simplesmente chamou a atenção dos Seus ouvintes para os tempos antigos — para a instituição
matrimonial como foi dada originalmente por Deus e protegida pela lei de Deus — e esclareceu-lhes que
a concessão de Moisés não estava em harmonia com o ideal de Deus. Considerada em seu sentido
primitivo, quando tudo quanto Deus fez era muito bom (Gn 1:31), a instituição matrimonial deveria ser
considerada indissolúvel. Leia-se Mt 19:3-12 e Lc 16:17, 18. Disse Jesus:
"E é mais fácil passar o céu e a terra, do que cair um til sequer da lei. [Portanto] Quem repudiar sua
mulher e casar com outra, comete adultério; e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido,
também comete adultério."
Temos aqui o caso de uma mulher inocente divorciada de um homem que a repudiou, não com o
propósito de permanecer descasado e casto, mas com a finalidade de vir a ligar-se legalmente a outra
mulher. E de acordo com o verso, ele já deu esse passo. Volvamo-nos à nossa primeira questão. Sua exesposa, a parte inocente, que recebeu carta de divórcio de seu marido adúltero, agora está livre para casarse de novo? Não! Jesus disse, em Lucas 16:18, que se ela seguir o exemplo do seu ex-marido, se tornará
culpada do mesmo pecado em que ele incorreu. Sobre esta questão básica há perfeita harmonia entre os
evangelhos (Mt 5:32; 19:9; Mc 10:12; Lc 16:18) e os escritos de Paulo (Rm 7:1-3; 1 Co 7:10, 11, 39):
uma senhora divorciada não tem direito de casar-se novamente enquanto seu marido viver. E entendemos
que a mesma regra deve também valer para um homem divorciado.
Harmonia Entre Cristo e Paulo
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Como Paulo estava bem familiarizado com a verdade conforme Cristo a ensinou (1 Co 11:23,
primeira parte), há perfeita harmonia entre eles no modo como trataram a instituição matrimonial. (1)
Jesus ensinou que a mulher não deve abandonar o marido e o marido não deve abandonar a mulher (Mc
10:2-12). Paulo ensinou: "Que a mulher não se separe do marido ... e que o marido não se aparte de sua
mulher." 1 Co 7:10, 11. (2) Se a cláusula de exceção realmente pertence ao original, Jesus Se referiu ao
problema da fornicação como freqüentemente aparecia na sociedade judaica (Mt 5:32; 19:9). A suspeita
de José acerca da mulher com quem se comprometera é um bom exemplo disso (Mt 1:18-20). Paulo
tratou do problema da fornicação como este ocorria comumente na sociedade grega. Ensinou que deviam
ser dissolvidos os matrimônios baseados na fornicação (1 Co 6:15-18; 7:2). (3) Jesus ensinou que a uma
esposa inocente repudiada por seu esposo adúltero não é permitido tornar-se esposa de outro homem (Mt
19:9; Lc 16:18). Paulo ensinou que uma esposa, embora repudiada pelo marido, ainda "está ligada pela lei
ao marido, enquanto ele vive" (1 Co 7:10-15, 39; Rm 7:1-3).
Em 1 Coríntios 7:10-15, 39, Paulo fala de mulheres vistas separadas de seus maridos não crentes. O
adultério neste caso não é mencionado, mas sua existência é evidente porque, geralmente, os homens
pagãos certamente se teriam envolvido com outras mulheres após repudiarem suas mulheres cristãs. Por
mais ingenuidade que tivéssemos, não nos faria crer que eles permanecessem castos. Nada obstante, a
regra estabelecida para a mulher separada é irrelevante para a conduta moral (ou imoral?) do marido.
Enquanto o marido vive, a mulher cristã separada do marido só tem duas possibilidades — ou continua só
ou se reconcilia com ele.
Nos dias dos apóstolos os que ocupavam certos cargos na igreja bem como as viúvas habilitadas
como participantes do fundo de assistência, tinham de satisfazer certas condições, uma das quais era a
reputação ilibada. Destarte, só esposos "de uma só mulher" podiam servir como pastores (bispos) e
diáconos, e só a viúva que tivesse sido esposa "de um só marido" se qualificariam para inclusão na lista
daqueles a quem a igreja terá de amparar (1 Tm 3:2, 12; 5:9). Por esta razão, a mulher samaritana (Jo
4:16-18), que tinha sido mulher de mais de um marido e portanto havia "violado os mandamentos de
Deus" (Story of Jesus, p. 55), não satisfaria as exigências. Tal fato é mais uma prova de que divórcio e
novo casamento é algo que não está em conformidade com a perfeita vontade de Deus.
A Legislação de Moisés: Permissão de Divórcio e Novo Casamento
Na legislação civil, dada a Israel, foi permitido ao marido dar carta de divórcio à mulher, repudiá-la e
casar-se com outra mulher. Ele até podia ter mais de uma mulher. A poligamia era tolerada em Israel. E a
mulher divorciada podia tornar-se legalmente a mulher de outro homem. Ler Dt 24:15.
A questão aqui é: Por que Moisés inseriu em sua legislação para o povo judeu um dispositivo
contrário ao plano original de Deus e conflitante com a lei de Deus? (Compare-se Deuteronômio 24:1, 2
com Mateus 19:3-12 e Lucas 16:17, 18) Fê-lo, disse Jesus, por causa da dureza de coração deles. Com
mentalidade egípcia, não estavam preparados para adotar e apreciar a instituição matrimonial em sua
forma e beleza original e em harmonia com a real intenção da lei de Deus. Por isso é que foi permitido a
Moisés fazer-lhes uma concessão que Deus real e explicitamente detestava (M1 2:15, 16).
Outra concessão feita a Israel, muito contrária à vontade de Deus, encontra-se em Números 11:4-34 e
Salmos 78:25-31; 106:14, 15. Eles queriam retornar ao uso de carne como no Egito, e o Senhor deixou
que seguissem seu próprio caminho.
E aqui está outro exemplo: Em seu verdadeiro sentido, a lei de Deus requer amor (Rm 13:10) —
amor a Deus e amor ao nosso próximo (Mt 22:36-40), independentemente de ser o próximo um amigo ou
inimigo (Mt 5:43-45). Mas os filhos de Israel não estavam preparados para o entendimento da lei de Deus
a esta luz. Por isso se lhes fez uma concessão especial, posteriormente removida por Cristo. O Senhor
disse aos Seus ouvintes:
"Ouvistes que foi dito: Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: Não resistais ao
perverso; mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra.... Ouvistes que foi dito:
Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos e orai
pelos que vos perseguem." Mt 5:38, 39, 43, 44.
Vemos novamente que, por causa da dureza de seus corações, os judeus obtiveram concessões que
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não refletiam a vontade de Deus. "Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons" (Ez 20:25), diz
o Senhor.
Se, ao invés de ser brando, Deus houvesse rigorosamente imposto, Sua perfeita vontade aos judeus,
forçando-os a ater-se a certas normas que não estavam preparados para aceitar, podemos imaginar o que
teria acontecido? Uma rebelião após outra. E então? Teria sido forçoso que Deus os destruísse
imediatamente? Só Deus sabe. Realmente importante para nós é que os fatos acima respondem a uma
questão básica. Enquanto os corações do professo povo de Deus estão no Egito (At 7:39), podem obter
concessões orientadas para o Egito? Podem, sim. Isso aconteceu também nos dias do Israel moderno.
Paralelo Entre Moisés e a Irmã White
O povo adventista tem seguido as pisadas do antigo Israel (5T 94). "A mesma desobediência e o
mesmo fracasso observados na igreja judaica, têm caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta
grande luz do Céu nas últimas mensagens de advertência." 2TSM 57. "A igreja apartou-se de Cristo seu
Guia e regressa apressadamente ao Egito." ST 217. Portanto, não a perfeita vontade de Deus (Rm 12:1,
2), mas concessões de espírito mundano prevaleceram entre eles, mesmo com o consentimento da irmã
White. O que ela fez foi semelhante ao que Moisés antes dela havia feito. Eis alguns exemplos:
Os adventistas jamais consideraram o comer carne uma questão séria. A irmã White foi tolerante
nesta matéria, embora tornasse claro que o (verdadeiro) povo de Deus abandonará completamente esta
prática (CS 450; CRA 82, 382). As plantações de lúpulo (para o fabrico de cerveja), campos de tabaco e a
criação de porcos foram permitidos entre os adventistas, tendo a profetisa recomendado que dessas coisas
não se fizesse prova de comunhão (2ME 338). Mesmo do comer carne de porco, disse ela, não se devia
fazer prova de comunhão. Nos primeiros dias da mensagem, ela não tinha certeza se Deus realmente
queria que Seu povo se abstivesse de carne de porco (1T 206, 207). Se houve tolerância destas práticas
mundanas, não nos é difícil compreender por que também se tolerou o divórcio e novo casamento. Deus
nunca dá a um povo mais luz dá que ele pode suportar.
Não apenas isso. Quando há questões sobre as quais Deus não enviou revelação especial, o profeta
pode exprimir sua opinião pessoal. Assim fazendo, ele geralmente segue as crenças e práticas da igreja,
nem sempre corretas. Pode-se ver isso na história do antigo Israel. Se uma pessoa é chamada para ser
servo escolhido de Deus, isso não significa serem todos os seus pensamentos, palavras e ações inspirados
por Deus. Evidências demonstram que os homens de Deus não foram impedidos de expressar suas ideias
humanas. Conseqüentemente, Abraão cria que Ismael deveria ser o herdeiro da promessa de Deus (Gn
17:15-18); Jacó disse: "Certamente José foi despedaçado." (Gn 37:33); Josué pensou que estivesse
havendo guerra no arraial (Êx 32:17); Samuel pensou que Eliabe fosse o ungido do Senhor (1 Rs 16:6, 7);
Elias tinha como certo que ele era o único do lado do Senhor em Israel (1 Sm 19:14, 18); Natã, o profeta,
animou Davi a construir o templo, contrariamente à vontade de Deus (1 Cr 17:1-4); João Batista possuía
ideias errôneas acerca da profetizada abertura de prisões (D 194); e os doze tinham também ideias
errôneas (Lc 9:54, 55; Mt 16:22, 23; At 1:6; Jo 21:23 etc.). Também se pode ver a prevalência de ideias
humanas na história do povo do advento, não só nas áreas mencionadas acima, mas também em outras
áreas. Houve um tempo, por exemplo, em que a irmã White, já sendo profetisa, pensava em 1844 que a
porta da graça se havia realmente fechado para sempre para o mundo (IME 64) e-que a guarda do sábado
não era importante (1T 76).
O Sagrado e o Comum
Em nossa mente não há dúvida de que os testemunhos da irmã White provêm de Deus, mas por
vezes, em suas cartas, ela escreveu certas coisas "não como revelação do Senhor, mas simplesmente como
opinião humana." Bom seria prestarmos atenção à sua advertência. Disse ela:
"A informação quanto ao número de quartos no Sanatório Vale do Paraíso foi dada, não como uma
revelação vinda do Senhor; mas simplesmente como uma opinião humana. Em minhas palavras, quando
falando acerca desses assuntos comuns, não há nada que leve os espíritos a crer que recebo meu
conhecimento em visão do Senhor e o estou declarando como tal.... Misturar, porém, o sagrado com o
comum, é um grande erro. Podemos ver na tendência para isso a operação do inimigo para destruir as
almas.... Há vezes, porém, em que devem ser declaradas coisas comuns, pensamentos comuns precisam
ocupar a mente, cartas comuns precisam ser escritas e informações dadas, as quais passaram de um a
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outro dos obreiros. Tais palavras, tais informações, não são dadas sob a inspiração especial do Espírito de
Deus." 1ME 38, 39.
De acordo com esta declaração, quando um profeta escreve sobre assuntos comuns, pode fazer uso de
suas conclusões pessoais, sem depender de revelação especial de Deus. E segundo exemplos dados
anteriormente, o profeta pode também expressar seu próprio pensamento sobre assuntos não tão comuns.
Quando a irmã White escreveu sobre o divórcio, só pôde dar seu conselho pessoal. Em 1868 ela,
juntamente com o esposo enviou a seguinte declaração à Advent Review:
"Em casos de violação do sétimo mandamento, em que a parte culpada não manifesta verdadeiro
arrependimento, se a parte prejudicada puder conseguir o divórcio sem apresentar suas próprias razões e a
de seus filhos, se as tiverem, ainda que seja pior, devem ficar livres....
"Por que não hão de aquelas pessoas incursas em crime [adultério] manifestar arrependimento
proporcional à enormidade do seu crime e recorrer a Cristo, em busca de misericórdia e curar, tanto
quanto possível, as feridas que elas produziram?
"Porém, se não procedem como devem, e a parte inocente abriu mão do direito legal ao divórcio,
vivendo com o culpado após ser reconhecida a culpa deste, não vemos jazer pecado sobre a parte inocente
em ficar, e seu direito moral de separar-se parece questionável, caso sua saúde e vida não sejam
grandemente colocadas em perigo ao permanecer em tais circunstâncias." RH 24-3-1868.
Considere-se a advertência: "Seu direito moral de separar-se parece questionável:" Ao nosso
onisciente Deus nada parece questionável. Ele tem sempre certeza. Contudo, quando um profeta não tem
revelação especial de Deus, certos assuntos lhe parecem questionáveis.
A irmã White foi consultada acerca de um segundo casamento que já se• havia consumado. Havia
uma circunstância especial: O homem tinha um defeito físico que o tornou estéril. De acordo com a
declaração de Ellen G. White,. ele era uma "pessoa mutilada." A irmã White escreveu: "Como pediste
meu conselho eu to darei livremente." A irmã White escreveu: "Pode ser que este casamento esteja
conforme a ordem de Deus" (2M E 340, 339). Se ela não tinha certeza, que mais poderia dizer senão
"pode ser"?
Como chegavam cada vez mais cartas à irmã White, pedindo-lhe conselho sobre problemas
matrimoniais, ela finalmente recusou responder a tais cartas. E revelou à igreja a razão de sua recusa em
tratar de tais casos: "Penso que nenhuma dessas cartas deve ser colocada diante de mim. Não creio que
seja minha obra tratar de tais coisas, a menos que o caso me seja claramente exposto. Deve haver na
igreja irmãos dotados de sabedoria, que possam falar decisivamente acerca deste caso. Não posso
compreender tais coisas." MS 2, 1913.
Visto como a irmã White declarou que, sem uma revelação especial de Deus ela não poderia entender
estes problemas e posteriormente hesitou em dar conselho sobre tais coisas, e como há prova de que ela
não queria que a igreja lhe usasse os escritos "como lei ou regra ao tratar das questões de casamento, novo
casamento e adultério", pensamos ser mais seguro, neste particular, usar apenas a Bíblia.
Em carta a um obreiro (6 de janeiro de 1931), W. C. White trouxe esta prova à luz ao mencionar
certos "documentos" ou escritos da irmã White. Escreveu ele:
"Após leres os documentos que hoje te envio, dirás: 'Bem, ele não me deu qualquer coisa autorizada
da irmã White que me responda diretamente à questão.' Mas creio que verás pelo que lhe estou enviando,
ter sido intenção da irmã White, que nada saísse de sua pena que pudesse ser usado como lei ou regra no
trato destas questões de casamento, divórcio, novo casamento e adultério." — Divórcios e Relações
Sociais Não Escriturísticas, 47, 48.
Se estes escritos da irmã White tivessem sido incluídos entre suas cartas pessoais em AH 344 e 2ME
339, 340, não seriam tantos crentes tentados a fazer uso errôneo dessas cartas.
É óbvio que, se aquelas cartas não estão incluídas nos nove volumes de Testimonies for the Church,
não deveriam ser usadas como regra ou lei na igreja.
O Espírito de Profecia nos adverte que a Bíblia e somente a Bíblia deve ser o fundamento de nossa fé
(GC 173; 238; 595; FEC 451; PJ 39, 40; 2ME 85). Quando certas pessoas não podem consubstanciar suas
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ideias com um claro e inquestionável "Assim diz o Senhor" citado da Bíblia, e por isso procuram, nas
cartas pessoais da irmã White, apoio proibido, como no caso dos que defendem o divórcio e novo
casamento, é para nós evidente que estão avançando na direção errada. Ela nos adverte:
"Deixa já a irmã White de lado. Deixa-a de lado. Jamais cites novamente minhas palavras enquanto
viveres, até que possas obedecer à Bíblia." UT 167.
Há outra carta de W. C. White (6 de outubro de 1911), que mostra ter havido progressivo rigor na
atitude da irmã White para com o divórcio e novo casamento. Diz ele:
"Mamãe tem recebido durante os últimos vinte anos muitas cartas com indagações sobre questões
acerca das quais me escreves, e muitas vezes ela tem escrito em resposta, que não tinha conselho para dar,
diferente do conselho do apóstolo Paulo. Ela recusou-se recentemente a lidar com cartas desse tipo e pede
que não as submetamos à apreciação dela." — Unscriptural Divorces and Relationships, 47.
Assim, ao passo que a irmã White não nos permite usar suas cartas pessoais como regra ou lei nesta
questão, chega ao ponto de não ter outro conselho senão o do apóstolo Paulo (Romanos 7:1-3; 1 Coríntios
7:11, 39).
Juntamente com a irmã White, atemo-nos às instruções do apóstolo Paulo. Ninguém perderá a vida
eterna por seguir seu conselho, mas há perigo em ir de encontro a esse conselho. Por que trocarmos uma
estrada segura por um atalho arriscado, se estamos honestamente interessados na salvação e cremos que a
porta da graça está na iminência de fechar-se?
Quem Unicamente é Infalível?
Sabe-se que já desde o seu início a Igreja Adventista do Sétimo Dia aprovou a prática do divórcio e
novo casamento para a parte inocente e que a irmã White nunca se contrapôs a essa prática. Mais ainda:
Em alguns casos o divórcio e novo casamento por razões outras que o adultério também foi tolerado,
mesmo com o consentimento escrito da irmã White. Isto é claramente expresso na publicação intitulada
Marriage, Divorce and Remarriage in the Writing of Ellen G. White, publicada pelo White State em 20 de
janeiro de 1983, bem como no Spectrum, vol. 7, nº 2. Assim se as concessões utilizadas nos dias da irmã
White forem realmente válidas atualmente para os que se estão preparando para a trasladação, e se os
defensores do divórcio quiserem ser coerentes consigo mesmos, terão de estender sua tolerância além dos
limites que estão realmente dispostos a conceder. Em outras palavras, se eles endossarem tudo o que a
igreja fez em matéria de concessões, não estarão longe de sancionar o divórcio e novo casamento também
por razões outras que a infidelidade ao voto conjugal. Cremos que neste caso são muito apropriadas as
advertências de Ellen G. White:
"Com relação à infalibilidade, nunca a pretendi; unicamente Deus é infalível. Sua palavra é a
verdade, e não há nEle mudança ou sombra de variação." 1ME 37.
"Não podemos manter a opinião de que uma posição uma vez assumida, uma vez advogada a ideia,
não deve, sob qualquer circunstância, ser abandonada. Há apenas Um que é infalível: Aquele que é o
Caminho, a Verdade e a Vida." TM 105.
"Temos muitas lições a aprender, e muitas a desaprender. Unicamente Deus e o Céu são infalíveis.
Os que pensam que nunca terão de desistir de um ponto de vista acariciado, nunca ter ocasião de mudar
de opinião, serão decepcionados." 1ME 37.
"Mas, de tempos em tempos o Espírito Santo revelará a verdade por meio de Seus instrumentos
escolhidos; e nenhum homem nem mesmo um sacerdote ou autoridade tem o direito de dizer: Não dareis
publicidade às vossas opiniões, porque eu não creio nelas....
"Mesmo os adventistas do sétimo dia correm o perigo de fechar os olhos à verdade conforme ela é
em Jesus, porque contradiz algo que eles supunham ser a verdade, mas que o Espírito Santo ensina não
ser." TM 70.
"Irmãos, necessitamos de luz, de mais luz. Tocai a buzina em Sião, fazei soar o alarme no monte
santo. Ajuntai as hostes do Senhor, com coração santificado, para que ouçam o que' o Senhor vai dizer a
Seu povo; pois Ele tem crescente luz para todos que quiserem ouvir." TM 410.
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Um importante setor em que o Senhor está disposto a abençoar o Seu povo com mais luz é o das
instituições divinas originais. Em seus últimos dias a irmã White escreveu:
"No tempo do fim, toda instituição divina há de ser restaurada." PR 678.
As instituições que o povo de Deus herdou do Éden são: o sábado, a reforma de saúde e o casamento.
No fim do seu ministério, a irmã White apelou para que houvesse na vida do povo de Deus uma reforma
quanto a esses princípios originais, e seu apelo ainda está hoje em vigor. Agora que a segunda vinda de
Cristo está às portas, esta é a nossa última oportunidade de atingir o perfeito e completo ideal de Deus
para o Seu povo.
Lede acerca da lei e do sábado em Isaías 8:13-16, 20; 61:1-4; 58:12-14; acerca da reforma de saúde
em Isaías 22:12-14, 2224; e acerca do casamento, .em Malaquias 2:13-17.
Dois Textos Difíceis
As professas igrejas cristãs estão nitidamente divididas quanto à interpretação e aplicação de Mateus
5:32; 19:9.
Quando recorremos a Mateus 5:32, entendemos que a finalidade principal desta passagem é mostrar
como o homem deve agir para não fazer sua esposa cometer adultério. Notem-se as palavras que indicam
as condições sob as quais ele se tornará ou não responsável pelo pecado dela:
"Eu, porém, vos digo: Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas,
a expõe a tornar-se adúltera; e aquele que casar com a repudiada, comete adultério." Mateus 5:32.
Nesta passagem, a mulher desempenha papel passivo. Ela não tem escolha. É simplesmente
repudiada, e isso pode acontecer em duas circunstâncias diferentes:
a) Quando ela é inocente
Uma mulher inocente, quando forçada a separar-se de seu marido, comete adultério ao casar-se com
outro homem. Nesse caso seu primeiro marido tem parte na responsabilidade pelo pecado dela, porque é
ele que "a expõe a tornar-se adúltera" repudiando-a.
b) Quando ela é culpada de fornicação
Se a mulher é culpada, está certo que seu marido a repudie e fique livre de suas obrigações para com
ela, e assim agindo ele não é responsável pelos pecados dela, passados ou futuros.
Como se pode ver, a passagem trata primeiramente da responsabilidade do esposo para com a esposa.
Mostra em que circunstâncias ele pode tornar-se culpado de transgressões dela. Contudo, não se diz que
ele tenha direito de casar-se novamente. A segunda finalidade da passagem é ensinar que uma mulher
divorciada não tem direito de tornar-se esposa de outro homem. As razões pelas quais, ou as
circunstâncias em que ela obteve o divórcio não parecem ter influência na proibição. A lei é
incondicional: "Aquele que casar com a repudiada, comete adultério." Mateus 5:32 não ensina ser
permissível o novo casamento.
Até alguns defensores do divórcio e novo casamento reconhecem que esta ideia é tudo o que está
contido em Mateus 5:32. Um professor de Teologia Sistemática admite:
"Jesus nada diz aqui acerca da questão do novo casamento do homem que repudia sua mulher por
causa de fornicação.... E este é o único caso em que, segundo a ambígua declaração de Cristo, o homem
pode repudiar sua mulher sem incorrer no pecado que Jesus passa a caracterizar como o de o homem
expor sua mulher a tornar-se adúltera .... Tudo o que aqui se declara é que se o marido a rejeita por esta
razão — a fornicação — não está incurso no pecado tipificado como adultério posterior da mulher." —
John Murray, Divo/Te, 20, 21.
Outro texto reza:
"Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição
[fornicação], e casar com outra, comete adultério; e o que casar com a repudiada também comete
adultério." Mt 19:9.
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O significado de "fornicação" como distinta de "adultério" será explicado adiante. Primeiro queremos
chamar a atenção do leitor para uma questão que surge com freqüência: Esta cláusula ("não sendo por
causa de fornicação") só se aplica ao repúdio da mulher culpada, ou se estende necessariamente ao novo
casamento do marido inocente? Do ponto de vista puramente gramatical, pode-se dizer que pela cláusula
de exceção é permitido ao marido inocente repudiar sua mulher culpada, mas não se pode dogmatizar
que, pela mesma cláusula, ele tem permissão automática de casar novamente. A construção gramatical do
verso torna questionável este segundo direito. Um exemplo poderá servir para esclarecer este ponto. O
verso de Mateus 5:32 pode ser parafraseado assim:
"Todo aquele que se irar contra seu irmão, exceto se houver motivo, e lhe chamar: Tolo, estará
sujeito ao inferno de fogo."
Para tornar este ponto ainda mais claro, analisemos a seguinte frase:
"Todo aquele que se irar contra seu irmão, exceto se houver motivo, e o matar, será excluído do céu
por causa de homicídio."
O que a cláusula de exceção permite fazer? Se você acha que tem motivo, pode irar-se contra seu
irmão. Leia-se Efésios 4:26. Mas não leve longe demais a cláusula de exceção. Assim, conquanto a
exceção de Mateus 19:9 permita o primeiro passo (separação), não se aplica necessariamente ao segundo
passo (novo casamento). A separação sem novo casamento é claramente ensinada na última parte do
mesmo verso, onde lemos que a mulher inocente, divorciada de seu marido adúltero não tem direito a
tornar-se mulher de outro homem. A separação sem novo casamento é também ensinada em Lucas 16:18;
1 Coríntios 7:10, 11, e se pode deduzir em Romanos 7:1-3; 1 Coríntios 7:39; 1 Timóteo 3:2, 12; 5:9.
No caso de Mateus 19:9, deve-se ter em mente que importantes códices apoiam a forma variante "a
faz cometer adultério" em vez de "comete adultério", colocando Mateus 19:9 em alinhamento perfeito
com Mateus 5:32 (ver comentários de Mateus 5:32).
Em nossa análise destes dois versos (Mateus 5:32 e 19:9), contudo, precisamos ter em mente que
fornicação e adultério não são a mesma coisa.
Pornéia e Moikéia
Para a transgressão do sétimo mandamento em duas circunstâncias diferentes o Novo Testamento usa
duas palavras diferentes — fornicação (pornéia) e adultério (moikéia). Ambos os pecados são
mencionados lado a lado, o que indica que não são usados como sinônimos. Vejam-se estes exemplos:
Mateus 15:9: Marcos 7:21: 1 Coríntios 6:9; Gálatas 5:19; Hebreus 13:4.
Em sentido estritamente técnico, fornicação não é adultério. As seguintes definições e citações
podem ajudar-nos a compreender a distinção.
Fornicação. "Relação sexual ilícita por parte de uma pessoa não casada." Webster's New Collegiate
Dictionary. "Relação sexual entre pessoas não casadas ou entre uma pessoa casada e uma pessoa não
casada." The Advanced Learner's Dictionary ql. Current English.
"Como a palavra fornicação nada mais significa que a união ilícita de pessoas não casadas, não pode
ser empregada aqui (Mateus 5:32) com propriedade, quando se fala dos que são casados." -- Clarke's
Commentary.
"Em seu sentido mais estrito, fornicação denota comunhão sexual voluntária entre uma pessoa não
casada e urna do sexo oposto. Neste sentido os fornicários (pornoi) se distinguem dos adúlteros (moichoi)
como em 1 Coríntios 6:9." --- Baker's Dictionary of Theology.
Adultério. "Geralmente falando, [adultério é] relação sexual voluntária entre duas pessoas, uma das
quais ou ambas as quais casada ou casada com outra pessoa. Ordinariamente, o crime da pessoa casada é
adultério, e o da outra, fornicação." --The Nacional Encyclopedia.
"Adultério. Relação sexual de uma pessoa casada com outra que não o seu cônjuge.... Adultério
distingue-se tecnicamente de fornicação, que é a relação sexual entre pessoas não casadas." Wycliffé
Bible Encyclopedia.
Por ser muitas veces passada por alto a distinção entre fornicação e adultério e entre uma mulher
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comprometida e uma mulher casada, Mateus 5:32 e 19:9 são considerados como permitindo divórcio e
novo casamento em casos em que o casamento anterior foi rompido por motivo de adultério.
Na sociedade judaica era dever e prerrogativa do pai conseguir esposas para seus filhos. Realizado o
pacto nupcial com a família da noiva pretendida, a donzela era levada à presença do seu pretendente, e
ambos simplesmente anuíam ao acordo feito. A isto se dava o nome de esponsais ou noivado.
"Havia geralmente um intervalo de dez ou doze meses, e às vezes bem mais, entre a ocasião da
feitura do contrato de casamento, ou dia dos esponsais, e o próprio casamento.... Durante esse intervalo
todo, no entanto, enquanto a noiva ainda continuava na casa de seu pai, era considerada e dela se falava
como a esposa legal do homem com quem contratou casamento, de modo que o noivo não podia desfazer
seu noivado, caso viesse a relutar em casar-se com ela, sem lhe dar carta de divórcio, do mesmo modo
como se ela houvesse casado plenamente; e assim, por outro lado, se ela se demonstrasse infiel ao seu
prometido esposo [durante o período de noivado], era punida [de igual modo] como adúltera." — João W.
Nevin, A Summary of Biblical Antiquities, 123, 124.
O primeiro problema que o homem tinha de enfrentar ao considerar o casamento era, como diz a
Bíblia, a possível infidelidade de sua prometida esposa durante o noivado. Tal contingência era assim
prevista pela legislação de Moisés:
"Se um homem casar com uma mulher e, depois de coabitar com ela, a aborrecer, ... dizendo: Casei
com esta mulher, e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, ... se isto for verdade, que se não achou
na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão,
até que morra; pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai: assim eliminarás o mal do
meio de ti. ... Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela,
então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis, até que morram; a moça porquanto não
gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo: assim eliminarás o mal do meio
de ti." Deuteronômio 22:13, 14, 20, 21, 23, 24.
Note-se nestes versos que o homem e a mulher eram considerados marido e mulher durante o tempo
do noivado ou desposório antes de sua coabitação em casamento real. E a infidelidade da moça durante
esse período era chamada prostituição, isto é, pornéia, na septuaginta. A suspeita de José acerca de Maria
é um exemplo do que se entendia como pornéia (fornicação) da parte de uma prometida esposa. Lemos:
"Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, sua mãe desposada com José sem que
tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo mas José, seu esposo, sendo justo e não a
querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. 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." Mt 1:18-20.
Enquanto José e Maria eram esposo e esposa só no sentido de que estavam comprometidos e, por
isso, antes de se ajuntarem em casamento real, lemos que Jesus nascera. Tentando explorar esta
circunstância e destruir-Lhe a reputação, os judeus disseram a Jesus: "Nós não somos bastardos." Jo 8:41.
É evidente, portanto, que eles empregavam o termo "fornicação" para crime sexual cometido por uma
prometida esposa antes de realizar-se propriamente o casamento. Foi neste sentido que empregaram sua
vil insinuação. A irmã White comenta este incidente:
"Em zombaria, [os judeus] responderam: 'Nós não somos nascidos de prostituição; temos um Pai, que
é Deus.' Estas palavras, em alusão às circunstâncias de Seu nascimento, foram atiradas como uma
estocada contra Cristo, em presença dos que começavam a nEle crer." D 451.
Quer a infidelidade (ou fornicação) de uma prometida esposa se descobrisse antes ou logo após o
casamento mesmo, e marido inocente estava livre para repudiá-la, de acordo com uma provisão contida
na lei de Moisés. E de acordo com a cláusula de exceção, que é uma clara referência a essa provisão, o
marido inocente ainda tem o mesmo direito, mas é questionável se nos dias de Jesus e dos apóstolos o
marido podia fazer que a esposa fosse apedrejada conforme a lei. Seja como for, sob a Nova Dispensação
as palavras de Jesus que vindicam a perfeita vontade de Deus conforme revelada em Seu plano original
no Éden devem ter suscitado sérias indagações. Por exemplo: Se a um homem não é permitido repudiar
sua mulher, que acontecerá se ele descobrir que sua prometida esposa cometeu fornicação? Este seria,
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como anteriormente mencionamos, o primeiro problema que um homem teria pela frente ao casar --problema esse previsto na legislação mosaica e que foi ventilado na discussão entre Jesus e os fariseus.
Uma vez admitidas as circunstâncias acima em conexão com Mateus 5:32 e 19:9, não seria difícil
entender que o propósito da cláusula de exceção, quer tenha sido originalmente falada por Jesus ou
posteriormente interpretada por um copista, era mostrar que o homem está livre para repudiar sua
prometida esposa pelo crime de infidelidade premarital.
A propósito, cumpre-nos tocar um ponto delicado, nesta conjuntura. Muitas vezes procuram conselho
mulheres com problemas de consciência relacionados com seu procedimento passado. E nossos ministros
devem estar preparados para concordemente tratar de tais problemas e responder a perguntas. Cremos
que, antes de serem feitos os preparativos finais para o casamento, a mulher que se tenha envolvido
moralmente deve confessar seus passados erros ao homem que ela vai desposar. Usando a terminologia
bíblica, diríamos: Em caso de fornicação a noiva deve confessar o fato ao seu noivo antes do casamento.
É verdade que, por um lado, em virtude de tal confissão ele pode desinteressar-se por ela. Mas por outro
lado, também é verdade que a ocultação pode trazer sérias conseqüências. Seu pecado anterior e o atual
engano podem ser descobertos. Em certos países, se o marido recém-casado se apresentar ao juiz de paz
com a queixa de ter sido enganado porque sua noiva não era virgem, ele pode legalmente exigir que o
casamento seja declarado nulo de pleno direito. E seu pedido é concedido. Mas que acontece se ela calar e
o fato nunca for descoberto pelo marido? Nesse caso ela não se arrependeu verdadeiramente como
Madalena, e mais tarde sua consciência atribulada pode atormentá-la por haver praticado engano. Os
homens e mulheres que tiverem passado pela experiência do genuíno arrependimento e conversão farão
confissões mútuas antes de se ligarem pelo voto matrimonial.
Como foi anteriormente explicado a fornicação cometida por uma mulher comprometida (antes do
casamento) é uma coisa, e o adultério cometido por uma mulher casada (após a realização do casamento)
é outra. Mas ainda há outra circunstância em que a cláusula de exceção (Mateus 5:32; 19:9) pode ter
aplicação -- se o homem e a mulher estiverem vivendo juntos em fornicação. Paulo referiu-se a tal
situação ao escrever:
"Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de
Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente, não. Ou não sabeis que o homem que se une à
prostituta, forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne... Fugi da
impureza [fornicação]! Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo: mas aquele que
pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo.... Mas, por causa da impureza [fornicação], cada um
tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido." 1Co 6:15-18; 7:2.
Numa situação em que este pecado está presente, Mateus 19:9 poderia ser entendido como segue:
"Eu, porém, vos digo: Quem repudiar sua mulher [a não ser que não esteja legalmente casado, mas
vivendo em fornicação] e casar com outra, comete adultério." Com referência à cláusula de exceção (Mt
5:32; 19:9), por que ignorarmos uma situação em que o seu emprego é muito questionável (uma situação
que exigiria confundir fornicação com adultério?
Quando os discípulos entenderam as restrições que envolve a instituição matrimonial, expressaram
sua conclusão: "Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar." Em
atendimento à conclusão deles, disse Jesus: "Porque há eunucos de nascença; há outros a quem os homens
fizeram tais; e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus." (Mt 19:10,
12). Para os que não podem restaurar seu casamento rompido, o celibato parece ser a posição mais segura.
O celibato foi também recomendado por E. G. White e seu esposo, não como regra geral, mas como
atitude individual em certos casos em que uma pessoa pode ter dúvida, temendo que o casamento com sua
amarga aflição, pudesse pôr em perigo sua entrada no reino. Eles escreveram:
"Se Paulo pôde ficar solteiro e recomendou isso a outros, para que ele e eles pudessem ser
inteiramente do Senhor, por que não permanecerem como ele os que desejariam ser inteiramente dEle?
Ainda mais, se ele preferiu permanecer assim, e pôde recomendar isso a outros, há dezoito séculos, o
permanecer como ele não seria um procedimento recomendável para os que estão esperando a vinda do
Filho do homem, a não ser que houvesse provas indiscutíveis de que estivessem melhorando sua situação
e tornando mais certo o Céu por um tal proceder? Quando tanta coisa está em jogo, por que não ficar
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sempre do lado seguro?" RH 24/3/1868.
"Nem todos são aptos para receber este conceito.. .. Quem é apto para o admitir, admita." Mt 19:11,
12.
Manejar Bem a Palavra da Verdade
A interpretação correta de certos textos depende de uma compreensão das condições regionais e
contemporâneas em que surgiram esses textos. Isto é exato principalmente em relação a versículos que se
referem à instituição matrimonial. Na sociedade judaica, a iniciativa de procurar o divórcio vinha sempre
do marido. Diz um pesquisador do assunto em discussão: "Entre os judeus a mulher e o marido não
estavam em pé de igualdade; o marido podia cometer fornicação com uma mulher não casada, sem se
tornar adúltero; a mulher era adúltera quando caía em transgressão semelhante." — Theodore D.
Woolsey, Divorce and Divorce Legislation, p. 68. Deste ponto de vista, o costume judaico poderia ser
comparado a uma rua de mão única. De fato, o Antigo Testamento, especialmente a legislação de Moisés,
é pleno de evidências de que aquilo que o marido podia fazer à mulher, a mulher não podia fazer ao
marido. Neste particular, Jesus não contradisse as tradições da nação judaica. Portanto, se procurarmos
nos ensinos de Jesus uma referência só suposto direito da mulher de divorciar-se do marido, estaremos
procurando uma referência que não existe. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, sugerem que a mulher
podia divorciar-se do marido. E em caso de divórcio, quando um homem se divorciava da mulher, ou em
caso de separação, Paulo (Rrri 7:1-3; 1Co 7:10, 11, 39) concorda com Mateus (5:32; 19:9) Marcos (10:212), e Lucas (16:18) que a mulher não está livre para casar novamente. Este é apenas mais um fato
freqüentemente passado por alto pelos defensores do divórcio que tiram suas conclusões de Mateus 5:32 e
19:9.
É verdade que o homem, como anteriormente mencionamos, tinha mais direitos que a mulher, mas
Mateus 19:9, muitas vezes invocado com relação a isso, não diz explicitamente que o homem está livre
para casar de novo por motivo de adultério da parte de sua esposa. Os que têm em mente as explicações
plausíveis dadas nas páginas anteriores não tentarão extrair concessões duvidosas da cláusula de exceção.
Severa Prova da Consciência
Após estas considerações, devemos estar preparados para responder a outra questão. Pouco antes dos
dias do ministério de Cristo, há hipoteticamente um grupo de judeus fiéis cujo coração está em Canaã,
não no Egito. Como estão sob a influência do Espírito Santo têm clara percepção do que o Senhor quis
dizer quando afirmou: "Sede santos, porque Eu sou santo." (Lv 1 1:44). E embora nunca tenham visto a
Cristo, possuem correto entendimento das instituições divinas originais. Vêem o casamento à luz do plano
de Deus no princípio do mundo, e só podem dizer o que Jesus teria dito (Mt 19:3-12; Lc 16:17, 18). A
questão agora é: Devem eles, contra a sua consciência, colocar a concessão de Moisés (Dt 24:1, 2) acima
do plano original de Deus (Gn 2:24)? Que argumento devem usar quando confrontados com a legislação
de Moisés?
A história se repete. Volvamos nossa atenção para os primeiros dias do Movimento Adventista. Há
alguns crentes fiéis que compreendem que Deus quer que eles guardem o Sábado e se abstenham de
comer carne de porco. Isso aconteceu realmente. A irmã White ainda não estando convicta quanto a esses
pontos (1T 76, 206, 207), dá a conhecer sua opinião. Dessa maneira as pessoas sabem o que a Bíblia diz e
o que a profetiza pensa. Que devem, pois, esses crentes fiéis fazer neste particular?
Como o leitor pode ver, em certas circunstâncias a consciência de algumas pessoas pode ser
severamente provada quando têm diante de si importantes questões doutrinárias e quando vêem que as
concessões ou conclusões do profeta sobre essas questões não estão em harmonia com a perfeita vontade
de Deus. Coloque-se, caro leitor, hipoteticamente entre esses crentes conscienciosos. Leia Tiago 4:17, ore
fervorosamente a Deus e decida por si mesmo o que faria. Usaria, de maneira conscienciosa e consciente,
uma concessão que não satisfaz à perfeita vontade de Deus? A decisão é toda sua.
Decisão semelhante, em semelhantes circunstâncias, requer-se de nós em relação ao divórcio e novo
casamento.
O Movimento de Reforma ASD veio a existir principalmente como um esforço sincero para restaurar
a lei de Deus quebrantada, quando a Igreja ASD permitia e em muitos casos até animava seus membros a
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assumir a posição de combatente sete dias por semana, inclusive o sábado, durante a Primeira Guerra
Mundial. A questão do divórcio e novo casamento, que também afeta a lei de Deus, não se discutia nesse
tempo. Entretanto, é nosso dever perante Deus dar atenção a esse ponto, por estar envolvido um
importante princípio. Sobre esta questão não participamos da posição assumida pela Igreja ASD.
Tome-se como exemplo o caso de um homem que caiu em pecado sem continuar neste. Ele se
arrepende e, com lágrimas nos olhos, confessa sua falta e pede que a esposa lhe perdoe. Se ela recusar
fazê-lo, e tomar a transgressão do marido como pretexto para deixá-lo e se unir a outro homem, cremos
que deve ser posta em dúvida a legitimidade do seu propósito. Seus motivos parecem ser totalmente
licenciosos e seu pecado deve ser considerado maior que o dele. Em tal caso cremos que arrependimento,
reconciliação e restauração ainda é o melhor caminho, especialmente se o casal tiver filhos.
Sempre nos foi claro que, embora o divórcio estivesse em harmonia com uma condição espiritual
inferior, em que se manifestaria a tolerância de Deus, não está de acordo com a condição espiritual mais
elevada, em que deve prevalecer a perfeita vontade de Deus (Ef 2:1-6; Rm 12:1, 2). Entretanto, desde o
início de nossa existência como movimento, entendemos que é melhor errar do lado da misericórdia que
do lado da severidade (Ed 294), mas tendo em mente a lei de Deus (Lc 16:17, 18), não podemos usar de
clemência demasiada com relação aos problemas matrimoniais. Nos primeiros dias do Movimento de
Reforma (1931), foi decidido que os divorciados e novamente casados, vindo ao conhecimento da
verdade e candidatando-se a membro de nossa igreja, podem ser recebidos na situação em que a verdade
os encontra, contanto que estejam casados legalmente. Se estiverem arrependidos, Deus estará pronto a
perdoar-lhes os erros que cometeram nos tempos da ignorância (At 17:30). E quanto a nós, não é nossa
missão dissolver ou destruir famílias em detrimento de inocentes filhos que necessitam de amor e cuidado
combinados da parte do pai e da mãe. Quando, porém, as pessoas se tornam membros do Movimento de
Reforma, assumem perante Deus e a igreja o sério compromisso de daí em diante sustentar os princípios
que defendemos. Depois disso, se ainda assim quiserem mudar de ideia (Ec 5:4, 5), fazendo o que
solenemente se comprometeram a não fazer, perderão os direitos de membros em nossa organização.
Pode o caro leitor imaginar o que aconteceria se decidíssemos comprometer nossa posição nesse campo?
As comportas do mal seriam abertas e teríamos, possivelmente, de enfrentar uma situação incontrolável.
O PRINCIPAL POMO DE DISCÓRDIA
A finalidade principal desta publicação é focalizar a questão do divórcio e novo casamento para a
parte culpada, porque esta é uma consciente, voluntária e flagrante violação da lei de Deus, em que não se
pode usar desculpa alguma. Neste ponto conflitamos realmente com a Igreja ASD. Deus diz a todos os
reformistas: "Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como a trombeta, e anuncia ao
Meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados." Is 58:1.
Segundo o Manual da Igreja ASD, tanto ao marido como à mulher, tanto à parte inocente como à
culpada, é permitido casar de novo, com a distinção de que à parte inocente é concedida prioridade para
essa providência. Eis a nova regra:
"O cônjuge culpado, que se tenha divorciado, não tem o direito moral de casar-se com outra pessoa
enquanto o cônjuge ainda vive e permanece sem casar-se e casto. Se ele (ou ela) casar-se, sendo membro
da igreja, será eliminado. A pessoa com quem ele (ou ela) casar-se, se for membro da igreja, também será
eliminada.
"O cônjuge culpado que tenha violado seu voto matrimonial, se tenha divorciado, tenha sido
eliminado da igreja e se tenha casado novamente, ou se tenha divorciado por motivos outros que não o
apresentado no parágrafo nº 1, e se tenha casado novamente e sido eliminado da igreja, será considerado
sujeito à depravação da igreja, e assim fica incapacitado para reingressar na igreja, exceto nos casos
previstos a seguir.
"A relação matrimonial não só é mais sagrada mas também infinitamente mais complexa do que
outros acordos em suas possíveis complicações; por exemplo, o fator dos filhos que tenham nascido.
Portanto, no caso em que o esforço feito por um culpado genuinamente arrependido para harmonizar o
seu estado matrimonial com o ideal divino, apresenta problemas aparentemente insolúveis, o pedido de
readmissão que ele (ou ela) faça, antes que seja objeto de decisão final, será submetido pelo pastor da
igreja ou dirigente distrital à Mesa Administrativa da Associação ou Missão para pedir conselhos e
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recomendações quanto a quaisquer possíveis passos que a pessoa ou as pessoas arrependidas devam dar
para conseguir uma tal readmissão.
"A readmissão na igreja dos que tenham sido eliminados pelos motivos apresentados nos parágrafos
precedentes sê-lo-á sob a condição de rebatismo.
"Quando a pessoa que se tenha envolvido em processos de divórcio for por fim readmitida na igreja,
... deve exercer-se todo cuidado possível para salvaguardar a unidade e a harmonia da igreja, não dando a
essa pessoa responsabilidade oficial da igreja; especialmente em cargo que exija o rito da ordenação, a
menos que seja cuidadosamente estudado o caso." Manual da Igreja, capítulo 15, pp. 212, 213.
O manual diz (1) que à parte culpada é permitido casar após a parte inocente haver dado este passo e
que, caso se faça necessária a exclusão, (2) a parte culpada pode ser novamente recebida na comunhão da
igreja com seu segundo cônjuge. Tal prática, profundamente lamentada por muitos adventistas honestos,
demonstra que, em muitos casos, mesmo o direito prioritário estabelecido pela conjunção "contanto ... é
apenas ilusão teórica. Temos ouvido, a respeito, muitas queixas de bons adventistas. O problema é
exemplificado a seguir:
"Há alguns anos, certo profissional manteve uma série de namoros com várias de suas secretárias.
Divorciou-se finalmente de sua esposa, uma bela e destacada mulher que não lhe era infiel, e casou com
uma daquelas moças comuns. Ele e sua nova esposa freqüentavam a mesma igreja que sua primeira
esposa e três filhos freqüentavam. Naturalmente ele e a nova esposa foram excluídos. Continuaram a
freqüentar a igreja, e depois de alguns anos ele, a nova esposa e o bebê se mudaram para outro lugar. Ali
ele conseguiu convencer os dirigentes da igreja de que deviam ser readmitidos na comunhão da igreja, o
que foi feito por batismo.
"Outro profissional encontrou-se com uma musicista. Viveu com ela vários meses e finalmente
voltou para a esposa e quatro filhos. Depois saiu novamente e se divorciou da esposa, que durante anos
trabalhara arduamente ajudando a cuidar dele e dos quatro filhos enquanto ele subia a escada do êxito. A
esposa não lhe fora infiel. Ele se casou com outra moça e tiveram um filho. Foi excluído da igreja. A
segunda mulher não se tornara membro da igreja. Alguns anos mais tarde, após grandes dádivas
financeiras à denominação, ele é agora ancião numa de nossas igrejas.
"A esposa de um de nossos pastores num sábado visitava uma de nossas igrejas onde ela e o esposo
haviam trabalhado. Ficou horrorizada ao ver batizados na igreja um homem e sua esposa, que ela sabia
serem partes culpadas em divórcios anteriores. E chorou durante o culto inteiro.
"Vários pastores disseram a um casal que este vivia em pecado e que não podiam ser readmitidos na
comunhão da igreja. Um era a parte culpada, e o outro a parte inocente de divórcios anteriores. Então
outros pastores foram ter com eles e lhes disseram que eles não viviam em pecado, que podiam e deviam
ser rebatizados e readmitidos na comunhão da igreja, o que foi feito. Isso tem trazido confusão e divisão
na igreja, com perda de almas.
"Este problema do divórcio e novo casamento é cada vez mais sério para esta denominação, por
causa das diferenças de opinião." — Marguerite S. Williams, M. D. e Roy O. Williams, D. D. S.,
Unscriptural Divorces and Social Relationships, pp. 1, 2 (fourth edition, 1956).
A gravidade desta situação foi admitida em uma das mais notáveis publicações ASD:
"Divórcio e novo casamento é o mais desconcertante problema atualmente defrontado pela igreja." —
Ministry, setembro de 1954, p. 17.
Esta é uma de nossas maiores preocupações ao considerarmos a condição espiritual da Igreja ASD
atual.
Diz o Espírito de Profecia:
"Estes são tempos trabalhosos para a igreja de Deus, e o maior perigo agora é o do engano de si
mesmo. Pessoas que professam crer na verdade estão cegas aos seus próprios perigos e erros. Alcançaram
a norma de piedade estabelecida por seus amigos e por si mesmas, são incluídas na comunhão por seus
irmãos e estão satisfeitas, ao passo que totalmente deixam de alcançar a norma evangélica estabelecida
por nosso divino Senhor. Se atenderem a iniqüidade em seus corações o Senhor não as ouvirá. Em muitas,
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porém, ela não somente é atendida no coração, mas abertamente praticada na vida; contudo, em muitos
casos os transgressores não são repreendidos." 1T 214.
"Muitos, como o antigo rei de Israel, seguem seus próprios desejos carnais, unindo-se em casamentos
não santificados. Muitos que na vida começaram como linda e promissora manhã, em sua esfera limitada,
como o fizera Salomão em sua fase elevada, por meio de um irreversível passo em falso na relação
matrimonial perdem sua alma e consigo arrastam outras à ruína." 2BC 1031.
"Há muitos casamentos infelizes por causa de muita pressa. Duas pessoas unem seus interesses no
altar do matrimônio, pelos mais solenes votos perante Deus, sem previamente ponderarem a questão e
dedicarem tempo a séria reflexão e fervorosa oração. Muitos agem por impulsos. Não estão inteirados de
suas disposições recíprocas. Não percebem que está em jogo a felicidade de sua vida inteira. Se agirem
erroneamente nesta questão e seu casamento demonstrar-se infeliz, este não pode ser desfeito. Se acharem
que não estão adaptados para se tornarem mutuamente felizes, terão de suportar isso da melhor maneira
que puderem." 3SG 120.
COMPARAÇÃO ENTRE O CASAMENTO
ESPIRITUAL E O LITERAL
A relação matrimonial que une marido e mulher é comparada à relação existente entre Cristo e Sua
igreja. Ler Efésios 5:32; 23-32; GC 381.
O aspecto mais importante do paralelo entre o casamento simbólico e o literal, como Paulo põe em
relevo, é a sujeição da esposa ao esposo e o amor do esposo à esposa.
"Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo
o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em
tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a Si
mesmo Se entregou por ela." Efésios 5:23-25.
Mas pode haver também alguns aspectos negativos. Que acontece, por exemplo, quando os que
professam ser a igreja de Deus se provam infiéis? Ele os rejeita e escolhe outros.
"Por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite
divino foi estendido a outros povos. Se estes também se provarem infiéis, não serão da mesma maneira
rejeitados?" PJ 304.
"Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará." Rm 11:21.
Sugere este fato que se a apostasia introduz uma mudança no relacionamento entre Deus e o Seu
povo professo, deve haver semelhante mudança no relacionamento entre marido e mulher em caso de
adultério? Alguns dizem que sim. Como as circunstâncias podem levar Deus a rejeitar Sua professa igreja
e escolher outra, tem sido insinuado que em circunstâncias semelhantes o marido também pode divorciarse da esposa e casar com outra mulher. Alega-se que deve haver um paralelo perfeito.
Entendemos que a comparação entre os dois casos (Cristo e a igreja/marido e mulher) estabelece
apenas um paralelo limitado.
Ao passo que a esposa de um homem é só uma pessoa, a igreja de Cristo é uma família (Ef 2:19; 2TS
434; D 798; 4T 110). Quando há apostasia na igreja, pelo menos alguns de seus membros permanecem
leais à verdade. Deus nunca foi deixado sem um verdadeiro remanescente (Rm 11:5). Destarte, mediante
uma sucessão de remanescentes fiéis, Deus desde o princípio até agora tem tido na Terra uma igreja fiel.
Neste sentido Deus nunca rejeitou Sua verdadeira igreja nem dela retirou Sua presença (Rm 11:1, 2;
Mateus 28:20), e as portas do inferno jamais prevaleceram contra ela (Mt 16:18).
"Almas fiéis constituíram desde o princípio a igreja sobre a Terra. Em cada era teve o Senhor Seus
vigias que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Essas sentinelas apregoaram a mensagem de
advertência; e ao serem chamadas para depor a armadura, outras empreenderam a tarefa. Deus pôs essas
testemunhas em relação de concerto com Ele próprio, unindo a igreja da Terra à do Céu. Enviou Seus
anjos para cuidar de Sua igreja e as portas do inferno não puderam prevalecer contra Seu povo." AA 11.
Em caso de franca apostasia, a maioria infiel é referida como mãe adúltera, ao passo que o fiel
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remanescente é chamado de filha virgem (Os 2:2). Quando a mãe é rejeitada, ninguém senão a filha lhe
toma o lugar no simbólico relacionamento entre Deus e Seu povo. No relacionamento espiritual, podem
mesmo ser consideradas duas filhas (Ez 23:1-18). Como se pode ver, é impossível aqui um paralelo entre
o casamento espiritual e o literal.
Há, porém, outro aspecto em que é possível um paralelo: Deus não rejeita imediatamente o Seu povo
em caso de apostasia. Ele ainda insta com eles para que abandonem seu pecado. E só os rejeita se eles
recusam arrepender-se. Ler Is 1:4; 15-27; 2Cr 36:14-16. Assim, no relacionamento matrimonial literal
nem a Bíblia nem o Espírito de Profecia apóiam o divórcio nos casos em que houve genuíno
arrependimento. Ler AH 346. No relacionamento espiritual, em que Deus já Se divorciou de Seu povo por
causa de inveterada apostasia, Ele ainda apela à igreja-mãe adúltera a fim de que volte para Ele, e
promete perdoar à igreja e recebê-la de volta sob a condição de arrependimento e conversão (Jr 3:1, 7-14;
20-22; Rm 11:15, 23).
Estas circunstâncias mostram que os defensores do divórcio estão cometendo no mínimo dois erros:
(1) onde o paralelo é possível, recusam traçar um paralelo, porque não estão prontos a conceder à parte
culpada uma oportunidade de se arrepender e se reconciliar com o cônjuge ofendido e porque passam por
alto o dano que seria causado aos filhos (AH 346); (2) onde é claramente impossível um paralelo, porque
isso sugeriria um incesto (Ez 23:1-18), aí é que eles querem traçar um paralelo.
Sentimos muito, mas não podemos concordar com eles nesses pontos. Nosso dever é ajudar os
pecadores, tanto quanto possível a encontrar arrependimento, perdão dos pecados e reconciliação.
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ADENDO
O CASAMENTO E O DIVÓRCIO NA PRIMITIVA
IGREJA CRISTÃ
Por T W. Woolsey
A doutrina da antiga igreja sobre o divórcio foi toleravelmente bem estabelecida muito antes de o
casamento vir a ser considerado um sacramento no sentido mais moderno deste termo. Ao mesmo tempo
o caráter sacramental atribuído ao casamento fortalece a opinião de que as Escrituras autorizavam sua
natureza fixa e indissolúvel. Mesmo a morte era considerada por alguns, se bem que nunca pela opinião
prevalecente, como não sendo a dissolução do vínculo. A fonte original da doutrina eram naturalmente as
declarações do evangelho, que eram honesta e laboriosamente interpretadas com um resultado um tanto
uniforme muito antes de se desenvolver a doutrina dos sacramentos. Esta doutrina não ensinou pela
primeira vez a ilegalidade da dissolução do vínculo matrimonial, mas tirou esse entendimento das
Escrituras e da firme opinião que já prevalecia, disseminada pela igreja. Posteriormente, contudo, a
natureza sacramental do casamento reagiu, sem dúvida, para dar mais, rigor ao casamento e impedir sua
dissolução. Com isso e diante disso o espírito cristão de perdão teve importante influência na opinião
acerca do divórcio. O grave pecado de qualquer das partes contra a união poderia haver perdão e Deus
poderia perdoá-lo. Por que não deveriam também reconciliar-se as partes? Mas para tanto era necessário
que ficassem sem casar. Quando o perdão e a restauração ad integrum se tornaram canonicamente legais,
houve naturalmente menor necessidade de abrandamento em favor de uma separação final com liberdade
para contrair novo casamento. Então estes três, a lei de Cristo no evangelho, conforme explicada por
Paulo, a qualidade sacramental do casamento e o dever cristão de perdoar, modelaram a doutrina do
divórcio na igreja antiga. Se o casamento não tivesse sido cristão, ou seja, se não tivesse possuído caráter
sacramental, poderia efetuar-se divórcio completo nos seguintes casos, e somente nestes. Em primeiro
lugar um incrédulo convertido ao cristianismo tinha de repudiar todas as suas esposas menos a primeira.
Como, entretanto, neste caso não havia, segundo a doutrina cristã, verdadeiro casamento com qualquer
das mulheres exceto com a primeira, não havia realmente divórcio em deixar de ter qualquer
relacionamento com as outras, que eram meramente concubinas. Em segundo lugar, de um incrédulo
convertido, que houvesse repudiado a esposa e casado com outra, se exigia que tomasse de volta a
primeira, mesmo se ela tivesse contraído segundo casamento. Nesse caso, novamente não houve verdadeiro divórcio, pois o divórcio e novo casamento de ambas as partes era considerado ilícito. Em terceiro
lugar, se um incrédulo ou incrédula se convertesse ao cristianismo e seu cônjuge não se dispusesse a
manter o relacionamento matrimonial sob condição alguma, ou pelo menos sem blasfemar de Deus ou
levar o outro a cometer pecado mortal, o cônjuge cristão devia separar-se do infiel a fim de contrair novo
casamento. Esta decisão da igreja baseava-se numa interpretação de 1 Coríntios 7:15.... E só aqui temos
um exemplo de verdadeiro divórcio. Todos os outros casos, tais como o casamento com judeu de uma
pessoa já cristã, o casamento de católico com herege ou isomático, ou ainda o casamento ab inicio, o que
não vem a ser divórcio no sentido próprio, ou meramente justifica uma separação a mensa et thoro, caso
fosse permitida.
Uma bem primitiva e importante passagem acerca do divórcio está contida no Pastor de Hermas (ii
Mandat. 4, par. 1), que aqui reproduzimos.
"E eu lhe disse: Mestre, permite-me pedir-te algumas coisas. Podes falar, disse ele; e eu disse: Se
alguém possuía uma esposa fiel no Senhor e a apanhou em adultério, pecará o homem se viver com ela? E
ele me disse: Enquanto ignora, o homem está sem crime se vive com ela. Mas se o homem sabia que sua
esposa praticava ofensa, e esta não se arrependera, e se ela permanece em seu pecado sexual e o homem
vive com ela, ele será culpado do pecado dela e participante do seu adultério. E eu lhe disse: E se a
mulher persistir em seu vício? Disse ele: Rejeite-a o marido e fique só, isto é, fique sem casar. Mas se o
marido repudia a esposa e toma outra mulher, ele também comete adultério. E eu lhe disse: E se a mulher,
sendo repudiada, se arrepender e desejar voltar para o marido, não deverá ser recebida pelo marido? Ele
me disse: Na verdade, se o marido não a recebe de volta, ele peca e permite que ela cometa um grande
pecado; ele deve tomar de volta a mulher pecadora que se arrependeu, mas não deve fazer isso com
freqüência, pois há um arrependimento para os servos de Deus. Portanto, por causa do arrependimento o
homem não deve casar novamente. Este procedimento incumbe tanto ao homem como à mulher.
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Tampouco, disse ele, não só há adultério se alguém polui sua própria carne, mas também o que faz um
ídolo comete adultério. Daí, se alguém persiste em tais coisas também e não se arrepende, afaste-se dele e
não viva com ele. De outra maneira tu também serás participante do seu pecado. Porquanto foi esta a
ordem dada a ti, que fique sem casar seja homem ou mulher, pois em coisas desta espécie pode haver
arrependimento." [Isso provém do primeiro século da era cristã].
Nesta passagem se afirma claramente que o homem que repudia a esposa adúltera e casa com outra
mulher, comete adultério; e outra razão é dada para que ele fique sem casar: é para que ele possa recebêla de volta em caso de arrependimento dela. Tal tolerância, porém, não pode estender-se além da primeira
transgressão. Aqui, o fundamento em que se firma a primeira assertiva são, indubitavelmente, as palavras
de nosso Senhor, conforme aplicadas em 1 Coríntios 7 — "Fique sem casar, ou se reconcilie com o
marido", e Hermas concebeu que a reconciliação aí referida devia seguir-se a uma separação por causa do
adultério do marido. Ele bem arrazoa como outros o fizeram naquele tempo e daí em diante, que se esta é
uma ordem para a esposa também o é para o marido. Assim, todas as suas injunções são escriturísticas, de
acordo com o seu entendimento das Escrituras. Ele ... representa uma opinião que deve ter sido
extensamente sustentada, tornando-se finalmente a regra, e tudo isso muito antes de entrar em circulação
a doutrina do caráter sacramental do matrimônio.
Nos três séculos seguintes aparecem muitas outras testemunhas com o mesmo entendimento.
Clemente de Alexandria diz (Strom. ii., 23, par. 144), que as Escrituras "consideram adultério o novo
casamento, se outro cônjuge divorciado está vivo"; e ainda, um pouco adiante (par. 145), "não só aquele
que repudia a esposa é para ela a causa disso [adultério] mas também aquele que a recebe por dar a ela
oportunidade de pecar. Pois se ele não a recebesse, ela voltaria para o seu marido", onde se considera a
reconciliação possível e desejável, seja o que for que o homem tenha feito para ocasionar o divórcio.
Orígenes parece ser do mesmo entender, ao dizer que certos dirigentes da igreja permitiram que uma
mulher casasse enquanto o marido vivia, ao contrário do que está escrito em 1 Coríntios 7:39 e Romanos
7:3....
Perto do fim do quarto século, Agostinho fez mais do que qualquer outro homem para estabelecer a
mesma opinião. Ele a defende em vários lugares. Seu tratado De conjugiis adulterinas, ... foi escrito
especialmente para mostrar que 1 Coríntios 7:11, "que fique sem casar ou se reconcilie com seu marido"
pode ser entendido somente no caso de uma mulher que se separou do marido por causa da infidelidade
deste....
Nessa obra Agostinho chega aos mesmos fundamentos de Hermas. Dessa maneira, diz ao seu amigo:
"O que te parece difícil, que um dos cônjuges se reconcilie com o outro após adultério, não será difícil se
houver fé. Pois, por que considerarmos adúlteros aqueles que cremos terem sido lavados pelo batismo ou
curados pelo arrependimento?"
Jerônimo, contemporâneo de Agostinho, também é decidido em sua opinião, pelo mesmo entender,
como se pode ver em seu comentário de Mateus 19:4. Merece menção uma carta a um amigo, Oceanus,
revelando-nos o caso de divórcio e novo casamento de uma cristã de elevada posição. Fabiola tinha um
marido indigno e licencioso. Tinha o direito de repudiá-lo, diz Jerônimo, embora não fosse para casar
novamente....
Dessa época em diante se tornou cada vez mais estabelecida a regra de que o novo casamento após a
separação era ilegal na igreja cristã, e que só eram possíveis separações a mensa et thoro. As provas disso
são abundantes, mas desnecessárias, visto ser indiscutido o fato de uma opinião prevalescente e
finalmente universal nessa linha.
Enquanto na Igreja Ocidental o casamento se tornou rigidamente indissolúvel, e a lei civil foi
elaborada em conformidade com julgamentos eclesiásticos, no Oriente o caso foi outro. Alguns dos pais
da Igreja consideravam com indulgência o casamento da parte inocente e, por outro lado, a lei da Igreja
Grega permitia a separação só quando a esposa e não quando o esposo tinha sido infiel. Mas a lei civil
não se harmonizou com a lei da Igreja e a do Novo Testamento como a entendia a Igreja, mas em alguns
aspectos com as leis de Roma sob o domínio dos imperadores. Por algum tempo, mesmo o princípio do
divórcio por consentimento das partes, abandonado por Justiniano, foi novamente introduzido. O novo
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casamento foi permitido um tanto livremente, e a essa legislação se acomodou a prática na Igreja ....
Seja acrescentada uma palavra ou duas acerca da atitude que a Igreja [Ocidental] tomou em relação
aos cônjuges que se haviam separado por motivo de crime. Sendo o casamento somente dissolvido pela
morte, a intenção da Igreja era suscitar arrependimento na parte culpada e após um período de prova
permitir que novamente se unissem. A penitência era longa. No tempo do Papa Estevão V (século IX), o
marido podia decidir se receberia de volta a esposa culpada depois de ela passar por sete anos de
penitência ou dela separar-se sumariamente. Ensinava-se que o reconciliar-se dessa maneira era dever do
cristão, de acordo com as palavras de Cristo: "nem Eu te condeno; vai, e não peques mais." Durante sua
separação o casal não devia manter relações como homem e mulher; e pela violação desta regra era
aplicada severa penitência à parte inocente. Quando o casamento terminava pela morte e o cônjuge adúltero era o sobrevivente, o direito canônico não era tão rigoroso como o direito romano. A adúltera, por
exemplo, podia agora casar com o seu amásio, a menos que ela houvesse conspirado contra a vida do
marido ou tivesse prometido casamento ao parceiro de sua culpa durante a vida do marido....
Podemos resumir o que foi dito sobre a separação de cônjuges casados, durante o período primitivo e
o período medieval da igreja cristã, nas seguintes declarações simples:
A opinião prevalecente e finalmente unânime na Igreja era que nenhum crime de qualquer dos
cônjuges, se estes fossem batizados ou cristãos, justificava que o outro casasse de novo durante a vida da
parte ofendida.
Quando um incrédulo abandonava sua consorte cristã, a esta se permitia contrair segundas núpcias.
O desenvolvimento da teoria do sacramento no tocante ao divórcio, aceitou conclusões já extraídas
das Escrituras.
Como nenhum crime liberava inteiramente o casal de sua relação mútua, e como o perdão e a
reconciliação, sendo deveres cristãos, podiam ser agora exercidos, os cônjuges separados por motivo de
adultério podiam unir-se novamente. Por algum tempo, rígida penitência mantinha o ofensor separado da
parte inocente, e também se infligia penitência à parte inocente que procurasse renovar as relações antes
que se satisfizesse a Igreja.
Em muitos casos em que o casamento era proibido pelo direito canônico, uma sentença de nulidade
os deixava livre para se unirem a outras pessoas. [Transcrito do livro Divorce and Divorce Legislaton,
104-125, Por Theodore D. Woolsey.].
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ESTUDO 9
A MENSAGEM
DO SELAMENTO
"Depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para
que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. "E vi outro anjo
subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo; e clamou com grande voz aos quatro anjos, a
quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as
árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram
assinalados com o selo, cento e quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel." Ap 7:1-4.
Temos ouvido dizer, e mesmo essa impressão tem sido dada em publicações denominacionais, que a
mensagem do assinalamento não é importante, porque a irmã White escreveu:
"Não é Sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que os não ajudam
espiritualmente, tais como: Que pessoas vão constituir os cento e quarenta e quatro mil? Isto, aqueles que
forem os eleitos de Deus, hão de, sem dúvida, saber em breve." 1 ME 174.
Esta declaração, se corretamente entendida, não diz que não temos de prestar muita atenção à própria
mensagem do assinalamento, mas que não devemos especular sobre certos pormenores que Deus não
revelou. Por exemplo: Quem pode identificar antecipadamente os que serão salvos? Só Deus pode. Mas
isto não significa que devemos ignorar o plano da salvação. Embora não saibamos, por exemplo, o dia da
volta de Cristo (Mt 25:13), a doutrina da segunda vinda de Cristo ainda é um ponto vital de nossa fé. O
mesmo se passa com a mensagem do assinalamento.
A obra do assinalamento, que compete ao terceiro anjo de Apocalipse 14, é uma das colunas mestras
da tríplice mensagem. Sua correta compreensão tem muito que ver com a estabilidade de todo o sistema
doutrinário dos adventistas do sétimo dia. Ela é, de fato, a própria essência da mensagem do terceiro anjo.
É tão importante, que a serva do Senhor escreveu a seguinte advertência:
"Resta-nos apenas um pequeno período de tempo de trabalho para Deus. Nada deve ser demasiado
caro sacrificar, pela salvação do disperso e separado rebanho de Jesus. ... Importa-nos trabalhar enquanto
é dia, pois quando vier a escura noite da tribulação e angústia, será demasiado tarde para trabalhar em
prol de Deus. Jesus ainda está em Seu santo Templo, e agora aceitará nossos sacrifícios, nossas orações e
nossas confissões de faltas e pecados, e agora perdoará todas as transgressões de Israel, para que sejam
apagadas antes de Ele deixar o santuário. Quando Jesus sair do santuário, os santos e justos serão santos e
justos ainda, pois todos os seus pecados serão apagados e eles serão selados com o selo- do Deus vivo.
Mas os que são injustos e imundos, serão injustos e imundos ainda, pois então não haverá Sacerdote no
santuário para oferecer seus sacrifícios, suas confissões e suas orações perante o trono do Pai. Portanto, o
que se faz para resgatar almas da tempestade da ira vindoura deve ser feito antes que Jesus deixe o lugar
santíssimo do santuário celestial. O Senhor me mostrou que preciosas almas estão morrendo de fome e
morrendo por falta da verdade presente, verdade assinaladora, alimento a seu tempo; e que os velozes
mensageiros devem apressar-se e alimentar o rebanho com a verdade presente. ... Somente os que têm o
selo do Deus vivo, serão abrigados da tempestade de ira que brevemente cairá sobre a cabeça dos que
rejeitaram a verdade." Present Truth, Set. 1849. RH vol. 1, pág. 11, [grifo nosso].
"Vi então o terceiro anjo. Disse meu anjo acompanhante: `Terrível é sua obra. Tremenda sua missão.
Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio, e selar, ou atar, o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas
devem absorver toda a mente, a atenção toda. '― PE 118 [grifo nosso].
Quando lemos declarações como estas do Espírito de Profecia surpreende-nos como certos crentes
professos entre os adventistas podem dizer que a mensagem do assinalamento, sob a qual 144.000 hão de
ser assinalados com o selo do Deus vivo não é importante para a nossa salvação. Os primeiros adventistas
entendiam que esta mensagem levaria toda alma a decidir seu caso para a vida ou para a morte.
118

1 — A DOUTRINA ADVENTISTA ORIGINAL
Originalmente era crença oficial da Igreja ASD que o assinalamento dos 144.000 começou em 1844 e
prosseguirá até o fim do tempo da graça.
Algumas declarações citadas abaixo, são suficientes para confirmar a crença original.
1. J. Bates:
"Agora todos os crentes adventistas que possuem as mensagens do advento conforme são dadas em
Ap 14:6-13 e nela tomam parte, amarão e guardarão este concerto com Deus, e especialmente Seu Santo
Sábado, neste concerto; esta é uma parte dos 144.000 a ser selada agora.
"A outra parte é constituída dos que ainda não entenderam tão bem a doutrina adventista, mas se
estão esforçando para servir a Deus de todo o coração, estão dispostos e receberão este concerto e o
Sábado tão logo ouçam sua explicação. Estes constituirão os 144.000 agora a serem selados com o 'selo
do Deus vivo', assinalamento este que os levará através deste tempo de tribulação." — A Seal of the
Living God, 61, 62.
2. S. N. Haskell:
"Após o desapontamento de 1844, o povo de Deus viu... a exigência obrigatória do quarto
mandamento, bem como dos outros nove mandamentos do decálogo. A reforma do Sábado começou
naquele tempo; por volta de 1848 começou a ser reconhecida como o cumprimento de Apocalipse 7:1-4."
— Bible Hand-book, 88.
3. U. Smith:
"Os que morreram depois de se ter identificado com a mensagem do terceiro anjo são evidentemente
contados como uma parte dos 144.000; porque esta mensagem é a mesma que a do assinalamento de
Apocalipse 7, e por essa mensagem só foram selados cento e quarenta e quatro mil. Mas há muitos que
tiveram toda a sua experiência religiosa sob esta mensagem, mas caíram na morte. Morreram no Senhor,
por isto são contados como selados; porque serão salvos. Mas a mensagem resulta no assinalamento só de
144.000, portanto estes têm de ser incluídos nesse número. Sendo ressuscitados na ressurreição parcial
(Dn 12:2; Ap 1:7) que ocorre quando a voz de Deus é proferida do templo, no início da sétima e última
praga (Ap 16:17; Joel 3:16; Hb 12:26), passam pelo período daquela praga e daí se pode dizer que 'vieram
da grande tribulação' (Ap 7:14), e tendo sido ressuscitados da sepultura somente para a vida mortal,
tomam posição com os crentes que não morreram, e com eles recebem imortalidade na última trombeta (1
Co 15:52), sendo então, com os outros transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Assim,
embora tenham passado pela sepultura, pode finalmente dizer-se deles 'que dentre os homens foram
comprados' (Ap 14:4), isto é, dentre os vivos, porque a vinda de Cristo encontra-os entre os vivos,
aguardando a mudança na imortalidade, como os que não morreram e como se eles próprios nunca
tivessem morrido." — As Profecias do Apocalipse, 302.
4. J. White:
"Os que morrem sob a mensagem do terceiro anjo são uma parte dos 144.000; não há 144.000 em
acréscimo a estes, mas estes ajudam a formar aquele número. São ressuscitados para a vida mortal pouco
antes, de Cristo vir, e são trasladados para a imortalidade quando Cristo aparecer." RH, 23/9/ 1880.
5. J. N. Loughborough:
"Se há ainda alguma dúvida quanto a serem os 'guardadores do Sábado ressuscitados' numerados com
os 144.000, considere-se o seguinte, das palavras da Irmã White em 1909. Na Conferência Geral de 1909,
o Ancião Irwin foi acompanhado por um estenógrafo numa visita à Irmã White. Ele desejava fazer-lhe
algumas perguntas e ter uma cópia exata das palavras das respostas. Entre outras perguntas, havia esta:
`Estarão entre os 144.000 os que morreram na mensagem?' Em resposta, a Irmã White disse: 'Oh, sim, os
que morreram na fé estarão entre os 144.000. É-me claro este assunto.' Estas foram as exatas palavras de
pergunta e resposta conforme o irmão Irwin me permitiu copiar do seu relatório taquigráfico." —
Questions on the Sealing Message, 17.
6. R. H. Johnson:
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"Entre os que aclamaram a vitória sobre a besta e sobre a sua imagem estavam aqueles que tinham
saído das suas sepulturas na ressurreição especial, e foram vistos no mar de vidro. Eles eram 'os santos
vivos em número de 144.000'." (PE 15). RH, 27/7/1905.
7. L. R. Conradi:
"Do mesmo modo ressuscitarão também, entre os justos que dormem, alguns daqueles que hão de
completar o número de Israel segundo Apocalipse 7".— Los Videntes y el Porvenir, 271.
W. C. White acerca de E. G. White:
"Vamos à pergunta: Ensinava a irmã White que aqueles que morreram na mensagem desde 1844 e de
quem é dito: 'Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor', serão membros dos
144.000?
"Posso assegurar-te, irmão, que essa era a crença e o ensino de E. G. White. Muitas vezes eu a ouvi
fazer declarações com esse efeito e tenho em meu poder uma carta ao irmão Hastings, que é mencionado
à página 237 de Lik Sketches, na qual ela diz claramente que a esposa dele, que havia falecido
recentemente, seria membro dos 144.000.
"Numa carta recentemente recebida dum irmão em Reno, Nevada, faz-se referência a uma declaração
do livro do pastor Loughborough encontrada na página 29, em que é relatado que a irmã White disse: 'Os
que morreram na fé estarão entre os 144.000. É-me claro este assunto. '
"E eu. meu irmão, testifico que isso está em perfeita harmonia com seus escritos, suas explicações e
seus ensinos através de todos os anos de seu ministério." Carta de W. C. White, datada de 18 de Abril de
1929.
Lição da Escola Sabatina de 1 de Agosto de 1908:
"Disso podemos reconhecer que, quando o Senhor vier, todos os 144.000, pertencentes aos vivos, se
comporão daqueles que nunca viram a morte e daqueles que morreram durante a propagação da última
mensagem; estes, porém, ressuscitarão antes que o Senhor apareça." (Retraduzido da lição do Trimensário
da Escola Sabatina Alemã.
10. Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia:
"O Sábado foi identificado com a mensagem do assinalamento de Apocalipse 7, e em resultado o
Sábado veio a ser visto como o selo de Deus. 'A posição de nosso povo então', disse Loughborough, 'era
que a obra do assinalamento naquele tempo estava em prosseguimento, e que alguns dos 144.000 estavam
sendo então selados.' Durante os poucos anos seguintes, Ellen G. White, repetidamente falou da obra do
assinalamento em prosseguimento naquele tempo (PE 36-38, 44 etc.).
"Como consequência da crença de que os que aceitaram a mensagem do terceiro anjo e o Sábado
estavam sendo assinalados, havia a crença de que alguém que morreu não perderia desse modo a condição
de membro dos 144.000, mas ressurgiria numa ressurreição especial para juntar-se aos seus irmãos que
permaneceram vivos até a vinda do Senhor." — Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, 915, 916.
"Ellen G. White identificou o selo de Deus com o Sábado em novembro de 1848 (José Bates, A Seal
of lhe Living God, 24-26), e Bates escreveu seu livro sobre o assunto em 1849. Também em 1849 a Sra.
White escreveu que a obra do assinalamento estava então prosseguindo. _ (Present Truth, 1:21, Agosto de
1849)." – Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, 1163.
II — CONFIRMADA PELO ESPÍRITO DE PROFECIA
Diversas questões sobre a obra do assinalamento serão agora respondidas com declarações dos
escritos de E. G. White:
1. Qual é a missão do terceiro anjo?
"Os anjos de Deus obedecem às Suas ordens, controlando os ventos da Terra, para que não soprem
sobre a Terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. O
poderoso anjo é visto subindo do Oriente (ou nascente do Sol). O mais poderoso dos anjos tem na mão o
selo do Deus vivo, ou dAquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou
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inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. É a voz desse mais elevado dos
anjos que tem autoridade para ordenar aos quatro anjos que segurem os quatro ventos até que se realize a
obra, e até que ele ordene que os soltem.
"Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo.
Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terão o selo do Deus vivo. Os que
planejam o pecado e o praticam, serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus,
desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande dia antitípico da
expiação, serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. O nome dos que
firmemente aguardam, e esperam o aparecimento do Salvador e por ele velam — mais ardorosa e
ansiosamente do que os que esperam pela manhã — será contado com o dos selados." TM 444, 445.
"'O terceiro anjo está unindo-os, ou selando-os em grupos para o celeiro celestial.' " PE 89.
Ler também PE 118, já citado.
2. Que declarações de E. G. White mostram que a obra do assinalamento começou nos primeiros
dias da mensagem e estava em prosseguimento em seus dias? Qual a cobertura que Deus estava
estendendo sobre Seu povo já em 1849?
"Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo
de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o
Seu povo a fim de protegê-lo no tempo de angústia; e que cada alma que se decidia pela verdade e era
pura de coração devia ser coberta com a proteção do Todo-poderoso.... Vi que Satanás estava operando
dessa maneira a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o Seu povo, precisamente agora, neste tempo
de selamento.. . . Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas artes a fim de mantê-los onde
estavam, até que o selamento passasse, até que a proteção fosse tirada de sobre o povo de Deus e este
ficasse desprotegido da ardente ira de Deus nas sete últimas pragas. Deus estava começando a estender a
cobertura sobre o Seu povo, e ela logo será estendida sobre todos os que devem ter um abrigo no dia da
matança." PE 43, 44.
"Somente os que têm o selo do Deus vivo, serão abrigados da tempestade e da ira." Present Truth,
Setembro de 1849.
"Ele (meu anjo assistente) mostrou-me que era Deus que restringia as potências e que dera a Seus
anjos o encargo das coisas da Terra: que os quatro anjos tinham poder de Deus para reter os quatro ventos
e que eles estavam em vias de soltá-los; e conquanto houvessem iniciado sua missão de soltá-los, o
misericordioso olhar de Jesus contemplava o remanescente que não estava todo selado; então levantou
Suas mãos para o Pai e pleiteou com Ele dizendo que por eles tinha derramado Seu sangue. Então outro
anjo foi comissionado a voar celeremente aos quatro anjos e ordenar-lhes que os segurassem até que os
servos de Deus fossem selados com o selo do Deus vivo em suas testas.". Present Truth, Agosto de 1849.
"Vivem sobre a Terra homens que ultrapassaram a idade dos noventa. Os resultados naturais da
velhice se vêm na sua fraqueza. Mas crêem em Deus e Deus os ama. O selo de Deus está sobre eles, e
estarão entre o número do qual o Senhor disse: "Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no
Senhor." 7BC 982.
"O tempo do selamento é muito curto, e logo passará. Agora, enquanto os quatro anjos estão
contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição." PE 58.
Diante destas declarações, não é possível negar o fato de que se cria e ensinava que a obra do
assinalamento começou nos primeiros dias da mensagem do terceiro anjo.
3. Qual era a esperança de E. G. White e seus contemporâneos?
"Esforcemo-nos pois, com todas as forças que Deus nos deu para estarmos entre os cento e quarenta e
quatro mil." 7BC 970.
"Disse então o anjo: 'Deves voltar e, se fores fiel, juntamente com os 144.000 terás o privilégio de
visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus.' " PE 40.
"Vi que ela estava selada, e à voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a Terra, e estaria com os
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144.000." 2ME 263.
Alguns têm procurado explicar exaustivamente a crença original adventista na obra do assinalamento,
dizendo que, se a irmã White e aquela outra irmã estarão "com os 144.000", isto significa que não serão
incluídas naquele número a formar parte integral do grupo numerado, mas que serão acrescidas aos
144.000.
Não podemos concordar com esta conclusão, pois João, o Revelador, não se enganou ao mencionar o
número daquele grupo, que inclui aquelas duas irmãs, e ele disse que havia 144.000 (não 144.001 ou
144.002).
Tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia fornecem exemplos onde a preposição "com" nem sempre
significa acréscimo a, mas inclusão em um certo grupo. Vejamos:
Quando "Tomé, um dos doze," estava "com eles," sua presença não formava treze (Jo 20:24).
Lemos: "O nome dos que firmemente aguardam, e esperam o aparecimento do Salvador e por ele
velam - mais ardorosa e ansiosamente do que os que esperam pela manhã — será contado com o dos
selados." TM 445. Outrossim, a preposição "com" não indica a existência de dois grupos distintos (um
que é "numerado" e outro que é "selado"). São um e o mesmo grupo. Os que são selados são numerados
— 144.000. A grande esperança da irmã White e dos adventistas fiéis que nos dias dela viveram era estar
"com" ou "entre" os 144.000, integrando este número.
Os que crêem que na passagem acima mencionada (7BC 970), a preposição "entre" deve
necessariamente significar distinção e adição, devem ser encaminhados a declarações onde "o quarto
mandamento entre os dez santos preceitos" (PE 255) não forma onze, e onde "Judas ... entre os doze" (D
685) não forma treze.
Quando a irmã White diz que, em visão, entrou num lugar onde "somente os 144.000" tinham
permissão de entrar (PE 19), esta é uma evidência de que os que morreram na fé da tríplice mensagem
pertencem aos 144.000.
4. Que sinal temos de que os salvos pela tríplice mensagem e os selados com o selo do Deus vivo (Ap
7:1-4) são o mesmo grupo (Ap 14:12)?
"Pois, como resultado da tríplice mensagem, é anunciado: `Aqui estão os que guardam os
mandamentos de Deus, e a fé de Jesus." GC 453, 454.
"Ainda os quatro ventos sobre os quatro cantos da Terra estão sendo retidos até que os servos de
Deus estejam assinalados na testa.... Mas enquanto olhava com grande interesse, notou a Assembleia dos
que guardam os mandamentos de Deus. Tinham na testa o selo do Deus vivo, e disse: 'Aqui está a
paciência dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz
do Céu, que me dizia: Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor.' " 2TS
369, 370.
Com que propósito os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressurgem na ressurreição
parcial? E qual será o número total dos que ouvirão e entenderão o concerto de paz, quando Deus
anunciar o dia e a hora da vinda de Cristo?
"Abrem-se sepulturas, e 'muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna,
e outros para vergonha e desprezo eterno'. Daniel 12:2. Todos os que morreram na fé da mensagem do
terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os
que guardaram a Sua lei." GC 637.
"A voz de Deus é ouvida do céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo
concerto eterno com Seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, Suas palavras ecoam pela
Terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir, com o olhar fixo no alto." GC 640.
"Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da
vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que
os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto." PE 15.
Quando o terceiro anjo completará a sua obra de assinalamento com o assinalamento dos santos
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vivos?
"O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes do fim do tempo da
graça, pois esta há de ser para o povo de Deus a grande prova pela qual será decidido seu destino eterno.
[Ap 13:11-17]. Esta é a prova que o povo de Deus terá de enfrentar antes de ser selado. Todos os que
provarem sua lealdade a Deus observando Sua Lei e recusando aceitar um sábado espúrio, formarão sob a
bandeira do Senhor Deus Jeová, e receberão o selo do Deus vivo." 7BC 976.
"Pouco antes de entrarmos [no tempo de angústia], todos recebemos o selo do Deus vivo. Então
vimos os quatro anjos cessar de reter os quatro ventos. E vi fome, pestilência e espada, nação levantandose contra nação e o mundo todo estava em confusão." 7BC 968.
Pelo que até aqui foi considerado, entendemos que o assinalamento dos 144.000 começou em 1844,
[quando o terceiro anjo iniciou sua obra] e terminará imediatamente antes do fim do tempo da graça.
III — O SIGNIFICADO DO SELO
1. Que é o Selo?
Selo é uma marca de identificação. As palavras "marca", "sinal" e "selo" são usadas como sinônimos.
(Gn 17:11; Rm 4:11). O selo com o qual os servos de Deus são selados em suas testas não é uma marca
literal e visível na carne; é uma marca espiritual, invisível a olhos humanos, mas visível aos anjos de
Deus.
Um selo deve conter o nome, a autoridade e a jurisdição do legislador. Estes três requisitos são
satisfeitos pelo quarto mandamento do Decálogo. Por isso, o Sábado é chamado um sinal entre Deus e
Seu povo, sinal de que adoram a Deus como o Criador do Céu e da Terra (Êx 31:16, 17), sinal de que
estão sendo santificados pelo Senhor (Ez 20:12; Jo 17:17).
Colocando o quarto mandamento (o Sábado), no Decálogo, o Senhor afixou Seu selo à Sua lei como
prova de Sua autenticidade e coercitividade (Is 8:16). A ordem profética — "sela a lei entre Meus
discípulos" — significa que estes três devem andar juntos: Os discípulos, a lei e o selo. Onde quer que
estejam os verdadeiros discípulos de Cristo, aí está a lei de Deus, e onde quer que esteja a lei de Deus, aí
está também o selo de Deus. Ler Dt 6:6-8.
O recebimento do selo de Deus em sucessivas etapas é paralelo a nossa experiência progressiva.
a) Selados com o Espírito Santo da promessa
Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo; no qual também vós, tendo ouvido a palavra da
verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nEle também crido, fostes selados com o Espírito Santo
da promessa." Ef 1:12, 13.
Quando pela influência do Espírito Santo uma pessoa aceita a mensagem da salvação em Jesus
Cristo, é selada com o selo da promessa. "E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez: a vida eterna." 1Jo
2:25. Este é só o começo da experiência de um crente.
Assinalados como recipiendários das promessas de Deus, entramos em íntimo relacionamento com o
Senhor. "Quem guarda os Seus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele. E nisto conhecemos que
Ele permanece em nós: pelo Espírito que nos tem dado." 1 Jo 3:24. Estamos agora sob o controle do
"Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." (Ef 4:30).
Tornando-nos intimamente associados com o Senhor, somos estabelecidos sobre o firme fundamento
(1 Co 3:11; Ef 2:20; Mt 7:24, 25) é portanto um selo que indica separação da iniqüidade e
reconhecimento pelo Senhor.
"Todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: O Senhor conhece os Seus, e:
Aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor." 2Tm 2:19.
Como sinal externo de distinção e identificação, Deus nos deu o Sábado. Disse Ele:
"E santificai os Meus sábados; e eles servirão de sinal entre Mim e vós, para que saibais que Eu sou o
Senhor vosso Deus." Ez 20:20.
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"Devemos ser distinguidos do mundo porque Deus colocou Seu selo sobre nós, porque Ele manifesta
em nós Seu próprio caráter de amor. Nosso Redentor cobre-nos com Sua justiça." 7T 144.
"Os que quiserem ter o selo de Deus em suas testas precisam guardar o Sábado do quarto
mandamento. Isto é o que os distingue dos desleais, que aceitaram uma instituição de feitura humana em
lugar do verdadeiro Sábado. A observância do dia de repouso de Deus é a marca de distinção entre o que
serve a Deus e o que não O serve." 7BC 970.
"A verdadeira observância do Sábado é o sinal de lealdade a Deus." 7 BC -981_
"A nós, como a Israel, o Sábado é dado 'em concerto perpétuo'. Para os que reverenciam o Seu santo
dia, o Sábado é um sinal de que Deus os reconhece como Seu povo eleito, o penhor de que cumprirá para
com eles Seu concerto. Qualquer alma que aceitar esse sinal do governo de Deus, coloca-se a si mesma
sob o concerto divino e perpétuo. Liga-se assim à áurea cadeia da obediência, cada elo da qual representa
uma promessa.
"De todos os dez preceitos, só o quarto contém o selo do grande Legislador, Criador dos céus e da
Terra. Os que obedecem aos Seus mandamentos tomam-Lhe o nome, e todas as bênçãos que esse nome
implica lhes serão garantidas." 3TS 17.
b) Selados com o nome de Deus em suas testas
Ao avançarmos no conhecimento da vontade de Deus conforme revelada na lei moral dos Dez
Mandamentos, somos guiados em toda verdade (Jo 16:13), estabelecidos na verdade (2Pe 1:12), e
santificados na verdade (Jo 17:17; 2Ts 2:13).
Que é a verdade? Em sentido amplo é a Palavra de Deus como um todo (Jo 17:17) e em sentido
restrito é a lei de Deus (S1 119:142). Os que são fiéis à lei de Deus tornam-se israelitas espirituais (Rm
2:17-29); e, como israelitas espirituais nestes últimos dias, adoram pela fé no templo de Deus no Céu (Ap
11:1). Todos estes adoradores hão de ser medidos, ou examinados, à luz da norma do juízo divino (Rm
2:12, 13). O nome de Deus, que representa Seu caráter (Êx 34:5-7, está sendo agora sobre eles impresso,
numa experiência progressiva (Ap 14:1).
O selo que o povo de Deus recebe em suas testas "não é algum selo ou marca visível, mas um
assentamento na verdade tanto intelectual como espiritualmente, de maneira que não possam ser
movidos." (4BC 1161).
A guarda do Sábado, além de ser um sinal de identificação, é também um sinal de santificação, que
indica o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. O Senhor disse: "Demais lhes dei também os Meus
sábados, para servirem de sinal entre Mim e eles; a fim de que soubessem que Eu sou o Senhor que os
santifica." Ez 20:12..
"A santificação do Espírito assinala a diferença entre os que têm o selo de Deus e os que guardam um
dia de repouso espúrio." 7BC 980.
c) Selados com o selo da aprovação final
Pelo processo de santificação haveremos de obter completa vitória sobre todo pecado e toda fraqueza,
alcançando o padrão de perfeição mencionado em Mateus 5:48; Ef 3:19; 4:12, 13; 1Ts 5:23.
O Israel espiritual, que está adorando no templo de Deus no Céu, há de ser julgado à luz da santa lei
de Deus. "Os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova, e vencem seja qual for o preço"
(1TS 65), serão assinalados como tendo alcançado a estatura espiritual requerida, a estatura completa de
Cristo (Ef 4:12, 13). João, o revelador, escreveu:
"E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo .... E ouvi o número dos que
foram assinalados com o selo, cento e quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel." Ap
7:2, 4.
Esta mesma obra de assinalamento também foi mostrada a um profeta do Antigo Testamento.
Ezequiel escreveu:
"E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as
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testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio
dela." Ez 9:4.
"Os que receberem o puro sinal da verdade"... "a marca da aprovação de Deus pelo assinalamento"...
"são os que 'suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem' na igreja." 1TS 336.
"Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e
confessam os pecados no grande dia antitípico da expiação, serão reconhecidos e assinalados como
dignos da proteção de Deus." TM 445.
"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." 2TS 151.
2. Pode um Adventista do Sétimo Dia ser salvo sem estar selado com o selo do Deus vivo?
Não podemos apoiar a posição dos adventistas que dizem: "Não me preocupo com estar selado; só
me preocupo com estar salvo. Se não puder estar entre os 144.000, serei feliz em estar na grande
multidão." Para nós é claríssimo que se não formos assinalados, (e, portanto, numerados com os 144.000
santos assinalados), não somos absolutamente salvos. A Bíblia e o Espírito de Profecia esclarecem que na
culminação da história deste mundo só haverá duas classes de pessoas e que somente podemos escolher
entre duas possibilidades: Temos de pertencer ou aos que são selados com o selo do Deus vivo ou aos que
recebem a marca da besta.
A Bíblia ensina que toda a humanidade estará envolvida no último conflito provocado pela besta (Ap
13:8), e que todos se submeterão às exigências deste poder político-religioso (Ap 13:12-17), com
excessão de um grupo de 144.000 vitoriosos (Ap 15:2, 3; 14:1-3). Diz o Espírito de Profecia:
"No surgimento da grande controvérsia, revelam-se duas partes, os que 'adoram a besta e sua
imagem' e recebem seu sinal, e os que recebem 'o selo do Deus vivo', que têm 'em suas testas escrito o
nome do Pai.' " 7BC 980.
"O dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós.... Nossa maneira de proceder
determinará se receberemos o selo do Deus vivo, ou seremos abatidos pelas armas destruidoras." 2TS 67.
Uma vez que o selo de Deus há de ser colocado sobre "todos os que se mostraram fiéis aos preceitos
divinos" (GC 613), segue-se que os deixados sem o sinal não foram achados leais, o que significa que não
são salvos. Cumpre-nos fazer genuína reforma (arrependimento e conversão) e nossos pecados precisam
ser removidos agora, antes de ser derramada a chuva serôdia. A Bíblia diz:
"Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata; e purificará os filhos de Levi, e os refinará
como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça." MI 3:3.
"Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que
venham os tempos de refrigério, da presença do Senhor." At 3:19.
"Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula
sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma.
Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecoste."
2TS 69.
"O anjo deverá colocar um sinal sobre a testa de todos os que estão separados de pecados e
pecadores, e seguir-se-á o anjo destruidor, para exterminar tanto velhos como jovens." 5T 505.
Quando se fechar a porta da graça e a ira de Deus for derramada (Ez 9:1-10; Ap 16:1, 2), os que
tiverem a marca da besta não poderão trocá-la pelo selo de Deus. Como já foi declarado, será tarde
demais para a mudança.
"Quando Ele [o Senhor] vier, não haverá de purificar-nos de nossos pecados, remover-nos os defeitos
de caráter, ou curar as enfermidades de nosso temperamento e disposição. A ser operada em nosso favor,
esta obra será totalmente realizada antes desse tempo. Quando o Senhor vier, os que são santos serão
santos ainda. Os que preservaram o corpo e o espírito em santidade, santificação e honra, hão de receber
então o toque final da imortalidade. Mas os que são injustos, não santificados e imundos, assim
permanecerão para sempre. Nenhuma obra então se fará em favor deles para remover-lhes os defeitos e
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dar-lhes caráter santo. O Refinador não Se assentará então para continuar Seu processo de refinação e
remover-lhes os pecados e a corrupção. Isto tudo deve ser feito nestas horas de graça. É agora que esta
obra deve ser realizada em nosso favor." 2T 355.
Tem-se dito acertadamente que a verdade do assinalamento é uma das colunas fundamentais do
adventismo. E esta coluna está sendo atacada pelos que estão introduzindo o ômega da apostasia
profetizada. Queira Deus guardar os honestos de serem enganados e destruídos!
IV — HARMONIZAÇÃO DE APARENTES DIFICULDADES
Não há genuína razão para muitas das discordâncias exegéticas hoje existentes, como por exemplo,
no tocante à lei de Deus e ao Sábado. Os protestantes acham que podem invalidar a obrigatoriedade da lei
e do Sábado. Tomando passagens que não entendem (Rm 6:14; 7:4-6; G1 2:16; 3:2, 11, 24, 25 etc.),
ensinam que não estão sujeitos à lei porque a fé é um substituto para a lei. Ao mesmo tempo ignoram as
passagens básicas que dizem que pela fé a lei há de ser estabelecida (Rm 3:31) e que todos os que não
estão sujeitos à lei estão em inimizade contra Deus (Rm 8:7). Não podemos harmonizar-nos com procedimento tão incoerente. Quando estudamos qualquer assunto na Bíblia e; ou no Espírito de Profecia,
reunimos todas as passagens relativas a este assunto e certificamo-nos de que nossa dedução é coerente
com todas essas declarações e que as mesmas ideias concorrentes podem ser mantidas do princípio ao
fim.
O primeiro princípio de exegese é propriamente coerência e senso comum. Este princípio foi
observado pelos primeiros pioneiros também em sua explicação da obra do assinalamento. Hoje, porém,
lamentável é que muitos simplesmente ignoram as verdades fundamentais da mensagem do
assinalamento, enquanto outros procuram ofuscar estas verdades com explicações fantasiosas e teorias
extravagantes. Alguns ensinam que o assinalamento iniciado nos primeiros dias da mensagem do terceiro
anjo e que estava em prosseguimento nos dias da irmã White, não é o assinalamento dos 144.000. Falam
de dois selos, dois assinalamentos e dois grupos assinalados sob a mensagem do terceiro anjo — os que
morreram na fé (não sabemos quantos, dizem), e os que continuam vivos até a vinda do Senhor (144.000).
Esta nova e estranha teoria não é derivada do Espírito de Profecia, ou da Bíblia; é simplesmente deduzida
de imaginação humana.
Algumas Evidências
Quando a irmã White fala da obra do assinalamento que estava em prosseguimento em seus dias, ela
não tem em mente nenhuma outra obra de assinalamento senão a que é descrita em Apocalipse 7:1-4, ou
seja, o assinalamento dos 144.000. Isto se torna claro, por exemplo, em suas declarações citadas por José
Bates:
"Ele [Deus] muito Se agradou quando Sua lei começou a avançar com vigor. Essa verdade (a verdade
do Sábado) surge, e está em crescimento cada vez mais forte. É o selo! Está surgindo! Surge, vindo do sol
nascente, como o sol a princípio frio, torna-se mais quente e expande seus raios. Quando essa verdade
surgiu, havia pouca luz nela mas esta tem aumentado. Oh, que poder têm estes raios!
"Os anjos estão segurando os ventos. É_ Deus que restringe as potências. Os anjos não os soltaram,
pois os santos não estão todos assinalados. O tempo de angústia já começou. A razão pela qual os quatro
ventos não estão soltos é que os santos não estão todos assinalados. A angústia está aumentando cada vez
mais; esta tribulação não terminará até que a Terra esteja livre dos ímpios. Ora, os ventos estão já prontos
para soprar. Há um refreamento porque os santos não estão todos assinalados. Sim, publique as coisas que
viste e ouviste, e a benção de Deus estará presente." — A Seal of the Living God, 24-26.
Quando ela expressa, por si e por seus contemporâneos, a esperança de que pertencerão a um grupo
de santos assinalados, não se refere a qualquer outro grupo senão os 144.000. Ela escreve:
"Esforcemo-nos (pois) com todas as forças que Deus nos deu para estarmos entre os cento e quarenta
e quatro mil." 7BC 970.
Quando ela diz que todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitarão na
ressurreição parcial para ouvir o concerto de Deus que a ninguém será declarado senão aos 144.000 (GC
637, 640; PE 15), novamente ensina que este grupo é formado já desde o princípio até exatamente o fim
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da mensagem do terceiro anjo.
Estas evidências permanecem inabaláveis.
Objeções Respondidas
Alegam alguns que em GC 648-649, são atribuídas aos 144.000 diferentes especificações às quais
aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo jamais poderiam satisfazer:
a) Alcançam vitória sobre a besta.
b) Testemunham os juízos finais de Deus em todo o período das sete últimas pragas. "Viram a Terra
devastada pela fome e pestilência, o Sol com poder para abrasar os homens com grandes calores" (GC
649), etc.
c) Vivem sem Mediador em todo o tempo de angústia de Jacó.
d) São "trasladados da Terra, dentre os vivos."
Os opositores podem ser honestos em suas objeções, mas se esquecem de que, na Bíblia e no Espírito
de Profecia, grupos de pessoas, mesmo quando numeradas não são necessariamente tratadas como um
cheque a ser descontado no banco, no que concerne a inteireza matemática. Consideremos algum exemplo da Bíblia:
A Bíblia menciona heróis (Gideão, Baraque, Sansão etc.), "os quais por meio da fé venceram reinos,
praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo,
escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em
fuga exércitos de estrangeiros." Hb 11:33, 34.
De acordo com a teoria elaborada pelos opositores, cada um destes heróis deveria ter cumprido cada
uma destas nove especificações, mas isso não ocorreu.
Paulo diz que, após Sua ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo "apareceu a Cefas, e, depois, aos
doze" (1Co 15:5).
Mas foi Ele real e matematicamente visto pelos doze? Não, porque Judas não estava lá. Mas o grupo,
completo Qu incompleto, podia ser referido como "os doze".
Temos aqui dois exemplos que poderiam ser usados para explicar certas dificuldades (ou aparentes
dificuldades) com referência aos 144.000.
Alega-se que os 144.000 — todos com precisão matemática — estarão testemunhando a quarta
praga, por exemplo, quando o Sol receberá poder para abrasar os homens com grande calor. Tal
conclusão porém é insustentável pelo fato de que, enquanto os santos vivos estão espalhados por todo o
mundo (Mt 24:31), as pragas "não são universais" (GC 628). A teoria que afirma que matematicamente
todos os 144.000 testemunharão a praga causada pelo sol, coloca o povo de Deus realmente em
dificuldade, pois, se esta teoria fosse verdadeira, teriam de viajar muito. De suas celas nas prisões, de seus
solitários retiros nas florestas, de seus lugares ocultos nas montanhas, de todas as partes do mundo, teriam
de vir testemunhar as pragas locais; porque a teoria quer que todos os 144.000 estejam ali, no próprio
lugar.
O ensino original adventista não oferece dificuldade, porque temos exemplos — e a declaração de
que os 144.000 testemunharão "o Sol com poder para abrasar os homens com grandes calores" (GC 649)
é apenas mais um exemplo de que um grupo inteiro pode ser considerado como tendo experimentado o
que só um desse grupo ou nem todo esse grupo, realmente passou.
Não devemos esquecer que embora sejamos muitos membros, somos um só corpo (1Co 12:12). Por
isso, o que é experimentado por um é considerado como sendo experimentado por todos. "De maneira
que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele; e, se um membro é honrado, todos os
membros se regozijam com ele." 1Co 12:26. Mesmo os que já morreram ou ainda não nasceram podem
ser considerados participantes das ações de um povo tomado como um corpo. Muito antes de seu
nascimento, Levi foi considerado dizimista. De fato, Melquisedeque recebeu dízimos de Levi através de
Abraão (Hb 7:9, 10). E os escribas e fariseus, nos dias de Cristo, mataram Zacarias através de seus
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antepassados que viveram muitos séculos antes deles (Mt 23:35; 2Cr 24:20, 21). Pertencendo ao mesmo
corpo, possuindo o mesmo espírito, e procurando fazer a mesma obra, foram declarados como tendo feito
as próprias coisas que na realidade tinham sido feitas por outros antes deles.
Eis aqui outro exemplo que também pode ajudar: Os israelitas passaram 215 anos no Egito (ver PP
840 nota 6). Abraão, Isaque e Jacó, os antepassados dos israelitas, foram peregrinos em Canaã. Contudo,
aos olhos de Deus, o período de peregrinação e aflição dos descendentes de Abraão no Egito é contado da
época em que o concerto foi feito com Abraão, quando lhe foi ordenado sair de Ur dos Caldeus. (Gn
15:13; Êx 12:40,41). Já antes de nascerem, eles todos sofreram através daqueles cujo sofrimento começou
realmente muito mais tarde.
À luz destes exemplos, os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo e têm o selo de Deus, e
pertencem aos 144.000 como parte integrante deste grupo, podem ser considerados como participantes da
experiência de seus irmãos que alcançam a vitória sobre a besta, testemunham os juízos finais de Deus e
vivem sem Mediador, em todo o tempo da angústia de Jacó etc. Tanto o apóstolo Paulo (Rm 4:17) como a
irmã White ensinam que "Deus reputa as coisas que não são como se fossem", e que Ele "vê o fim desde
o começo, e controla o resultado de Sua obra como se ela já estivesse acabada." D 581.
Cumpre dizermos, em conclusão, que apoiamos o ensino original dos adventistas do sétimo dia sobre
o assinalamento dos 144.000, que, a nosso ver, está em perfeita harmonia com a Bíblia e os escritos de E.
G. White.
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ESTUDO 10
O ADVENTISMO DO SÉTIMO
DIA E O
ECUMENISMO
Aos adventistas do sétimo dia foi confiada a santa missão de dar ao mundo a primeira, a segunda e
terceira mensagens angélicas de Apocalipse 14. Foram chamados para proclamar a vinda da hora do juízo
de Deus, a queda das igrejas cristãs nominais, que se tornaram Babilônia, e uma advertência contra a
besta, a imagem da besta e o sinal da besta.
Não podemos desconsiderar o fato de que dentro das fileiras destas igrejas nominais encontram-se
muitas almas fiéis que hão de finalmente ser chamadas para sair. Tais almas são designadas por Deus
como "Meu povo". Embora não tenham recebido a bênção do conhecimento da verdade presente, estão
vivendo toda a luz que receberam. Devemos fazer tudo o que pudermos para alcançar estas preciosas
almas ainda presas pelas cadeias da tradição e da superstição. Contudo, o mesmo problema que existiu
nos dias de Israel existe hoje. "Os líderes deste povo o fazem errar." Quando há apostasia, afastamento de
Deus e da verdade, os que se demonstram falsos pastores levam indubitavelmente a maior culpa. Seria a
maior das loucuras pensar que unindo-nos a esses dirigentes em seus planos e programas estaríamos mais
aptos a fazer chegar ao povo a verdade.
Visto como o mundo cristão se comprometeu com os poderes das trevas os adventistas não devem
entrar em nenhuma espécie de namoro com outras denominações. Comentando Isaías 8:12. diz o Espírito
de Profecia:
"Que os atalaias nos muros de Sião não se unam aos que estão tornando sem efeito algum a verdade
como esta é em Cristo. Não se unam a confederação de incredulidade, papismo e protestantismo." 4BC
1141.
Tenha-se em mente que o fiel remanescente é descrito como não estando contaminado com mulheres
(Ap 14:4). Quer dizer que não há aqui relação ou aproximação entre eles e as denominações caídas. Os
adventistas devem manter-se afastados de igrejas ou reuniões onde a verdade é negada; "pois é errado
assim encorajá-los enquanto ensinam o erro que é veneno mortal para a alma e doutrinas que são
mandamentos de homens. A influência de tais reuniões não é boa. Se Deus nos libertou de tais trevas e
erros, devemos ficar firmes na liberdade com que Ele nos tornou livres e regozijar na verdade. Deus Se
desagrada de nós quando assistimos ao erro sem a isso ser obrigados; pois a menos que Ele nos envie a
essas reuniões onde o erro é inculcado ao povo pelo poder da vontade, Ele não nos guardará." PE 124,
125. Se não atendermos às advertências que temos recebido acerca desta cilada estaremos em perigo de
tomar as trevas por luz e a luz por trevas.
As igrejas caídas estão sob controle direto de Satanás; portanto Deus ordena a Seu povo que saia
delas (Ap 18:4). Que desculpa poderemos apresentar no dia do juízo se agirmos contrário à Sua ordem?
"Hoje, como nos dias de Elias, a linha de demarcação entre o povo que guarda os mandamentos de
Deus e os adoradores de falsos deuses está claramente definida .... E a mensagem para hoje é: 'Caiu, caiu
a grande Babilônia .... Sai dela povo Meu.' " PR 182.
A despeito do fato de os adventistas terem sido advertidos a não se envolverem na confederação de
Satanás, porque "os membros da igreja de Satanás têm estado a trabalhar constantemente para lançar fora
a lei divina, e tornar confusa a distinção entre o bem e o mal" (TM 16), tem havido muita associação e
colaboração proibida. Não é nosso propósito fazer acusações, mas quando vemos real perigo, cumpre-nos
levantar nossa voz como trombeta, e mostrar ao professo povo de Deus suas transgressões e pecados (Is
58:1). O Espírito de Profecia assim explica esta passagem:
"Se bem que sejam chamados 'o povo de Deus, a casa de Jacó', e se bem que professem ter ligação
com Deus pela obediência e pela comunhão, estão longe dEle. Foram-lhes concedidos maravilhosos
131

privilégios e promessas mas traíram seu depósito. A mensagem deve ser-lhes apresentada sem palavras de
lisonja. 'Anuncia ao Meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados.' Mostrai-lhes onde
estão em erro. Colocai diante deles o perigo em que se encontram. Falai-lhes dos pecados que estão
cometendo, ao mesmo tempo em que se gloriam de suas justiças." 4BC 1149.
Está escrito que os pecados de Babilônia devem ser desmascarados. "Os terríveis resultados da
imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mas
rápidos progressos do poder papal tudo será desmascarado." GC 606. Em conseqüência desta obra,
Babilônia será "despertado e enraivecido" e por fim tomará medidas contra nós (PE 272). Portanto, se
compreendermos nossa missão, não estaremos buscando amizade, harmonia e cooperação com as igrejas
caídas.
Um dos maiores males a serem desmascarados é o propósito satânico de unir as igrejas. "Satanás está
resolvido a uni-los em um só corpo, e assim fortalecer sua causa arrastando-os todos para as fileiras do
espiritismo." GC 588. Por isso o professo povo de Deus deve entender que, nutrindo o espírito do
ecumenismo está fazendo o jogo do inimigo. Mesmo que não tivéssemos os escritos do Espírito de
Profecia, as advertências contidas na Bíblia deveriam ser suficientes para nos manter livres do abraço dos
tentáculos desse perigoso polvo chamado movimento ecumênico.
"Os princípios exarados em Deuteronômio para instrução de Israel [capítulo 28:64-67], devem ser
seguidos pelo povo de Deus até ao fim do tempo. A verdadeira prosperidade depende da continuidade de
nossa relação de concerto com Deus. Nunca podemos nos permitir compromisso de princípio fazendo
aliança com os que O não temem . . . Aqueles que ... vêm com palavras suaves e fala agradável,
aparentemente procurando amigável aliança com os filhos de Deus, têm maior poder para enganar. Contra
tais pessoas cada alma deve estar alerta, não suceda que algum engano magistral e cuidadosamente
disfarçado o tome inadvertido." PR 545, 546.
"Os ímpios estão sendo atados em molhos, atados em trustes, uniões e confederações.
tenhamos que ver com estas organizações." 4BC 1142.

Nada

"Satanás tem a sua grande confederação, a sua igreja." TM 16. Associar-se com sua família de igrejas
populares é fazer o jogo do inimigo. "Satanás procura constantemente fortalecer o seu poder sobre o povo
de Deus, induzindo-os a entrar em aliança com seus súditos... Mas o Senhor em Sua Palavra instruiu
claramente Seu povo a não se unirem àqueles dentro de quem não habita o amor para com Ele." PP 600.
I — EXEMPLOS DE ASSOCIAÇÃO PROIBIDA
Os seguintes exemplos de associação, colaboração e amizade intima não serão apoiados por genuínos
adventistas que compreendem a mensagem.
As cálidas relações e as íntimas conexões de adventistas com Babilônia não se desenvolveram da
noite para o dia.
Citações de publicações mais antigas foram aqui incluídas como prova de que a Igreja Adventista do
Sétimo Dia há várias décadas começou a cortejar as denominações caídas e que delas cada vez mais se
aproxima.
1. Igreja Congregacional, Pastor Adventista (Enterprise, E.U.A.)
De um periódico da Igreja Adventista do Sétimo Dia:
"Aproximando-se da Igreja Congregacional enquanto ainda estão chegando adoradores para o serviço
de domingo de manhã, o (pastor) Barnes acelera o motor, faz aceleradamente uma aguda curva em U no
congelado cruzamento, estaciona seu carro e entra no rol da igreja .... Então anuncia que as Sociedades
das Igrejas Adventista do Sétimo Dia e Congregacional estarão realizando conjuntamente cultos de
Páscoa no fim da semana. 'Sexta-feira à noite nos estaremos reunindo aqui para uma comunhão conjunta.
No sábado de manhã estão convidados a assistir aos cultos da Igreja Adventista. E no domingo de manhã
estaremos convidando os adventistas para assistir aqui . O pastor congregacional Emrys P. Thomas
.. lhes disse que Barnes era um amigo pessoal de longa data e que embora fosse pastor ordenado da
Igreja Adventista, desempenhou bem o papel de pastor congregacional substituto."
G'leaner [órgão
oficial da União do Pacífico Norte] 21 de abril de 1975.
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2. Celebração Interdenominacional da Páscoa em Igreja Adventista do Sétimo Dia (E.U.A.)
Da Review and HeraId:
"Penso que estais justificados ao concederdes permissão de uso de vosso templo para uma celebração
da Páscoa a ser realizada por outras corporações religiosas." RH 2215/ 1958.
3. Culto Comunitário de Ações de Graças (Vicksburg, E.U.A.)
"O culto de ação de graças comunitário será realizado quinta-feira às 10 horas da manhã na Igreja
Batista da Avenida Bowmar. O dr. John G. McCall, pastor da Primeira Igreja Batista será o orador
convidado.... O padre Michael Glynn da Igreja Católica de São Pedro dirigirá a leitura responsava, o
reverendo C. Anthony Russo, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia fará a oração de ações de graças
e o reverendo Harold Jordon, pastor da Igreja Batista da Avenida Bowmar dirigirá a música." Vicksburg's Evening Post, 26 de novembro de 1975.
4. Culto Comunitário (Cícero, E.U.A.)
De um periódico da Igreja Adventista do Sétimo Dia:
"Os que se reuniram para louvar ao Senhor com cânticos eram das seguintes igrejas: Raymond
Blackford da Luterana; dr. William Early da Metodista de Cícero; reverendo Stephen Bard da Wesleyana
de Cícero; o padre Duane Craycraft da Igreja Católica do Sagrado Coração: reverendo Don Paden da
Igreja Cristã de Cícero; e o pastor Randal Murphy da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Cícero." RH 9
de março de 1967.
5. Festival de Arte em Wayland (E.U.A.)
"Planeje assistir ao festival de arte da escola São José em 5 e 6 de janeiro com abertura ao público no
dia 6 de janeiro das 13:00h às 15:30h. O evento é patrocinado pelo Concílio das Igrejas de Wayland que
inclui a do Sagrado Coração de Perkinsville, a de São José, a Metodista Unida, a Igreja de Cristo Unida e
a Adventista do Sétimo Dia... O festival se encerrará com um culto ecumênico na igreja, domingo à
tarde..." The Valley News, 2 de janeiro de 1974.
6. Festival de Oito Dias (Funchal, Ilha da Madeira, Portugal)
"Representantes de várias denominações cristãs assistiram ao 'Oitavário [festival de oito dias] de
oração em favor da unidade cristã, que se encerrará hoje [25 de janeiro de 1976] com um culto ecumênico
a realizar-se na Igreja Inglesa [Igreja Anglicana] da rua Quebra Costa. As fotos mostram, a partir da
esquerda: Reverendo Harper, pároco da Igreja Inglesa de Funchal; reverendo Pedro Barbosa, pastor da
Igreja Presbiteriana; reverendíssimo Satterthwaite, bispo de Fulham e Gibraltar; monsenhor Rafael
Andrade, representante da diocese de Funchal e reverendo Paulo Falcão, pastor da Igreja Adventista."
Jornal da Madeira, 25 de janeiro de 1976.
7. Associação de Liberdade Religiosa da Colômbia
Da Review and Herald:
"Em 29 de outubro de 1966 foi dado mais um passo para a liberdade religiosa na Colômbia, com a
fundação da Associação pró-liberdade religiosa da Colômbia... Um adventista do sétimo dia, Raimundo
Pardo Suarez, foi escolhido presidente. O vice-presidente é o reverendo Noel Olaya, padre católico e
parente de vários ex-presidentes da Colômbia. H. Niemann, pastor da igreja central de Bogotá foi eleito
secretário e Fernando Tapias, empresário adventista, tesoureiro. O dr. Carlos Didacio Alvarez, advogado
católico e dedicado defensor da liberdade religiosa, foi designado auditor. O restante da diretoria foi
escolhido entre dirigentes de várias convicções religiosas." RH 9/3/1976.
8. Reuniões Ecumênicas (na Espanha)
"Importante reunião 'pré-teológica' ocorreu sob o patrocínio do Centro João XXIII, da Universidade
Pontifícia de Salamanca, de 24 a 25 de maio de 1966. Além dos professores dessa universidade,
verificou-se a assistência de especialistas católicos, ministros adventistas, batistas e episcopais, bem como
de pastores da Igreja Evangélica. Os participantes decidiram continuar mantendo anualmente diálogos
dessa espécie." L'Actualité Oecumenique, França, 15 de junho de 1966.
9. Jubileu da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Hungria
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De um periódico da Igreja Adventista do Sétimo Dia:
"A fim de celebrar seu jubileu de 75 anos, nossa Igreja na Hungria realizou vários cultos religiosos de
5 a 8 de setembro [1973]... À reunião de quinta-feira assistiram também representantes do governo e
representantes de outras igrejas e denominações." Adventecho [periódico adventista alemão] 15 de
dezembro de 1973.
10. Confraternização de Ministros (Bunbury, Austrália)
"Sete ministros eclesiásticos... disseram que Bunbury apresentava sintomas de uma comunidade
moralmente enferma. Estavam preocupados com a possibilidade de a cidade tornar-se como a Suécia
onde, segundo alegam, se permitia ampla liberdade sexual. Os sete ministros são membros da Confraternização de Ministros de Bunbury. São da Igreja Católica Romana, Igreja Metodista, Igreja de Cristo,
Igreja Congregacional Presbiteriana, Igreja Batista, Igreja Adventista do Sétimo Dia e Igreja dos Irmãos
Apostólicos." The West [jornal australiano] de 2 de dezembro de 1966. Grifo nosso.
11. Concílio Intereclesiástico de Ringwood (Ringwood, Austrália)
"O Concílio intereclesiástico de Ringwood compreende representantes da Igreja de Cristo, Igreja da
Inglaterra. Luterana, Metodista, Presbiteriana, Católica Romana, Exército da Salvação, Adventista do
Sétimo Dia e Igrejas Batistas do leste de Ringwood." Eastern Post Gazette [jornal australiano] 11 de
novembro de 1965.
12. Fusão de Igrejas na China
De um periódico da Igreja Adventista do Sétimo Dia:
"Têm surgido ultimamente cada vez mais notícias de Igrejas que se unem e se fundem umas com as
outras. Pode-se ver o aspecto de uma unificação de caráter local pelas diretrizes adotadas para a fusão
entre a Igreja de Cristo e a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Chinchow, província de Liaoning, que
citamos literalmente do `Boletim da China', publicado pela agência do Extremo Oriente do Departamento
de Missões Estrangeiras do Concílio Nacional de Igrejas nos E.U.A.: I. Ficam abolidos os nomes
denominacionais até aqui adotados por ambas as Igrejas e, doravante se adotará a denominação de 'Igreja
Oficial Cristã de Chinchow'. 2. A organização, os edifícios, as propriedades e o pessoal se unificam. A
propriedade excedente será utilizada para fins socialistas. 3. Revoga-se o costume adventista de pagar
dízimo; cada um dê o tanto que desejar. 4. As resoluções anteriores adotadas serão adaptadas às novas
condições após a unificação. Serão tomadas providências para a reforma da maneira de pensar dos
membros da Igreja individualmente. Em atenção ao apelo do governo para a produção de aço, a Igreja
instalará e fará funcionar sua própria fábrica, de propriedade do povo." Der Adventbote [periódico
adventista alemão] 15 de dezembro de 1959.
13. Delegado Adventista à Conferência Geral Batista do Sétimo Dia
De um periódico da Igreja Adventista:
"Como delegado da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, assisti à Assembleia anual da
Conferência Geral dos Batistas do Sétimo Dia instalada em 12 de agosto em Milton, Wisconsin, E.U.A."
— Adventecho [periódico adventista da Alemanha] de 15 de outubro de 1973.
14. Nova Maneira de Ver a Liderança das Principais Igrejas
a) Direção da Igreja na Inglaterra.
Os adventistas do sétimo dia expressam sua crença acerca do líder da Igreja Anglicana. Escrevem:
"Especialmente em face da descoberta de que um dos paladinos de Deus nos últimos dias é nada
menos que o próprio arcebispo Ramsey, centésimo ocupante da Sé de Canterbury." The Signs of the
Times [periódico adventista do sétimo dia dos EUA] janeiro de 1968.
b) Direção dos Cristãos Ortodoxos Orientais:
Roland R. Hegstad, dirigente adventista do sétimo dia, escreve:
"Urna visita com o patriarca ecumênico Athenagoras.... Desembaracei-me de suas suíças grisalhoescuras e perguntei-lhe em tom jocoso, 'o senhor me dá o mesmo beijo de paz que deu ao papa Paulo VI
no Monte das Oliveiras'?' Seus olhos castanhos grandemente expressivos piscaram. Sim', respondeu, 'o
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mesmíssimo beijo. Mas com o senhor não será necessário pois com o senhor não estive em guerra!' "
Liberty [periódico adventista do sétimo dia dos E.U.A.] março e abril de 1967.
II. MAIS UNIDOS A ROMA
Muitos crentes adventistas estão surpresos com a mudança de atitude da Igreja Adventista do Sétimo
Dia para com o catolicismo romano. Os exemplos abaixo falarão por si mesmos.
1. Nova Maneira de Ver o Papa
Diz um periódico da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
"Quando consideramos, na qualidade de cristãos protestantes, o término do pontificado de Pio XII
não podemos deixar de mostrar o devido respeito à personalidade pia e de imponente reverência do finado
papa ... João XXIII, cujo lema é ‗Obedientia et Pax‘ (obediência e paz), está conduzindo a Igreja Católica
por entre um tempo difícil. Estou convencido de que as orações do mundo protestante em favor de um
bom papa fazem sentido. Que suas decisões se façam presentes Àquele que é maior do que ele!" —
Jugindleitstern [periódico adventista do sétimo dia alemão] janeiro de 1959.
2. Coral Adventista em Igreja Católica (Indonésia)
De um periódico da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
"A Igreja Católica de Saint Ignatius de Magelang (Indonésia) ficou apinhada com 1700 pessoas que
foram ouvir o ‗Way Singers‘ da nona academia do Extremo Oriente (Singapura)" — Adventecho
[periódico adventista alemão] 1 de outubro 1973.
3. Concerto Interfé (Índia)
"Pela primeira vez na índia corais católicos e protestantes organizaram um concerto conjunto a fim
de levantar fundos para a Cruz Vermelha Indiana. O coral da catedral católica do Sagrado Coração cantou
com os corais da Igreja Anglicana, Metodista, Adventista do Sétimo Dia e de outras Igrejas e da Delhi
Choir Society." — Universe [England] 4 de janeiro de 1963.
4. Vôos Internacionais Maranata (Ilha de Kodiak, Alaska)
De um periódico adventista do sétimo dia.
"Nem todos os cooperadores do projeto são adventistas do sétimo dia. O padre Sean O'Donoghue,
pároco da Igreja Católica de Kodiak, ofereceu as instalações da escola paroquial de ST. Mary's para uso
de Maranata ... A fraternidade é genuína. O padre O'Donoghue profere uma das palestras do culto
matutino e ora pelo êxito do centro adventista. Ele e as irmãs do Sagrado Coração comem com os
obreiros e parecem decididamente interessados numa religião que motive o povo a um desempenho como
faz o centro Maranata. O padre O'Donoghue está convidado a participar nos cultos de abertura da nova
Igreja Adventista do Sétimo Dia." — Gleaner [órgão oficial da North Pacific Union Conference] 18 de
agosto de 1975.
5. Barreiras Denominacionais Removidas (Organização Auxiliar Asiática)
De um periódico da Igreja Adventista do Sétimo Dia:
"O que apreciamos neste interesse em voga é que derribou barreiras denominacionais. Na recente
eleição de oficiais da reunião geral anual, nova comissão foi eleita. É constituída de dois católicos, um
presbiteriano, um anglicano, um pentecostal e quatro adventistas australo-chineses, os quatro que viram a
necessidade e entraram em ação." Australian Record [periódico adventista do sétimo dia australiano] 3 de
setembro de 1973.
6. Coral Adventista em Missa Católica (Brasil)
― 'Para os que morreram no acidente de Santa Luzia há esperança de ressurreição.' Com estas
palavras de introdução, Dom João de Resende Costa, arcebispo de Belo Horizonte, abriu o culto
ecumênico em memória das 18 vítimas do acidente.... A missa foi celebrada pelo arcebispo.... No final
um conjunto coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia cantou hinos religiosos e canções populares."
Diário da Tarde, 1." de setembro de 1976.
7. Cerimônia Conjunta em Igreja Católica (Espanha)
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"Sexta-feira, 13 de maio de 1967 às 8:00 horas da manhã, a cripta do santuário de Nossa Senhora de
Pompéia estava lotada. Realizava-se ato de meditação e oração organizado pelo Centro Ecumênico de
Barcelona. A cerimônia foi dirigida em conjunto pelo arcebispo de Barcelona, dr. Marcelo Gonzalez;
reverendo Enrique Capo, pastor da Igreja Evangélica Espanhola; o sr. Antônio Comavella, da Igreja
Adventista; e o irmão Roberto Giscard, monge da comunidade protestante de Taize." La Vanguardia
Espanola (jornal espanhol) de 18 de maio de 1967.
8. Projeto Família Cristã (Filipinas)
"A comissão de nomeação ontem, 25 de julho de 1971 pesquisando a família cristã anunciou a
indicação da família de um pastor adventista do sétimo dia (pastor C. Banaag).... O pastor Banaag visitou
muitos países da Ásia e os EUA. Sua última viagem foi em 1968 quando, como membro da Comissão
Internacional Igreja-Estado, composta de 34 secretários de Liberdade Religiosa de vários países, visitou
os países da Europa, o Oriente Médio, Rússia, Iugoslávia e Tchecoslováquia (SIC) e foi-lhe concedido
meia hora de audiência pelo papa Paulo VI na basílica de São Pedro no Vaticano. O pastor Banaag
também assistiu ao encontro ecumênico com o papa na Nunciatura Apostólica na Avenida Taft no ano
passado, quando o pontífice veio a Manila em visita. A pesquisa este ano realiza-se sob o patrocínio
conjunto do Movimento da Família Cristã e o Fhilippines Herald, por indicação do núncio papal, com a
cooperação do Concílio Nacional de Igrejas das Filipinas." The Fhilippines Herald, 26 de julho de 1971.
9. Os Adventistas do Sétimo Dia e o Vaticano
Da Review and Herald:
"Durante a visita da Comissão de Estudos Igreja-Estado à Itália, os membros participaram de uma
audiência geral do papa na Igreja de São Pedro. Pouco depois, três membros da Comissão falaram
rapidamente com o papa: Pierre Lanares, secretário de liberdade religiosa da Divisão Sul-Européia;
Roland R. Hegstad, redator de Liberty e Leif Kr. Tobiassen da Universidade de Andrews. O papa ...
(presenteou) ... o dr. Tobiassen com uma medalha de recordação." RH 30/5/1968.
10. Adventista Recebe Condecoração Papal
De um periódico Adventista do Sétimo Dia:
"Samule Bocchiocchi, que estudou na Universidade de Andrews e foi professor de Bíblia no Colégio
Adventista Júnior da Etiópia, recebeu recentemente uma medalha de ouro do papa Paulo VI, por ter
colado grau de licenciado em história da Igreja, com distinção (summa cum laude), na Universidade
Gregoriana Papal em Roma." Adventecho (periódico adventista alemão) 15 de junho de 1973.
11. Universal Fatima News
Nas mãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a tríplice mensagem se tornou tão mansa e afônica (6T
60), que todo o temor da parte das Igrejas caídas parece ter-se esvaído, tanto assim que atualmente até os
católicos anunciam livros adventistas. Um periódico católico, por exemplo, anuncia a chegada de um
colportor adventista. "J. W. Proctor, representante da História Bíblica, de Grandes Lagos, passa seu tempo
visitando e promovendo boa vontade entre todas as Igrejas. Ele estará na grande Chicago após o dia 1." de
janeiro, visitando escolas paroquiais e públicas, no interesse de promover boa literatura no lar." Universal
Fatima News [periódico católico dos EUA) dezembro de 1966.
12. Agora Líderes Católicos são Convidados a Falar em Reuniões de Adventistas do Sétimo Dia
De um periódico adventista do sétimo dia:
"O clube de homens da Igreja de Jackson realizou recentemente um jantar num restaurante local.
Após o jantar ouviram uma alocução da irmã Mary Marita, diretora da Escola São José de Jackson e
professora da quinta série. A irmã Mary Marita foi convidada por William Moors a falar no clube dos
homens." — Lake Union Herald [periódico adventista do sétimo dia dos EUA.].
Irmã Berenice, monja católica estudante de matemática da Universidade de Andrews, discursou
recentemente no clube ministerial de Andrews." Lake Union Herald [periódico adventista do sétimo dia
dos EUA].
De The Journal:
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"Terça-feira à tarde mais de 400 pessoas assistiram à inauguração da nova biblioteca de 80.000
dólares da Escola Missionária de Washington. O grupo incluía notáveis educadores e bibliotecários de
escolas e faculdades próximas.... Louvando o projeto, o dr. Roy J. Deferrari, secretário geral da
Universidade Católica da América, como orador principal, disse que "a biblioteca é digna de orgulho e de
admiração." The Journal (EUA) 9 de outubro de 1942.
Mais abaixo o artigo diz que "entre os convidados à plataforma dos oradores estavam: O reverendo
Janes R. Kortendick bibliotecário de consultas da Universidade Católica; o professor Hurley, da divisão
de Ciência Bibliotecária da Universidade Católica e Victor Schafer, do departamento de exercícios da
Universidade Católica.
De uma Revista Argentina:
Pela primeira vez na Argentina um dignitário da Igreja Católica apareceu numa Igreja de outra
confissão religiosa para falar à congregação. A oração final, em comum, confirmou simbolicamente o
objetivo papal de concretizar a união das Igrejas cristãs, isto é, dos irmãos separados. Foi um evento
histórico e até surpreendente, por ser bispo o dignitário católico que foi ao templo.
"O evento ocorreu na capela da Igreja Cristã Adventista, cujos dirigentes convidaram o bispo
diocesano de Goya (Corrientes), monsenhor Alberto Devoto. Ele foi membro da comissão preparatória do
Concílio Vaticano 11, correspondente de imprensa da quarta sessão, membro da comissão de reformas
litúrgicas que introduziu diversas mudanças no culto católico, e pertence à linha de dignitários
renovadores da Hierarquia Eclesiástica Argentina.
"A notícia da visita do monsenhor Devoto à Igreja Adventista despertou grande interesse e
expectativa. O pastor Victor Schulz, dirigente local da Igreja Adventista, recebeu o alto dignitário da
Igreja Católica à sua chegada. Após receber as boas-vindas, monsenhor Devoto entrou na Igreja
acompanhado dos dirigentes adventistas. O ilustre visitante foi então apresentado à congregação pelo
pastor Schulz. Ele expressou o prazer da Igreja Cristã Adventista por terem em seu púlpito um padre tão
culto da Igreja Católica e disse que aguardava com grande interesse o tema de sua alocução, condensando
o fato de que ele (monsenhor Devoto) havia assistido a todas as reuniões do Concílio, estando assim
plenamente informado da atmosfera do eminente congresso, e a par da transcendência histórica dos
pensamentos de seus promotores, João XXIII e Paulo VI" — Así (revista argentina) outubro de 1966.
De um jornal brasileiro:
"Adventistas inauguram templo em Maringá, Paraná. A presença do bispo diocesano Jayme Luiz
Coelho e outros padres e pastores transformou a inauguração do templo central da Igreja Adventista do
Sétimo Dia num autêntico exemplo de ecumenismo.... No culto de dedicação, o pastor José Irajá da Costa
e Silva, que entregou o templo à congregação; o bispo diocesano e o prefeito Adriano Valente ocupavam
a plataforma." Folha de Londrina, 14 de maio de 1972.
13. Troca de Púlpitos (Morganton, EUA)
De um periódico da Igreja Adventista do Sétimo Dia:
"Robert Hunter, pastor adventista distrital de Morganton, Carolina do Norte e membro da Associação
Ministerial local participou do Dia da Troca de Púlpito, trocando o púlpito com o padre Thomas Burke da
Igreja Católica Romana de São Carlos. O tema do programa, que abrangia toda a cidade, foi `Sejam
Benditos os Laços.' " — Southern Tidings (órgão oficial da União Sul) abril de 1975.
14. Visita Oficial do Papa
"Em Busca dos Objetivos de Completa União.
"Após a audiência geral de quarta-feira, 18 do corrente, o santo padre recebeu os participantes da
Conferência dos Secretários de Famílias Confessionais do Mundo. O grupo estava acompanhado do bispo
John Howe, secretário geral do Conselho Consultivo Anglicano e do Sr. B. B. Beach, secretário geral dos
adventistas do sétimo dia. Esta foi a primeira vez que representantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia
se encontraram com o papa.
"Para comemorar esse momento significativo, ofereceram artística medalha de ouro ao santo padre.
"O santo padre dirigiu-lhes o seguinte discurso:
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"Caros irmãos em Cristo:
"Regozijamo-nos por podermos receber hoje tão importante grupo, e estendemo-vos as boas-vindas à
Sé Apostólica.
"Saudamo-vos em vossas pessoas os representantes de considerável parte do povo cristão e por vosso
intermédio enviamos nossos votos de graça e paz no Senhor às vossas famílias confessionais.
"Apraz-nos expressar, em vossa presença, nossa fé comum em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único
Mediador para com o Pai, o Salvador do mundo. Sim, irmãos, juntamente com o apóstolo Pedro,
proclamamos que, 'em nenhum outro há salvação: pois debaixo do Céu nenhum outro nome há, dado
entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.' " At 4:12.
"De sua parte, a Igreja Católica está solenemente empenhada, através do Concílio Vaticano II, num
ecumenismo baseado em crescente fidelidade a Cristo o Senhor e em conversão do coração (ver Unitates
Redintegrato, 6-7). Ao mesmo tempo, está cônscia de que nada é mais alheio ao ecumenismo do que o
falso irenismo que prejudicaria a doutrina católica e obscureceria seu genuíno e preciso significado."
(Idem p. 11).
"Reforçados pelo poder da Palavra de Deus, persigamos, portanto, a despeito de todas as
dificuldades, o objetivo de plena união em Cristo e na Igreja.
"E com humildade e amor, dirijamos nossos pensamentos e nossas esperanças a nosso Senhor Jesus
Cristo. Glória seja dada a Ele bem como ao Pai e ao Espírito Santo, para todo o sempre." —
L'Osservatore Romano [jornal católico, edição portuguesa] 29 de maio de 1977.
Adventistas Pela Primeira Vez com o Papa
"Na quarta-feira, 18 de maio, o papa Paulo VI recebeu em audiência especial os representantes da
Conferência de Secretários das Famílias Confessionais do Mundo. No grupo encontravam-se entre outros,
o bispo John Howe, primeiro secretário do Conselho Consultivo Anglicano e o Sr. B. B. Beach, primeiro
secretário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a primeira vez que um representante desta corporação
religiosa vem encontrar-se com o papa. Na ocasião, para comemorar sua visita, presentearam o papa com
uma medalha de ouro....
"A Conferência de Secretários de Famílias Confessionais do Mundo foi organizada a vinte anos e seu
fundador foi o primeiro secretário do Conselho Consultivo Anglicano, bispo John Howe. O atual
secretário da Conferência e ao mesmo tempo primeiro secretário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sr.
Beach, fez uma declaração à Rádio Vaticano enfatizando a importância deste primeiro encontro de
adventistas com o papa. Literalmente, eis o que ele disse: 'Foi para mim grande honra, como secretário da
Conferência, estar presente aqui em Roma, em audiência com o santo padre. Nessa ocasião ofertei ao
papa um livro acerca da obra mundial da Igreja Adventista." — Glas Koncila [periódico católico da
Iugoslávia] 5 de junho de 1977.
Como os adventistas do sétimo dia estão cada vez mais se aproximando não só das denominações
protestantes mas também da Igreja Católica Romana, torna-se cada vez mais significativa a seguinte
profecia:
―Quando o Salvador viu na Igreja judaica uma nação divorciada de Deus viu também uma professa
Igreja cristã unida ao mundo e ao papismo." RH 8/10/ 1901.
III

- PERIGOSO COMPROMISSO

Bem conhecidos líderes protestantes mantiveram conversações com altos dirigentes adventistas e
finalmente declararam: "Apraz-nos fazer justiça a um grupo muito caluniado de crentes sinceros e com a
mente e o coração . reconhecê-los como irmãos e membros remidos do corpo de Cristo." — Time
Magazine [EUA] 31 de dezembro de 1956.
A direção adventista, por seu turno, declarou: "Somos unidos aos grupos denominacionais cristãos,
nossos companheiros nos grandes fundamentos da fé que uma vez foi entregue aos santos." Questions on
Doctrine pág. 32.
De acordo com publicações diversas, os dirigentes adventistas se comprometeram a eximir-se a
quaisquer ataques à Igreja Católica e a retirar da venda ao público quaisquer escritos ofensivos aos
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católicos. As declarações do Espírito de Profecia, de que se deve aborrecer e evitar esse sistema pseudoreligioso, (GC 572), e de que seus pecados devem ser desmascarados (GC 606), parecem ter sido
esquecidos.
Um periódico católico da Austrália informa:
"O protesto público contra publicações adventistas do sétimo dia ofensivas aos católicos irrompeu em
1940, quando o livro Esta Hora Tremenda, publicado pela editora Signs Publishing Company, subsidiária
adventista, apresentou caricatamente o papa como `anticristo' e como a 'besta' do Apocalipse.
"Partindo de cartas de leitores a Liga Social das Senhoras Católicas entrou em ação, o que provocou
veemente protesto público. Muitas pessoas, inclusive proprietários de hotéis e hospedarias recusaram-se a
comprar produtos da Sanitarium Health Food Company, outra subsidiária adventista.
"O resultado foi que representantes da Sanitarium Health Food Company se dirigiram à
administração The Advocate e expressaram seu pesar pela publicação da matéria ofensiva. O secretário da
Sanitarium Health Food Company para as regiões de Vitória, Austrália Meridional e Tasmânia disse, em
declaração a The Advocate, que o livro em que apareceram as declarações ofensivas foi originalmente
publicado na Europa, e republicado aqui pela Signs Publishing Company sem seu habitual exame
escrupuloso do conteúdo. As passagens que motivaram a queixa, dizia-se, não representam os pontos de
vista da direção de Signs Publishing Company nem por certo do Sanitarium Health Food Company.
"Dizia-se, ainda, que o livro estivera fora de circulação por tempo considerável, não estava então
circulando e provavelmente não seria reimpresso pela Signs Publishing Company. `Lamentam muito sua
participação na republicação do livro e sem dúvida tentarão por meios adequados retificar certas coisas o
quanto lhes for possível.'
"Embora outros adventistas também se dirigissem à direção The Advocate e manifestassem repúdio
pela declaração do secretário, aceitamos o compromisso do secretário como oficial.
"Uma vez que não tivemos conhecimento de publicações posteriores e parecia que o mencionado tipo
de publicação ofensiva desapareceria no melhor clima que se vinha desenvolvendo nos anos decorridos,
The Advocate aceitou recentemente em boa fé a publicidade da Sanitarium Health Food Company.
"Atendendo a protestos de alguns de nossos leitores, contactamos a sede Adventista do Sétimo Dia
em Yarra St. Hawthorn, falamos com o pastor L. Jones. Ele nos assegurou que o livro Esta Hora
Tremenda fora retirado no início da década de 40 e já estava fora de circulação. Ele disse que o autor
havia de fato visitado recentemente a Austrália e fora indagado acerca do livro. Segundo o pastor Jones o
autor disse que se tivesse de escrever tal livro hoje ele o escreveria de modo diferente. O pastor Jones
acrescentou que felizmente existia agora outro clima entre as denominações e que o quanto ele sabia
nenhuma literatura dessa espécie, que pudesse ser julgada ofensiva estava então sendo circulada pelos
adventistas." — The Advocate, [periódico católico da Austrália] 13 de fevereiro de 1964.
Diz um periódico católico da Alemanha:
"Os de fora não devem interferir em querelas de família. Resolvam os adventistas suas próprias
disputas entre si. Não queremos envolver-nos na questão de saber se esta ou aquela orientação é uma
representação genuína do adventismo.... Em 1914 dois por cento dos membros foram excluídos da Igreja
Adventista do Sétimo Dia Alemã porque declararam que a participação no serviço militar, e ainda no
sábado, não se pode conciliar com a doutrina adventista. Os membros excluídos consideraram-se a si
mesmos os verdadeiros sustentadores e defensores do adventismo.... Na primavera de 1936, esse
`Movimento de Reforma' foi dissolvido e proibido em todo o país, pois 'sob o manto de atividades
religiosas estavam buscando atingir objetivos opostos à visão mundial do Nacional-Socialismo.'
Aplicaram-se penas na forma de prisão e confinamento em campos de concentração.... O 'Movimento de
Reforma' Adventista da Alemanha está agora censurando a originalmente. constituída Igreja Adventista
do Sétimo Dia pelo fato de estar buscando 'melhores relações com os poderes das trevas', de considerar o
mandamento do sábado suspenso em tempo de guerra, de haver aderido ao Estado Nazista, de não
observar a proibição de comer carne, de permitir novo casamento aos divorciados e estenderem o número
dos salvos além de 144.000.... Contudo, há algo mais que para nós é importante. A Igreja Adventista do
Sétimo Dia original nos assegura enfaticamente que 'se absterá de qualquer instigação contra o
catolicismo.' " — Paulinus [periódico católico da Alemanha] 8 de março de 1953.
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IV — A IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA E OS CONCÍLIOS NACIONAIS DE
IGREJAS
É lamentável que, apesar das advertências da Bíblia (2Co 6:15-18; Ap 14:4; 18:4) e do Espírito de
Profecia, a Igreja Adventista esteja tomando parte em Concílios Nacionais de Igrejas. Os seguintes
exemplos mostrarão o que se passa:
1. Zâmbia
Um folheto publicado pelo Concílio Cristão da Zâmbia, África, mostra um rol de membros de 22
igrejas, e com uma dessas é arrolada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. — What is CCZ? [folheto
publicado pelo Concílio Cristão da Zâmbia]
2. Zaire
Da R eview and Herald:
"Quando os dirigentes mundiais adventistas se convenceram de que a Igreja podia realizar sua obra
sem qualquer mudança em seus ensinos ou meios de sustento, cedeu às exigências governamentais de
alinhar-se com as organizações protestantes.... Assim, com sentimentos mistos de ambos os lados em 24
de março de 1972 os adventistas do sétimo dia tornaram-se o quadragésimo segundo membro da Igreja de
Cristo no Zaire. — RH 27/2/1975.
3. China
A imprensa holandesa informa acerca das Igrejas cristãs na China:
"Os adventistas do sétimo dia foram uma das primeiras denominações a reformar-se e a unir-se à
Igreja Comunista. Outras denominações assim procederam a muito tempo, mas não todas. Foram a Igreja
Evangélica, a Igreja Ortodoxa Chinesa, a primeira sob a direção do reverendo Wang, e a última sob a
direção do reverendo Watchman Nee." — Haagse Courant [jornal holandês] 27 de janeiro de 1962.
Outras publicações acrescentam mais informação:
"Os adventistas foram declarados como tendo passado por' `um novo nascimento' como organização.
Foram recompensados sendo oficialmente classificados como uma 'Igreja reformada', a primeira na China
comunista." — The Story of Mary Liu [livro] por Edward Hunter pág. 222.
Onze seminários da China Oriental se incorporaram ao Seminário Teológico de Nanking, formando o
Seminário Teológico Unido Ginling, tornando-se estas distintas faculdades uma universidade. Toda sorte
de fé protestante foi indiscriminadamente reunida, inclusive a adventista do sétimo dia e a apostólica." —
The Black Book on Red China, por Edward Hunter, pág. 66.
4. Estados Unidos
Diz uma carta do Concílio Nacional de Igrejas:
"A Igreja Adventista do Sétimo Dia é associada ao Concilio Nacional de Igrejas.... Os adventistas do
sétimo dia se filiaram a uma unidade do Concílio desde a sua formação em 1950." — Letter From
Nacional Council of Churches [EUA], 21 de março de 1960.
5. Polônia e Tchecoslováquia
O relatório da reunião da Comissão do Concílio Ecumênico de Igrejas Cristãs da Polônia, realizado
em Varsóvia em 23 de fevereiro de 1967, diz que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi a primeira a
entregar sua declaração de adesão, unindo-se ao Concílio Ecumênico.
Apresentamos abaixo citações de vários jornais poloneses:
"Os adventistas estão trabalhando em íntima cooperação com o Concílio Ecumênico." — Tribuna
Ludu [jornal polonês] 15 de dezembro de 1967.
"As igrejas da Tchecoslováquia realizaram uma reunião ecumênica de 18 a 19 de janeiro [1967] em
Bratislava com o propósito de discutirem a participação na Quarta Conferência de Paz de todos os
cristãos que ocorrerá em Praga, em outubro. As seguintes Igrejas enviaram seus delegados à reunião:
Igreja Ortodoxa, Igreja Unitária, Igreja Metodista, Igreja dos Irmãos Evangélicos, Igreja dos Irmãos,
Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Tcheca, Igreja Cristã Eslovaca Reformada, Igreja Luterana da
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Eslováquia e Igreja Silesiana de Luteranos Evangélicos." — Rodzina [jornal polonês].
"O Concílio Ecumênico Polonês em sessão...
"Uma delegação de doze representantes saiu da Polônia para a Quarta Conferência de Paz de Todos
os Cristãos a realizar-se em Praga. A delegação é constituída de líderes de Igrejas que estão unidas ao
Concílio Ecumênico Polonês, tais como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Católica Unida `Pax' e a
Comunidade Cristã Unida." -- Rodzina [jornal polonês].
"O pastor Dombrowski e o pastor Lyko foram agraciados com a insígnia concedida na comemoração
dos 'Mil Anos de Cristianização.' Também faziam parte da Junta Diretora da Conferência de Paz de
Todos os Cristãos." — Biwletynach Informacynich [revista polonesa], 16 de maio de 1967.
Os dois pastores mencionados neste relatório são destacados dirigentes adventistas da Polônia.
6. Hungria
Um periódico da Igreja Batista Húngara registra que a Igreja Adventista da Hungria pertence ao
Concílio de Igrejas Livres. Outra edição cio mesmo periódico fala de uma visita oficial de uma delegação
do Concílio Húngaro à União Soviética. Segundo o relatório, a delegação incluía o Sr. Szakacs Jozsef,
então presidente da Igreja Adventista e ao mesmo tempo vice-presidente do Concílio de Igrejas Livres na
Hungria. O relatório inclui o seguinte:
"O Poder da Fé Comum.
"Relatório resumido da visita da delegação da Igreja Húngara à União Soviética.
"Os dirigentes da União de Igrejas Batistas Evangélicas da União Soviética formulou convite para
uma visita oficial da Igreja Batista Húngara bem como do Concílio de Igrejas Livres de 13 a 28 do
próximo mês de julho. Os dirigentes representantes foram: O Sr. Laczkovski Janos, presidente da Igreja
Batista Nacional e vice-presidente da Aliança Batista Mundial; o Sr. Szakacs Jozsef, presidente da
denominação Adventista e vice-presidente do Concílio de Igrejas Livres; e Nogy Jozsef, teólogo e reitor
batista, secretário do Concílio de Igrejas Húngaro....
"Em todos os trabalhos expressamos as cordiais saudações da Igreja Batista Húngara e dos irmãos
das Igrejas pertencentes ao Concílio de Igrejas Livres. As congregações e os dirigentes das Igrejas
receberam as saudações com sincero apreço.
"Nossa delegação teve a oportunidade de manter sincera conversação com irmãos batistas e
adventistas e dissemos-lhes como trabalhamos juntos e respeitamos mutuamente os princípios de fé....
"O dirigente Sr. Szakacs Jozsef expressou seu apreço aos dirigentes da Igreja Batista especialmente
pelo amor fraternal que desfrutou durante sua visita como vice-presidente do Concílio de Igrejas Livres e
presidente da Igreja Adventista Húngara, e também pelo oportuno auxílio dos irmãos, que lhe possibilitou
conhecer os representantes e membros da Igreja Adventista. Todos os membros da delegação
participaram nos cultos nas congregações adventistas.
"Concluímos nossa visita com muitas ricas bênçãos e com a esperança de que podemos ser
mutuamente enriquecidos mediante a fé e o testemunho comum." — Békéhirnok [periódico batista
húngaro].
"O evangelista Billy Graham aceitou o convite para realizar uma cruzada na Hungria. A aceitação de
Graham foi anunciada pelo evangelista e por Sandor Palotoy, presidente do Concílio de Igrejas Livres na
Hungria. Palotoy estendeu o convite a Graham quando esteve nos Estados Unidos para uma reunião do
Concílio Geral da Aliança Batista Mundial. Sendo ele próprio adventista do sétimo dia, Palotoy
representa as oito Igrejas Evangélicas da Hungria." — Southern Tidings [órgão oficial da União Sul]
setembro de 1977.
"A visita do Sr. Graham ... foi patrocinada pelo Concílio de Igrejas Livres que é uma aliança das
Igrejas: Batista, Pentecostal, Metodista, Adventista do Sétimo Dia e outras denominações." — Religious
News Service [EUA], 14 de outubro de 1977
De um relatório apresentado em 1984 por pessoa ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia há vinte
anos na Hungria e publicado no boletim "Watchman, What of the Night?" vol. XVII, n.° 9, citamos:
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"Em 1957 a Igreja Adventista da Hungria tornou-se membro de uma organização denominada
Concílio de Igrejas Livres (abreviação húngara: SZET), que reúne todas as menores, isto é, quase todas as
pequenas denominações protestantes da Hungria . . . .
"Em 1965 o Concílio de Igrejas Livres uniu-se ao Concílio da Igreja Ecumênica com todas as suas
Igrejas membros, a maioria das quais já tinha estado no ecumenismo, portanto, também os adventistas,
mesmo que só indiretamente. Normalmente, o presidente em exercício do Concílio de Igrejas Livres é
também o vice-presidente do Concílio da Igreja Ecumênica. Após a súbita morte de S. Palotoy, Szakacs
Jozsef o sucedeu e foi ao mesmo tempo o presidente da União Adventista Húngara.
"Ser membro do Concílio das Igrejas Livres, significa que todas as denominações contribuem
financeiramente com o Concílio; compartilham um seminário teológico e assim recebem o mesmo
preparo no seminário; obedecem estritamente às normas e aos regulamentos do Concílio de Igrejas Livres
(no tocante a eleição), proclamação do evangelho, questões financeiras, missões etc., mesmo que sejam
sacrificadas e violadas as instruções bíblicas.
"Os verdadeiros adventistas viram aonde tudo isto estava levando — por um lado, um estilo de vida
mais frouxo, muito mais livre, casamentos mistos, divórcios, mundanismo; e por outro lado, a proibição
gradual, o desânimo ou astuta paralização de todos os projetos possíveis para crianças e jovens, uso da
literatura e outros meios de evangelização....
"A situação ficou tão ruim que pastores fiéis, jovens e velhos, choraram juntos, jejuaram e passaram
muitas noites em oração. Ficaram convencidos de que era tempo de dar um basta a esta degeneração. Em
1965, sua determinação foi seguida de ação. Ergueram suas vozes em protesto. Em resultado, 6 pastores
foram demitidos e 300 membros da Igreja foram excluídos
"Embora os dirigentes da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia tivessem sido claramente
informados dessas condições, ... concederam reconhecimento a essa direção ímpia e má em 26 de janeiro
de 1984. QUAL PODERIA SER A RAZÃO SUBJACENTE A ISSO?"
Um dos principais diários de Budapeste informa o que se fez na Igreja Adventista do Sétimo Dia da
Hungria em janeiro de 1984:
"N. C. Wilson, o presidente da organização mundial da Igreja Adventista do sétimo Dia, junto com
outros oficiais do alto escalão da Igreja, estiveram em nosso país a convite da Igreja Adventista do Sétimo
Dia da Hungria entre 18 e 30 de janeiro. Discutiram assuntos relacionados com a Igreja e visitaram
congregações locais.
"N. C. Wilson e Denes Zarka, o presidente da Igreja na Hungria e suas respectivas comitivas
visitaram Imre Miklos, sub-secretário de Estado e presidente da repartição de assuntos da Igreja. Nessa
reunião N. C. Wilson informou o Sr. Miklos das providências que iam tomar acerca da questão do grupo
dissidente dentro da Igreja húngara. N. C. Wilson declarou que, como em outros países, a organização
mundial adventista do sétimo dia reconhece uma só organização eclesiástica, a eleita na conferência
organizatória, a qual também o Estado já reconheceu.
"N. C. Wilson expressou seu apreço pela útil e benéfica atitude do Estado húngaro para com a Igreja,
bem como pelo alto grau de liberdade religiosa que ele experimentara na Hungria." - Népszahadsag
[jornal Húngaro], 31 de janeiro de 1984.
E que aconteceu aos adventistas honestos que estavam "suspirando e gemendo" por causa da
apostasia que puderam ver na Igreja? Foram excluídos. O relatório do que acima citamos diz:
"De oito anos para cá, 1400 adventistas húngaros têm lutado com afinco para sobreviver, ou seja,
para poder permanecer dentro da Igreja da qual foram há pouco excomungados de um só golpe."
7. Os Adventistas do Sétimo Dia e o Concílio Mundial de Igrejas
O New York Times informa:
"O Concílio Mundial de Igrejas admitiu hoje nove teólogos católicos romanos como membros em sua
principal corporação teológica, a Comissão Sobre a Fé e Ordem.. .. Também admitidos como membros
plenos foram seis representantes de outras Igrejas não membros, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo
Dia...." New York Times [EUA], 12 de julho de 1968.
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Diz um periódico da Igreja Adventista do Sétimo Dia:
"Desde 1965 tem havido anualmente diálogos entre o Concílio Mundial de Igrejas e os adventistas do
sétimo dia.... Desde 1968, a Conferência Geral dos adventistas do sétimo dia é reconhecida por outras
Igrejas denominacionais como 'Familia Confessional Cristã.' A participação adventista na Conferência
anual das famílias confessionais do mundo tem trazido bons resultados .... A cooperação de consciência é
necessária, enquanto não haja compromissos acerca de crenças, firmemente estabelecidas e objetivos
religiosos." — Adventecho [periódico adventista da Alemanha] 15 de fevereiro de 1973.
Os exemplos citados neste escrito devem habilitar o leitor a captar uma visão do laço em que a Igreja
se está emaranhando. Nem tudo o que está acontecendo neste campo é publicado, e nem tudo o que é
dado a conhecer neste sentido chegou ao nosso conhecimento. Mas o número limitado de exemplos revela
a existência de uma situação perigosa. Muitos adventistas que podem ver a apostasia e que suspiram e
gemem se perguntam qual será o fim desse namoro proibido. Nessas circunstâncias torna-se muito
significativa a seguinte advertência do Espírito de Profecia:
"Em vez de induzir o mundo a prestar obediência à lei de Deus, a Igreja está-se unindo mais e mais
intimamente ao mundo na transgressão. Dia a dia a Igreja está-se convertendo ao mundo." 8T 119.
"Quando os que se estão unindo com o mundo, embora proclamando grande pureza, reclamam união
com os que sempre foram opositores da causa da verdade, devemos temer e evitá-los como o fez
Neemias." PR 660.
UM SÉRIO PERIGO NA IGREJA ADVENTISTA
Há alguns anos, muitos adventistas ficaram chocados ao ouvirem que seus irmãos, não só leigos mas
também médicos e pastores dirigentes, estavam a se envolver com a Comunidade Internacional de
Homens de Negócios do Evangelho Pleno, grupo Pentecostal que está trabalhando pela união de todas as
corporações protestantes na comunidade espiritualista. No periódico 'Fun Gospel Men's Voice', de
setembro de 1962, esses crentes pentecostais apresentaram o seguinte relatório de sua Convenção Anual
realizada em Seattle, Washington, julho de 1962:
"O Espírito Santo desceu sobre o povo.... Dezenas receberam o precioso batismo com o Espírito
Santo e falaram línguas.. .. Havia representantes de muitos credos reunidos num propósito comum:
presbiterianos, episcopais, leigos reformados holandeses, metodistas, luteranos, nazarenos, batistas,
adventistas do sétimo dia — e muitos outros — todos reunidos aos pés de Cristo."
Alguns Adventistas do Sétimo Dia se Preocupam
Este fato triste e estarrecedor causou certa agitação e levou adventistas escrupulosos a erguer a voz
em oposição a tal envolvimento. Citamos de "Newsletter" de 1 de fevereiro de 1963:
"Seria muito mais agradável pôr um fim a tudo isso dizendo, como alguns em vão têm esperado, que
nossos irmãos dirigentes que assistiram àquela Convenção Pentecostal nada mais fizeram que apresentar a
Mensagem do Terceiro Anjo à Convenção de Seattle e que o periódico VOICE não apresentou o caso de
maneira exata ou precisa. Mas após examinar todas as provas disponíveis, e entrevistar os representantes
do Full Gospel Businessmen's Fellowship International, ouvir as gravações reais dos trabalhos da
Convenção e examinar certa correspondência sobre o assunto, é bem evidente que a VOICE deu uma
descrição tão exata e precisa como se podia esperar.. ..
"O pastor R. A. Anderson iniciou sua alocução nestes termos: `Sabeis que o cristianismo é uma
religião de alegria. (Auditório: 'Amém') Não é uma religião de restrições! A única coisa que precisamos
conhecer é o poder do Espírito em nossa vida e Ele nos guiará em toda a verdade.... A religião de Jesus é
uma religião que incendeia a alma com a alegria de Jesus. (Auditório: 'Amém'!) Jesus abriu a prisão do
pecado e tirou o Seu povo e ao olhar hoje para os vossos rostos estou vendo um grupo de pessoas que pela
graça de Deus foi tirado das cidadelas do pecado. Demos graças a Deus por isso pois é uma realidade!
(Auditório: 'Amém!' Sinais de aplausos e gritos de 'Glória a Deus!').... Estou feliz por uma coisa que vejo
hoje, vosso maravilhoso testemunho de empresários.... Precisamos abrasar nossas igrejas! ... É grande a
alegria de estar convosco! ... Estou confiante que esta Convenção abrasará o povo de Deus! (Auditório:
'Amém') Quando a Igreja é abrasada com o Espírito de Deus o mundo percebe. Queira o Senhor abençoálos ricamente e tornar esta uma grande Convenção para estender o Seu reino ao coração dos homens."
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"Gostaríamos de poder dizer que o sobredito foi apenas um lapso repentino e não premeditado da
parte do pastor Anderson, mas a plena evidência indica não ser este o caso.... Em 1950 os pastores
Wieland e Short enviaram urgente advertência à Conferência Geral mostrando e avisando aos irmãos que
havia em nossas fileiras grave perigo de adoração ao falso cristo..., declarando que o fim dessa fascinação
pelo falso cristo seria a recepção do espiritismo. Vós mesmos sabeis que a mensagem deles foi totalmente
rejeitada. Seis anos após a vinda dessa mensagem, alguns de nossos dirigentes entre os quais R. A.
Anderson conferenciavam com alguns dos dirigentes evangélicos. Foi então que se comprometeram
seriamente quanto às grandes doutrinas da Expiação e a Encarnação de Jesus.. .. No mesmo ano o pastor
Anderson escreveu ao pastor R. A. Grieve, então presidente da Associação Norte da Nova Zelândia,
falando-lhe de sua maravilhosa comunhão com os ministros evangélicos, como eram homens de Deus
etc., admitindo que nosso ensino passado acerca da natureza de Cristo foi incorreto e concluindo essas
espantosas confissões com esta assombrosa declaração: 'Em nossa história e na história da Igreja
evangélica em geral, chegamos ao tempo em que estamos caminhando para a experiência do
derramamento pentecostal de poder.' (23 de abril de 1956).
"Assim, pelo menos desde 1956, o pastor Anderson acredita que as outras Igrejas, que a Sra. White
declara 'Babilônia' e declara que Satanás tomou posse delas como uma corporação, estão prestes a receber
o batismo pentecostal de poder, juntamente com os adventistas. Oh, terrível engano! .
"O pastor George Vandeman esteve na Convenção da Comunidade alguns dias e por sua própria
experiência em diferentes partes da América do Norte, dá testemunho da maravilhosa comunhão e das
operações de Deus nessa moderna sessão de Seattle. Reproduzimos aqui uma carta nesse sentido.
Verificamos pessoalmente essa realidade, entrevistando certo número de pessoas que assistiram a uma
reunião pública em Vernon, B. C. e notamos que todos ouviram o pastor Vandeman testificar da
maravilhosa bênção que recebeu na Convenção de Seattle. (Poucos dias depois chegou do leste do
Canadá, informação de que ele estava testificando a mesma coisa por lá.)
" 'Caros amigos:
" 'Quase desde o início da primeira reunião ... do pastor Vandeman houve um espírito estranho....
" 'Em todas as reuniões, com excessão da última, creio eu, o pastor Vandeman falou, por vezes
repetitivamente, de uma reunião em Seattle.... Falou do fervor desses homens abastados e da maravilhosa
comunhão ali quando ele e o pastor Richards, juntamente com Billy Graham e Oral Roberts e outros
falaram a esses homens e com eles oraram. Parecia que ele havia obtido muita força e inspiração de sua
comunhão ali. Só lhe faltava como exprimí-lo....
" 'Em sua segunda reunião o pastor Vandeman pediu que se levantassem todos os que desejavam
reconsagrar sua vida a Deus. O apelo foi forte e eu não o criticaria, embora nas reuniões geralmente
houvesse espírito estranho e referências às maravilhosas reuniões e comunhão com os abastados empresários. Foi essa a atividade da parte da manhã do sábado. Cada um ou praticamente toda pessoa naquele
grande auditório se levantou para a consagração. Então, pouco antes da oração, quando estávamos de pé
ele disse: 'Agora vamos orar pela cura espiritual e então esta noite oraremos pela cura do corpo.' ... Citou
alguns exemplos de maravilhosas curas físicas que haviam ocorrido em tais reuniões
" `Na última reunião da série ... o pastor Vandeman parecia mais natural do que tinha sido nas
reuniões anteriores. A influência hipnótica não estava em evidência ao menos até o ponto em que estivera
.... Alice M. Rogers, Winfield, B. C. Canadá.' .
"O pastor Richards, da Voz da Profecia, estava também no auditório. ... O pastor Richards falou
sobre a vinda de Cristo e só disse coisas que seriam apropriadas aos ouvidos dos que se preparavam para
recepcionar o falso cristo. Suas observações muito se assemelhavam ao estabelecimento do glorioso
milênio temporal nesta Terra, tal como disse E. G. White no Grande Conflito, página 589 e por certo foi o
que seus ouvintes concluíram da palestra.
"Além desses três irmãos dirigentes, muitos outros irmãos adventistas faziam parte da assistência. A
dar-se crédito ao que alguns deles disseram. viram o que se passava na Convenção, não gostaram do que
viram e saíram com sérias apreensões acerca do efeito sobre os outros adventistas leigos do auditório,
inclusive alguns de nossos médicos. Com nossos irmãos tomando tão relevante parte nessa grande folia
espiritualista eles sem dúvida pensaram que era um bom lugar em que estar, especialmente quando um tão
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renomado dirigente como R. A. Anderson colocou sua bênção sobre tudo aquilo."
Alguns São Enganados
Ganhando terreno rapidamente, o movimento neopentecostal, também conhecido como movimento
carismático, já penetrou em todas as denominações — primeiro nas "Igrejas protestantes e depois também
na Igreja Católica" e agora se espalha rapidamente de modo que nenhuma Igreja, nem mesmo a Igreja
Adventista do Sétimo Dia, está livre da influência desse movimento, informa .lean Zurcher.
Têm-nos informado alguns adventistas ser pentecostalismo o que eles testemunharam em certos
círculos adventistas do sétimo dia. Num esforço para obter mais informações, há algum tempo o escritor
deste artigo dirigiu apropriada pergunta a um irmão bem informado que pertenceu ao ministério
adventista durante muito tempo. Sua resposta foi: "Só um exemplo: Na Igreja Adventista de..., o pastor
perguntou a uma senhora adventista que havia sido crente pentecostal há algum tempo: 'Quando a senhora
foi admitida na Igreja Adventista, parou de receber o dom carismático?' Disse ela: `Oh, não! Jamais parei
de falar línguas.' E houve um coro de amens."
Em seu livro Rattling the Gates, publicado pela Review and Herald Publishing Association, Roland
R. Hegstad nos fala de um irmão adventista que lhe disse: "Tenho falado línguas faz agora seis anos.
Recebi o dom numa reunião pentecostal em Indianápolis. Ainda sou adventista, entretanto creio que
chegou o tempo de trazer o dom à Igreja Adventista do Sétimo Dia." Certamente esse irmão não é o único
a mostrar tendência pró-pentecostalista na Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Um dentista "adventista cheio do Espírito" conta sua experiência como segue:
"Eu freqüentava uma pequena Igreja em Redlands. Havia diversos oradores, mas um falava com tal
poder que eu disse: `Senhor, o poder com que ele fala é o que eu quero em minha própria vida.' ... Então
uma senhora falou comigo. Disse ela: `Hoje eu estava orando e o Senhor me disse que alguém estava
vindo a minha Igreja hoje à noite em busca do Espírito Santo; mas eu não sei quem é.' Eu disse
simplesmente: 'Eu estou buscando o Espírito Santo.' Ela sugeriu que nos ajoelhássemos e orássemos.
Mandaram-me levantar as mãos e orar ao Senhor, o que eu fiz. De repente penetrou profunda paz em meu
coração e eu soube que o Senhor havia feito alguma coisa por mim. Pude ouvir as pessoas ao meu redor
dizer: 'Fie está recebendo a plenitude agora mesmo' ... Subitamente comecei a cantar em uma língua que
eu nunca havia aprendido! Desde essa ocasião não só tenho cantado mas também orado nessa língua ....
As pessoas da minha classe na Escola Sabatina notaram diferença em mim. No sábado seguinte fiz
anotações e o Senhor falou por meu intermédio de tal maneira que muitos na classe começaram a chorar.
Depois me disseram: 'Foi a lição mais maravilhosa que já ouvi.' ... Falei sobre isto com a minha esposa,
ajoelhamo-nos juntos e oramos, e minha esposa recebeu o batismo do Espírito Santo mesmo em nosso
lar.... Posso agora ir às reuniões do Evangelho Pleno e lá, bem como em nossos grupos de oração, orar
com toda espécie de pessoas —católicos, nazarenos, Igreja de Cristo, batistas, presbiterianos, luteranos,
católicos romanos, metodistas e outros — com um tal espírito de amor e comunhão como eu nunca dantes
conhecera.... Também discuti plenamente minha experiência com um dos nossos dirigentes, ex-diretor do
departamento ministerial de nossa Igreja, e ele disse: 'Deus tem guiado você a cada passo no caminho.'
Em meu escritório mantenho um bom estoque da revista VOICE e quase todo paciente que sai do
escritório recebe uma .... Certa noite pediram que eu desse meu testemunho .. .. Meu irmão, que é dentista
praticante em Riverside, estava presente. Após ouvir meu testemunho, o Espírito do Senhor penetrou-lhe
o coração.... Depois de algumas semanas num programa de renovação intercredo ele recebeu o batismo do
Espírito Santo... . Foi um terno novo que me levou a conhecer pessoalmente meu Senhor como grande
Médico. Eu havia sempre mandado encurtar as mangas dos meus paletós em 2,5 cm porque o meu braço
direito era esse tanto mais curto. Quando o terno chegou haviam-se esquecido de alterar a manga. Minha
esposa sugeriu que eu levasse o paletó ao alfaiate e mandasse encurtar a manga. Resolvi dirigir-me a
Deus e pedir-Lhe que alongasse o meu braço. Naquela noite no Templo do Evangelho em Redlands,
enquanto o pastor Lawrence e outros oravam por mim, senti uma estranha sensação em meu ombro
direito e daquele braço para baixo e o braço cresceu uma polegada justamente diante de nossos olhos!
Mas tive de enfrentar novo problema, pois agora todas as minhas outras mangas direitas estão curtas
demais!" VOICE (Periódico da Igreja dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno), janeiro de 1973.
Talvez não sejam necessários mais exemplos, pois os dirigentes adventistas admitem que a tendência
pró-pentecostais entre os adventistas está crescendo rapidamente. Um periódico adventista diz: "Há
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atualmente um movimento que ameaça a vida eterna de muitas pessoas. Os adventistas do sétimo dia,
tanto pastores como membros leigos, devem acautelar-se. Está crescendo em proporção alarmante e se
espalhando como incêndio não controlado num campo de trigo.... É conhecido por vários nomes....
Algumas pessoas o denominam renovação carismática ou movimento carismático. Outros o conhecem
como neopentecostalismo.... Embora muitos batistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, episcopais,
católicos, pentecostais e outros, inclusive alguns adventistas do sétimo dia, tenham participado na
experiência, não é uma igreja. Essas pessoas continuam em suas próprias igrejas, entretanto, muitas vezes
mantêm comunhão, freqüentemente em casas particulares, onde cantam e oram em línguas, profetizam e
lêem a Bíblia numa atmosfera de grande fervor emocional." — Australasian Record, 28 de janeiro de
1974.
No primeiro de uma série de artigos sobre o movimento carismático, publicado em O Ministério de
março e abril de 1975, edição brasileira, Jean Zurcher, secretário da Divisão Euro-Africana (1975), diz:
"Que devemos pensar desse movimento? Em nossas Igrejas, os mais jovens e adultos e até os pastores
estão perguntando a si mesmos: Por que deveria o movimento adventista perder estas experiências
carismáticas? Afinal, não seria este realmente o Espírito Santo? Não escreveu o apóstolo Paulo aos
Coríntios: 'Quero que todos vós faleis em línguas' (1 Coríntios 14:5)? Não agradeceu ele a Deus por falar
mais línguas que todos os outros (verso 18)? E que devemos dizer do dom de curar? — Como se pode ver
esse assunto merece profundo estudo."
Há, principalmente nos Estados Unidos, forte propensão na Igreja Adventista a assimilação às outras
igrejas evangélicas em que o fenômeno carismático está irrompendo por toda parte. Essa tendência se
pode ver especialmente na juventude adventista. O pastor Nelson do departamento de jovens da
Conferência Geral deplorou esse fato, dizendo (1974):
"Satanás está preparando a mente dos adventistas .... Ouço hoje em dia, enquanto viajo de costa a
costa um clamor entre os jovens: Não fale acerca da lei. Tudo o que queremos é Jesus. Só queremos ouvir
acerca do Seu amor. Bem gosto de falar acerca de Jesus e Seu amor, mas esta espécie de sentimento, esta
espécie de movimento, está preparando a juventude adventista para uma grande decepção. Que está
acontecendo?... Há milhares de jovens hoje dentro da Igreja, e até dezenas de milhares, que nada sabem
da profecia dos 2.300 dias. Não poderiam explicar Daniel 7 se tivessem de fazê-lo. Quando vocês falam
da tríplice mensagem acham que alguma coisa está antiquada. Alguma coisa que se deve esquecer. Que
nada tem a ver com os dias de hoje. ... Então declaram: `Nossa Igreja não é diferente de qualquer outra
Igreja.' Sei o que estou falando. Eles se preparam para serem enganados. Considere por um momento a
teoria do êxtase, que está tomando conta do mundo ... (O pastor Nelson a explica) ... Um amontoado de
tolices. Como poderiam os adventistas crer nessa espécie de coisas refugadas'? Mas está sendo ouvida de
púlpitos adventistas, está sendo apresentada por grupos de testemunhos da juventude adventista, está à
venda em livrarias adventistas, e ontem mesmo eu vi exatamente aqui bem à mostra.. .. Nossos jovens
estão cantando canções: 'Somos um no espírito Em que espírito? Este é um cântico de movimentação da
língua, de santidade pentecostal, nos quais eles exclamam e cantam: 'Somos um em espírito.' Quem salta,
exclama e grita? Que está acontecendo hoje? Algo está penetrando entre nós de maneira furtiva,
silenciosa e constante, preparando-nos para sermos enganados. Estamos sendo atacados de dentro e de
fora da Igreja. Milhares estão prontamente aceitando os ensinos evangélicos da Babilônia de hoje...." (De
uma fita gravada).
A influência carismática do movimento neopentecostal está se tornando evidentemente um sério
problema na Igreja Adventista. As publicações adventistas admitem isso. Diz um artigo publicado na
Review and Herald de 24 de maio de 1973: "O movimento neopentecostal se demonstrará um perigo
muito mais sutil para a Igreja Adventista do Sétimo Dia do que o liberalismo teológico ou o humanismo
evolutivo." Em janeiro de 1973 dirigentes adventistas realizaram uma reunião para estudar o problema
neopentecostalista e o periódico adventista alemão Adventecho, n." 13 de 1 de julho de 1973, fez o
seguinte comentário:
"Vinte e três dirigentes da Igreja -- ministros, professores e autores — reuniram-se em Camp CumbyGay, Georgia, EUA, de 4 a 9 de janeiro, para estudar os diferentes aspectos do `movimento carismático' e
a posição da Igreja para com esse movimento.'...
"Por algum tempo os adventistas do sétimo dia tinham sido observadores desse fenômeno em outras
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Igrejas, com a sensação de que eles próprios nada tinham que ver com o fenômeno. Embora não se possa
dizer que este passou a ser um problema agudo na Igreja, a ocasião exigia reconsideração da questão. Este
atalho para uma vida vitoriosa está produzindo forte impressão nos jovens e também sobre alguns dos
estudantes de nossas escolas superiores
"Quando penetram na Igreja coisas que causam desunião e divisão no meio dela e tais coisas e os que
as representam são simplesmente condenados, a questão é apenas considerada sem importância. A igreja,
atenta e vigilante, deve estar todo o tempo preparada para urna séria prestação de contas. Suas próprias
imperfeições podem ter causado o que ela agora está combatendo.
"O fato de esses três participantes terem sido convidados de fora dos Estados Unidos ... mostra que o
problema tem significação mundial."
Bem significativo é também o fato de que o artigo do qual a pouco citamos essas breves partes, foi
publicado sob o título: "Irão os Adventistas do Sétimo Dia Falar Línguas Desconhecidas?"
Há meio século teria sido considerado anátema oferecer o púlpito adventista a um pastor pentecostal.
Mas agora não é mais. O bem conhecido Oral Roberts, operador de curas pela fé, foi convidado para falar
aos adventistas na Igreja universitária de Loma Linda, Califórnia, às 11:00h da manhã de 8 de março de
1983. Citamos de um jornal:
"Quando Roberts ocupou a plataforma diante de aproximadamente 1800 ouvintes, recebeu aplauso
apenas cortês.
"Contudo, partiu para caloroso e prolongado aperto de mão. Nem todo o ceticismo fora neutralizado,
mas os universitários de Loma Linda pareciam dispostos a acerar as boas obras de Roberts para os
próprios méritos deles....
"As dúvidas acerca da credibilidade de Roberts como orador numa conferência adventista erguem-se
a partir de sua origem como um operador de curas pentecostal....
" 'Foi no deserto, não mais de 100 quilômetros daqui que Jesus veio a mim e começou a falar comigo.
Eu estava assolado mas vi o que devia ser feito,' disse ele....
"Os adventistas conservadores continuam a ver Roberts com apreensão. Nove opositores distribuíram
panfletos em frente à Igreja antes da palestra. Os volantes associavam Roberts ao falso profeta ... teorias
enganadoras ... espiritualismo ... e o inimigo.' Poucos dos que assistiram à conferência dedicaram tempo a
falar com os opositores." – The Sufi [publicado em San Bernardino, Califórnia] 9 de março de 1983.
Para ser mais exato o noticiarista devia ter dito que aquilo que os adventistas conservadores estão
vendo com alarma é a ideia errônea de que até operador de curas pentecostal pode ser convidado a ocupar
um púlpito adventista. O pentecostalismo está se infiltrando entre os adventistas, e não muitos parecem
estar alarmados com o perigo existente.
O perigo é aumentado pelo falso ensino de que a chuva serôdia está caindo e' que a igreja está
realmente experimentando um reavivamento. De publicações adventistas citamos:
"E hoje Ele está acrescentando Seu poder de acordo com Seu plano. Está concedendo, cremos, a
experiência da 'chuva serôdia.' De acordo com Sua promessa, Ele está derramando Seu Espírito 'sobre
toda a carne' (Joel 2:28). Aqui não pode haver engano. Podemos não discerni-lo ou experimentá-lo mas
milhares o estão experimentando." RH 28/1/1965.
"A chuva serôdia, pela qual temos estado orando, e que tem sido experimentada em reuniões de
nossos líderes e evangelistas, tais como a recente em Camp Berkshire, New York, caiu de maneira
assinalada sobre nossos evangelistas de literatura para estudantes em Waunita Hot Springs, de 30 de
junho a 3 de julho." --- Central Union Reaper [periódico adventista dos EUA], 17 de setembro de 1968.
"A chuva serôdia está caindo. O Espírito Santo está sendo ricamente derramado em todo o nosso
redor.... Por que não ler tudo acerca disso na Review and Herald.?"(Circular de R. G. Campbel aos
assinantes da Review and Herald, 1968.)
"Há evidências por todo o mundo dos aguaceiros iniciais da chuva serôdia." (Carta de W. J. Hackett,
presidente da União do Pacífico Norte em outubro de 1968).
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Juntamente com os adventistas nisso interessados podemos dizer, em conclusão, que "é de vital
importância para nossos membros da igreja fazer discernir escrupulosamente entre o genuíno Espírito
Santo e a contrafação de Satanás", e levantar nossa voz "em advertência contra o insidioso perigo que está
penetrando na Igreja Adventista do Sétimo Dia."
No Laço do Espiritismo
Segundo um dos seus dirigentes, o movimento neopentecostal "é ponta de lança do maior
reavivamento religioso que o mundo já conheceu." (Clifford Ford, revista VOICE, setembro 1962). O
"espírito" deu-lhes uma profecia, relatada por um de seus porta-vozes, de que toda denominação a eles se
uniria num poderoso reavivamento religioso que desaguaria no reino pré-milenar na Terra. O rápido
crescimento desse movimento hoje é um indício de que a profecia pode tornar-se realidade. E não é de
admirar, pois Satanás está fazendo seus preparativos finais para enganar o mundo com a obra prima de
todos os enganos: O espiritismo. E assinala-se o terrível resultado. "Com exceção dos que são guardados
pelo poder de Deus, pela fé em Sua Palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano." GC 562. A
serva do Senhor ainda acrescenta: "Vi a rapidez com que esta ilusão se propagava. Foi-me mostrado um
comboio, indo com a velocidade do relâmpago ... parecia que ia embarcado nele o mundo inteiro. Então
me mostrou o chefe do trem.... Disse ele: "É Satanás Tornou cativo o mundo ... 'e todos vão indo para a
perdição, com a velocidade do relâmpago.'
"Perguntei ao meu anjo se ninguém havia escapado. Ele me mandou olhar do lado oposto, e vi uma
pequena multidão viajando por um caminho estreito. Todos pareciam estar firmemente unidos pela
verdade." PE 263.
Estas duas últimas declarações do Espírito de Profecia (GC 562 e PE 263) tornam claro que o mundo
inteiro será colhido pelo laço do espiritismo, com uma única exceção — um pequeno remanescente de
crentes fiéis na verdade. Este pequeno remanescente então claramente se distinguirá da igreja. A irmã
White escreve: "Na hora do maior perigo da igreja, em favor dela o remanescente proferirá oração mui
fervorosa." 5T 524. "Na ocasião em que maiores são o perigo e a crise da igreja, a pequena hoste que
permanece na luz estará suspirando e clamando ... especialmente em favor da igreja, porque seus
membros estão agindo segundo a maneira do mundo." 2TS 64. É terrível pensar que, segundo as
evidências proféticas, nem mesmo a Igreja Adventista do Sétimo Dia escapará. Esta é uma das razões
pelas quais algumas almas honestas estão suspirando e gemendo "por causa de todas as abominações que
se cometem na igreja." 3T 267.
A serva do Senhor adverte: "Ocorrerão muitas coisas destinadas a enganar-nos, contendo alguns
indícios de verdade. Logo que sejam apresentadas como o grande poder de Deus, Satanás estará a postos
para inserir aquilo que ele preparou para desviar as almas da verdade para este tempo." 3ME 404.
"A Palavra de Deus ... deve ser nossa defesa quando Satanás opera com tais prodígios de mentira
que, se fosse possível ele enganaria os próprios eleitos. Então aqueles que não defenderam firmemente a
verdade se unirão com os incrédulos, que amam e proferem a mentira. Quando forem realizados esses
prodígios, quando forem curados os doentes e realizadas outras maravilhas, eles serão enganados." 3ME
307, 308.
" 'Haverá traição à causa de Cristo. Aqueles que tiveram a luz da verdade, e que já se regozijaram nas
suas bênçãos mas dela se afastaram, esses hão de batalhar para apagar o Espírito de Deus. Inspirados por
um espírito de baixo, eles hão de derribar o que outrora edificaram. A todas as almas razoáveis e tementes
a Deus eles mostrarão que não se pode confiar neles. Poderão professar a verdade e a justiça, mas seu
espírito e suas obras os denunciarão como traidores do Senhor. Eles hão de considerar as operações de
Satanás como manifestações do Espírito Santo." R H 24/5/ 1898."
"Ide a Deus por vós mesmos; orai pedindo iluminação divina, para que possais saber que conheceis o
que é verdade, de modo que quando se manifestar o maravilhoso poder que realiza prodígios, e o inimigo
se apresentar como anjo de luz, possais distinguir entre a genuína obra de Deus e a imitação dos poderes
das trevas." 3ME 389.
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ESTUDO 11
OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA
OU COMBATÊNCIA?
INTRODUÇÃO
Neste tempo de tumultos e incerteza política os jovens podem a qualquer tempo ser forçados a
decidir o que o Senhor queria que eles fizessem quando em face de uma convocação para o serviço
militar. Os adventistas têm sido educados desde a juventude a procurar a igreja em busca de conselho e
orientação sobre a vida cristã, mas com referência ao serviço militar os adventistas não estão dando à
trombeta um sonido certo. Aconselham que se os jovens forem convocados para o serviço militar deverão
procurar se possível o serviço de não combatentes, mas que compete à consciência individual decidir.
Repete-se muitas vezes a alegação de que a Igreja Adventista tem sido sempre não combatente, ou
tomado a posição de não combatente. Esta alegação deve ser examinada com cuidado porque há muitas
evidências que a desafiam e refutam. Esta questão tem mesmo introduzido divisões nas fileiras
adventistas do sétimo dia.
Durante a última parte da guerra civil nos Estados Unidos da América os adventistas tiveram de
enfrentar a convocação para o serviço militar. Não havia unanimidade entre os dirigentes, até que o
Senhor deu à Sua serva uma visão, relatada em 1T 358-368 e, em resultado, os dirigentes e a Conferência
Geral Adventista concluíram que a não participação em atos de guerra e derramamento de sangue era a
única posição correta para o povo de Deus.
Esta diretriz não foi questionada até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Então não só os
jovens mas a igreja em muitos países tiveram de tomar uma posição decidida. A maioria, quando em face
dessa questão em dezesseis países diferentes, decidiu que nas circunstâncias deviam agir como outras
igrejas cristãs nominais e aceitar os deveres militares, inclusive no sábado. Uma pequena minoria não
podia aceitar estas diretrizes da União, crendo que a verdadeira posição era a não-participação, de modo
que puderam honrar a Deus guardando todos os mandamentos, inclusive o quarto e o sexto, o que não se
pode fazer no serviço militar. A maioria, para preservar a união, fez que a minoria dos membros fiéis
fosse excluída.
A Segunda Guerra Mundial colocou novamente a igreja em prova, e a Conferência Geral teve de
tomar posição. Alegou que os adventistas sempre foram não combatentes e ainda repetem esta alegação.
Neste livreto sé apresentam provas que possibilitam ao leitor verificar se a maioria está correta em sua
alegação ou se o grupo menor se harmonizou com a lei de Deus. Todos são convidados a examinar
cuidadosamente e com oração a história e as provas apresentadas para que conheçam e façam a vontade
de Deus. Jesus prometeu que Seu representante, o Espírito Santo, nos guiará em toda a verdade (Jo
16:13), e que a verdade nos libertará (Jo 8:32).
I — OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA
Deus criou o homem agente moral livre, dotado da faculdade de compreender a vontade de seu
Criador, pensar por si mesmo e agir de acordo com sua consciência iluminada. Mas este estado não durou
muito. O homem cedeu ao pecado, e com isto perdeu sua liberdade e também sua individualidade, e
tornou-se escravo de Satanás. Encontrou-se finalmente sob o tacão do senhor de escravos, numa
sociedade opressiva ou ímpia estabelecida e controlada pelo príncipe do mal.
No mundo antigo, a sociedade nada conhecia acerca da soberania da consciência moral individual —
a voz de Deus dentro da alma humana capacitando o homem a verificar por si mesmo o que é certo e o
que é errado. A consciência individual foi totalmente absorvida pela consciência cívica. As crenças
religiosas e normas éticas do indivíduo eram as da cidade e/ou reino a que ele pertencia. E a palavra do rei
era a lei mais alta. Entrar um indivíduo em conflito com o Estado por causa de suas convicções pessoais
era algo totalmente impensável.
"Supunha-se que o povo existia para benefício das classes dominantes. Influência, fortuna, educação
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eram outros tantos meios de empolgar as massas para proveito dos dirigentes. As classes mais altas
deviam pensar, decidir, gozar e dominar; às mais humildes cumpria obedecer e servir. A religião, como
tudo mais, era uma questão de autoridade. Do povo esperava-se que acreditasse e procedesse segundo a
direção de seus superiores. O direito do homem como homem — pensar e agir por si mesmo — era
inteiramente postergado." DTN 524.
O massacre de Belém e suas circunvizinhanças, quando o rei Herodes mandou seus soldados matar
todos os meninos daquela região, para assegurar-se de que o recém-nascido rei dos judeus seria
eliminado, não era inusitado naqueles dias. Esse medonho exemplo mostra como os governantes
despóticos consideravam o povo comum e quão rapidamente os soldados executavam as ordens das
autoridades sem questionar se era certo ou errado obedecer e sem fazer uso de sua consciência moral
pessoal.
Para opor-se a essa obra prima de Satanás — aquela forma de escravidão mental e espiritual — e
liberar, dignificar e desenvolver a individualidade humana e restaurar o homem à sua condição original,
Deus revelou ao Seu povo os eternos princípios da verdade e justiça incorporados na religião que lhes
deu.
Se os soldados a serviço do rei Herodes se tivessem convertido a Deus, tendo a mente iluminada por
aqueles princípios da verdade e da justiça, sua consciência lhes teria dito que deviam recusar-se a
executar ordens criminosas, tal como exatamente aquela recebida do monarca, porque a lei de Deus diz:
"Não matarás." Teriam entendido que um "assim diz o Senhor" está acima de um "assim diz o rei" e que,
como seres moralmente responsáveis que estarão perante o trono do juízo de Deus, hão de sofrer as
conseqüências de suas ações criminosas se sua obediência a governantes humanos for contrária à
obediência requerida pelo Todo-Poderoso.
A relação entre o indivíduo e Deus de um lado e o indivíduo e o Estado por outro lado era
perfeitamente compreendida pelos três jovens hebreus na corte de Nabucodonozor, rei de Babilônia. Em
obediência a um decreto real, todos os servos civis se reuniram na planície de Dura para a dedicação de
uma representação simbólica de Babilônia. O grupo inteiro recebeu ordem de prostrar-se perante a
imagem de ouro em sinal de suprema e indivisa lealdade ao poder babilônio. Contudo, os três hebreus,
que tinham uma consciência moral iluminada recusaram-se a obedecer ao mandado do rei, porque estava
em conflito com o primeiro e o segundo mandamentos da lei de Jeová.
Os três judeus, representantes do Deus vivo, foram imediatamente denunciados ao rei, que se
enfureceu e ordenou que fossem trazidos perante ele. "É verdade", perguntou o rei, "que vós não servis a
meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei?" Ele disse que estava disposto a conceder-lhes
outra oportunidade, mas ao mesmo tempo, apontando para o fogo, lembrou-lhes que a fornalha ardente os
esperava em caso de persistirem na desobediência à sua ordem. E então, em desafio ao Todo-Poderoso,
acrescentou: "E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?"
Os três opositores de consciência não cederam à intimidação. Enfrentando calmamente a sentença de
morte, disseram: "Ó Nabucodonozor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o
nosso Deus, a Quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente; e Ele nos livrará da tua
mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de
ouro que levantaste." Dn 3:16-18. Queira ler o restante da história, em Daniel capítulo 3.
Israel era uma nação teocrática, estabelecida e governada pela imediata direção de Deus. Muitas
vezes os israelitas foram divinamente instruídos a usar espada para punir cidades ímpias e nações, com o
auxílio do Senhor. Em tais casos as guerras de Israel eram as guerras de Jeová. Os soldados hebreus,
então, estavam realmente obedecendo à mais alta autoridade do Céu e da Terra — Deus. Entretanto,
quando se introduziu a dispensação cristã, ocorreu uma mudança fundamental. Deus deixou de
reconhecer uma nação política como Sua nação teocrática. Quando Cristo disse aos judeus "vos será
tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que dê os seus frutos" (Mt 21:43), Ele referia-Se àquela
"nação santa", aquela "geração eleita", aquele "povo peculiar" (1 Pe 2:9), conhecido como a igreja, que é
composta de todas as nacionalidades. Nesta nação espiritual "não há distinção entre judeu e grego" (Rm
10:12) "porque todos vós sois um em Cristo Jesus" (G1 3:28).
Na nova dispensação, as palavras de Cristo: "dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de
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Deus" (Mc 12:17), definem o relacionamento que a alma individual deve manter com Deus e com o
Estado. Nesta sentença Jesus não deu resposta evasiva. "Declarou que, uma vez que estavam vivendo sob
a proteção do poder romano, deviam prestar àquele poder o apoio que lhes exigia, enquanto isso não
estivesse em oposição a um mais elevado dever. Mas, conquanto pacificamente sujeitos às leis da Terra,
deviam em todos os tempos manter primeiramente lealdade para com Deus." DTN 577.
Os primitivos cristãos entendiam que as palavras de Cristo — "o Meu reino não é deste mundo" (Jo
18:36), e Meus seguidores "não são do mundo" (Jo 17:14) — restringiam sua cidadania terrena e que não
deviam envolver-se em política. Dizendo "o Filho do homem não veio para destruir as vidas dos homens,
mas para salvá-las" (Lc 9:56); "Mete a tua espada no seu lugar; porque todos os que lançarem mão da
espada, à espada morrerão" (Mt 26:52); "Amarás ao teu próximo como a ti mesmo" (Mt 22:39); "Amai os
vossos inimigos" (Mt 5:44) —Jesus ensinou que o cristão não pode tomar parte em atos de morticínio.
Um estudo cuidadoso da lei de Deus e sua relação com o campo de batalha mostra que os que vão à
guerra violam não só o quarto e o sexto mandamentos mas todos os dez. Neste terreno, tanto a
consciência moral do indivíduo como a retidão ou trato justo do Estado são postos à prova perante Deus.
A prova para a pessoa
"A política dos homens e a opinião pública contêm a lei da ação pela qual são guiados e induzidos a
praticar a forma de retidão. Mas o povo de Deus não pode ser governado por esses motivos. As palavras e
mandamentos de Deus escritos na alma, são espírito e vida, e há neles poder para levar à submissão e
constranger à obediência. Os dez mandamentos de Jeová são o fundamento de todas as leis justas e boas.
Mas se as exigências dos governadores entram em conflito com as leis de Deus, a única questão a ser
resolvida é esta: Devemos obedecer a Deus ou ao homem?" 1T 361.
Pelas autoridades judaicas os apóstolos tinham sido rigorosamente proibidos de ensinar em nome de
Cristo em Jerusalém e já haviam passado algum tempo na prisão por obedecerem a Deus e não ao
homem, quando foram achados novamente fazendo as mesmas coisas. Eles não podiam renunciar sua
lealdade a Deus. É isso que os mundanos, governados por princípios mundanos, nem sempre podem
compreender. Os verdadeiros cristãos, que têm o privilégio de possuir uma consciência religiosa
iluminada, não duvidam que seu dever perante Deus tem precedência sobre regulamentos ou proibições
de feitura humana. Assim, quando os apóstolos foram de novo interrogados perante o Conselho judaico
disseram: "Importa antes obedecer a Deus que aos homens." At 5:29. Seja esta uma lição para todos os
verdadeiros adventistas do sétimo dia.
"Não devemos indagar qual é a prática dos homens ou qual o costume do mundo. Não devemos
perguntar: Como agirei para obter a aprovação dos homens ou o que o mundo aceitará? A questão de
profundo interesse para toda alma é: Que disse Deus? Cumpre-nos ler Sua palavra e obedecê-la, não
desviando um jota ou til dos seus requisitos mas agindo independentemente da jurisdição e tradições
humanas." 6BC 1056.
A prova para o Estado
"Proteger a liberdade de consciência é dever do Estado, e isto é o limite de sua autoridade em matéria
de religião." GC 201.
Onde não há conflito entre a palavra de Deus e as leis da Terra, ou onde professos cristãos estão
dispostos a vender sua consciência, trair seus mais sagrados depósitos no que concerne ao reino de Deus,
e comprometer-se com os poderes deste mundo pela obediência a homens em lugar de obediência a Deus,
não há perseguição. Nesse caso o princípio da liberdade religiosa ou liberdade de consciência não entra
em discussão, pela simples razão de que, do seu ponto de vista a pessoa individualmente não mantém
controvérsia religiosa com o Estado, nem o Estado com o indivíduo. Só quando esta controvérsia surge é
que o Estado tem oportunidade de provar, pela primeira vez, se está ou não disposto a conceder liberdade
de consciência religiosa aos envolvidos em tal questão.
Onde quer e quando quer que vejamos ameaçados nosso direito de liberdade religiosa, que é o mais
importante dos direitos humanos é mister fazermos alguma coisa, "e deste modo lavrar o mais eficaz
protesto contra medidas tendentes a restringir a liberdade de consciência" (2TS 152). Qualquer mudança
no sentido de supressão ou restrição deste inalienável direito humano, é um ato de concessão ao espírito
daquele opressivo poder político-religioso (Ap 13:1-10) "que por tantos séculos tem constantemente
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guerreado contra a liberdade de consciência" (2TS 318). Todos devemos saber que mudanças vêm por aí.
"As autoridades farão leis para restringir a liberdade religiosa. Arrogar-se-ão o direito que só a Deus
pertence. Pensarão que podem forçar a consciência, que só Deus deve reger. Mesmo agora estão
começando; esta obra continuarão a levar avante até chegarem a um limite que não podem transpor. Deus
Se interporá em favor de Seu povo leal, observador dos mandamentos." DTN 605.
A experiência relacionada com a fornalha ardente do capítulo 3 de Daniel mostra que o Senhor "toma
posição ao lado do oprimido, e repele todo poder terreno que se rebela contra a autoridade do Céu." (PR
492). Qualquer nação que. não compreenda seu dever para com Deus (GC 201) será achada a ampliar
suas prisões e marcar as páginas de sua história com o sangue de seus mártires.
"Para o coração leal [para todo aquele que tomou a decisão de ser fiel a Deus] as ordenanças de
homens pecaminosos e finitos se tornam insignificantes ao lado da Palavra do eterno Deus. A verdade
será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte." PR 493.
II — OS PRIMITIVOS CRISTÃOS E O SERVIÇO MILITAR
Todos sabem que os cristãos foram cruelmente perseguidos por ordem do governo romano durante os
primeiros séculos, mas de modo geral não se sabe por que sofreram perseguição. Os historiadores que
examinaram os escritos dos pais da igreja nos dizem a razão. Entre outras razões, apontam o fato de que,
por causa da consciência, os primitivos seguidores de Cristo consideravam incompatível com as
exigências da santa lei de Deus tomar parte na guerra e no serviço militar. Eram opositores conscientes.
Autores modernos informam:
"Os cristãos durante longo tempo não iam à guerra." Roland H. Bainton, A Igreja de Nossos Pais, 22.
"Durante os primeiros anos do cristianismo [o conflito entre o poder civil e a igreja] assumiu a forma
de perseguição da parte do Estado e de coletiva objeção de consciência da parte dos cristãos, tanto à
prestação de serviço militar como à adoração ao imperador." Jean-Pierre Cattelain, A Objeção da
Consciência, 12.
Esta informação, ao que sabemos, baseia-se nos escritos de Hipólito, Lactâncio, Tertuliano, Orígenes
e outros.
Hipólito (160-235 A.D.), que morreu mártir sob a perseguição de Maximiniano escreveu:
"Se um catecúmeno ou um fiel quiser tornar-se soldado, seja excluído porque ele quis desprezar a
Deus." Citado por Jean Lassere, Os Cristãos e a Violência 230.
O apologista Lactâncio (260-340 A.D.), escreveu:
"Quando Deus proíbe matar não só proíbe assaltos, que tampouco as leis públicas permitem, mas
também nos adverte contra a prática de certas coisas que são legítimas aos olhos dos homens. Assim, o
crente fiel não deve ter permissão de servir como soldado, porque seu serviço militar seria contado como
injustiça." Citado por Jean-Pierre Cattelain, A Objeção de Consciência 13, 14.
Kenneth Scott Latourette escreve:
"Uma das questões sobre as quais os primitivos cristãos dissendiam do mundo greco-romano era a
participação na guerra. Durante os três primeiros séculos, nenhum escrito cristão que tenha sobrevivido
até o nosso tempo admitiu a participação cristã na guerra... Hipólito, que se notabilizou em Roma,
escrevendo o que acreditava ser a tradição apostólica e, assim, o autêntico ensino de Cristo sustentou que
quando um soldado pedia admissão na comunidade cristã, tinha de recusar-se a matar pessoas mesmo que
isso lhe fosse ordenado por seus superiores e também era mister que não fizesse juramento, e que os
comandantes militares tinham de renunciar se quizessem continuar como catecúmenos. O catecúmeno ou
pessoa batizada, dizia Hipólito, que buscasse alistar-se como soldado tinha de ser excluído da igreja.
Tertuliano argumentava contra os cristãos serem membros dos exércitos romanos baseado no fato de que
isto colocaria a pessoa sob outro domínio que não o de Cristo, que isto envolvia tomar a espada e que
quando o exército era usado para fins policiais em tempo de paz isto tornava necessária a aplicação de
castigo, quando toda vingança era proibida ao cristão...
"Tão clara era a oposição dos primitivos cristãos ao serviço militar, que Celsus, em seu famoso
ataque a eles, declarou que se todos tivessem que fazer como os cristãos, o império cairia vítima dos
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bárbaros mais selvagens e anárquicos. Em resposta, Orígenes não negou que os cristãos eram pacifistas.
De fato, ele disse que os cristãos não lutam sob a ordem do imperador, embora este o exija. Pelo
contrário, argumentava que se todos tivessem de tornar-se cristãos, os bárbaros também seriam cristãos e
que mesmo naquele então, quando os cristãos eram minoria, seu amor, labor e orações estavam fazendo
mais que as armas de Roma para preservar o império." Kenneth Scott Latourette, História do
Cristianismo, 242, 243.
A objeção de consciência ao serviço militar foi um dos mais fortes princípios mantidos pelos
primitivos cristãos, como se pode ver pelo fato de que, em meio à apostasia que inundava a igreja, este
princípio permaneceu por tempo consideravelmente longo, a saber, até os dias de Constantino 1, o
Grande. Constantino foi atraído pelo cristianismo desde os seus primeiros anos. Embora professasse ser
cristão, era na realidade pagão em suas ações, mas provou-se hábil político tendo obtido êxito em
conseguir o apoio tanto de pagãos como de cristãos.
"Após o imperador Constantino aderir à igreja, a mudança de posição da maioria dos cristãos só
adveio pouco a pouco. Isso leva à conclusão de que a atitude crítica assumida pelos cristãos, atitude de
não cooperação, foi uma manifestação de hostilidade, não tanto para com os governadores e o imperador
mas antes para com os atos de violência cometidos pelos governadores, em oposição à ética cristã.
"De fato, quando o Sínodo de Arles, convocado pelo imperador antes de seu batismo, em 314 D.C.,
foi forçado por Constantino a declarar sua posição sobre a questão do serviço militar, o Sínodo se limitou
a emitir a seguinte norma que, à primeira vista foi uma surpresa: De his qui arma projiciunt in pace,
placuit abstinere eos a communione: 'Quanto aos que portam armas em tempo de paz, devem ser privados
da comunhão'. A expressão 'em tempo de paz' implica evidentemente a ideia de que, embora se permitisse
a um cristão prestar serviço militar enquanto não se lhe requeresse derramar sangue, de acordo com a
tradição em vigor naquela época, sua participação entre os combatentes em tempo de guerra ainda era
vedada. Destarte, o Sínodo de Arles confirmou uma distinção que já existia antes de 314 D.C. — que,
quando não houvesse outra possibilidade o cristão poderia prestar serviço militar (podia militar), mas lhe
era proibido participar de guerra (belar)... Um século depois, consumou-se uma -aliança entre a igreja e o
estado quando, por decreto do imperador Teodósio II, 416 D.C., foi restringido aos cristãos o ingresso no
exército.
"Entretanto, a objeção de consciência entre as minorias persistiu após 314 e até após 416 D.C. Basta
mencionar a atitude de um homem famoso, que declarou, por volta de 350 D.C.: Sou soldado de Cristo, e
daí em diante recusei-me a pegar em armas." — Jean-Pierre Cattelain, Objeção de Consciência, 14, 15
Acerca da apostasia quanto ao princípio em discussão, lemos num livro adventista:
"Quando Constantino aceitou superficialmente o cristianismo, fê-lo como general pagão convertido.
Posteriormente persuadiu os cristãos a lutar em seu exército. Daí em diante os professos cristãos foram
cada vez menos escrupulosos; e quanto mais mundana a igreja se tornava tanto mais disposta se tornava a
unir-se ao governo na guerra..." Francis McLellan Wilcox, Seventh-day Adventists in Time of War, 48.
Quando a igreja se comprometeu com o Estado e decretou que seus membros tinham a permissão de
prestar serviço militar, cometeu adultério espiritual, dando um passo avançado na apostasia. Tendo ido
tão longe uma igreja em seu caminho descendente, a história mostra que não há mais retorno.
III — A POSIÇÃO ORIGINAL DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA
Nossa posição perante Deus é determinada por nossa obediência ou desobediência à lei de Deus. Se
obedecemos, somos povo de Deus, se não obedecemos, não somos povo de Deus. Jamais devemos passar
por alto as condições que o Senhor especificou.
Somos povo de Deus se a lei de Deus está escrita em nossos corações.
Disse o Senhor: "Se andardes nos Meus estatutos, e guardardes os Meus mandamentos e os
cumprirdes. . . . Andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o Meu povo." Lv 26:3, 12.
"Ouvi a Minha voz, e fazei conforme a tudo que vos mando; assim vós sereis o Meu povo, e Eu serei o
vosso Deus." Jr 11:4. "Se vós permanecerdes na Minha palavra, verdadeiramente sois Meus discípulos."
Jo 8:31. Ler Jr 31:33; Hb 8:10.
Não seremos povo de Deus se nossa vida e caráter não estiverem em harmonia com a lei de Deus.
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Está escrito: "Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus." Is 59:2. "Nunca
vos conheci; apartai-vos de Mim, vós que praticais a iniqüidade." Mt 7:23. A iniqüidade é pecado
(S132:5) e pecado é a transgressão da lei de Deus (1Jo 3:4). (A palavra grega anomia é traduzida como
"iniqüidade" em Mateus 7:23 e como "transgressão da lei" em 1Jo 3:4).
A distinção fundamental entre a igreja de Deus e a sinagoga de Satanás encontra-se na atitude
conflitante assumida para com a lei de Jeová (TM 16). Há "um grande abismo" entre os que obedecem e
os que não obedecem à lei de Deus.
"Desde o início do grande conflito no Céu, tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus. Foi
para realizar isto que entrou em rebelião contra o Criador; e, posto que fosse expulso do Céu, continuou a
mesma luta na Terra. Enganar os homens, levando-os assim a transgredir a lei de Deus, é o objetivo que
perseverantemente tem procurado atingir. Quer seja isto alcançado pondo de parte toda a lei, quer
rejeitando um de seus preceitos, o resultado será finalmente o mesmo." GC 582.
1. Deus Chamou um Povo Especial
"Chamou Deus Sua igreja hoje, como chamara o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz da Terra.
Pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos, separou-os das
igrejas e do mundo para trazê-los a uma santa proximidade dEle. Fê-los depositários de Sua lei, e confioulhes as grandes verdades da profecia para este tempo." 2TS 156.
"Deus está guiando um povo para a exaltada plataforma da verdade eterna — os mandamentos de
Deus e a fé de Jesus." TM 29.
"Neste tempo, a igreja deve usar suas lindas vestes — 'Cristo justiça nossa.' Há claras e decididas
distinções a ser restauradas e apresentadas ao mundo por meio do exemplo, ao exaltar os mandamentos de
Deus e a fé de Jesus. A beleza da santidade deve aparecer em seu brilho original, em contraste com a
deformidade e trevas dos infiéis, os que se revoltaram contra a lei de Deus. Reconhecemos assim a Deus e
a Sua lei, fundamento de Seu governo no Céu e através de Seus domínios terrestres. Sua autoridade deve
ser mantida distinta e clara perante o mundo; e não deverão ser reconhecidas leis algumas que entrem em
conflito com as de Jeová. Se em desafio às divinas disposições fosse permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou nossas ações, estaria derrotado o desígnio divino. Especioso como seja o pretexto, se a
igreja vacilar neste ponto está contra ela escrita nos livros dos Céus a negação dos mais sagrados encargos
e traição ao reino de Cristo." TM 17.
2. Concerto com Deus
Em 1861, na Conferência de Battle Creek, Michigan, quando se organizou a primeira Igreja
Adventista, os crentes assumiram o seguinte compromisso:
"Nós, os signatários, mediante este nos associamos como igreja, adotando o nome de Adventistas do
Sétimo Dia, prometendo guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo." — O Grande
Movimento Adventista, 58.
Posição Adotada em 1864
Antes do fim da Guerra Civil, quando os adventistas do sétimo dia enfrentavam o problema do
serviço militar e da participação na guerra, decidiram que não podiam transgredir os mandamentos sob
nenhuma circunstância. Por isso enviaram a seguinte declaração às autoridades:
"Nós, abaixo assinados, na qualidade de Comissão Executiva da Conferência Geral dos Adventistas
do Sétimo Dia, submetemos respeitosamente à consideração de Vossa Excia. a seguinte declaração:
"A denominação dos cristãos chamados `Adventistas do Sétimo Dia', tendo a Bíblia como sua regra
de fé e prática, são unanimemente de opinião que seus ensinos contrastam com o espírito e a prática de
guerra; são, pois, por motivo de consciência, contra o porte de armas. Se existe alguma parte da Bíblia
que nós, como povo, acentuamos mais do que qualquer outro ponto da nossa crença, esta é a lei dos Dez
Mandamentos, a qual consideramos como a mais suprema lei, e aceitamos cada preceito da mesma literal
e absolutamente. O quarto mandamento desta exige cessação de qualquer trabalho no sétimo dia da
semana; o sexto proíbe tirar a vida. Segundo nossa opinião, nenhum destes mandamentos pode ser
observado no serviço militar. Nossa prática uniforme está intimamente ligada a estes princípios. Por isso,
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nosso povo não se sentiu em liberdade de alistar-se no serviço militar. Em nenhuma das nossas
publicações temos animado o costume do porte de armas; e, em caso de mobilização, em vez de violar os
nossos princípios, temos preferido pagar usura, prestar auxílio ou pagar 300 dólares em moeda." Seventhday Adventists in Time of War, 58.
Na Review and Herald de 7 de março de 1865, a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi
exposta como segue:
"Por que os Adventistas do Sétimo Dia Não Podem Entrar em Guerra?"
―1. Não poderiam guardar o santo sábado do Senhor. 'O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus.'
Ex 20:10. Lutar como os militares nos dizem, é a espécie mais dura de trabalho; e o sétimo dia, de todos
os dias, seria o menos considerado no acampamento e no campo de batalha.
―2. O sexto mandamento da lei moral reza: 'Não matarás'. Matar é tirar a vida. O soldado por
profissão é um violador prático desse preceito. 'Se queres, porém, entrar na vida guarda os mandamentos.'
Mt 19:17.
―3. 'Deus nos chamou para paz' e 'as armas da nossa milícia não são carnais.' 1Co 7:15; 2Co 10:4. O
evangelho não nos permite usar armas senão a 'espada do espírito'.
―4. Nosso reino não é deste mundo. Disse Cristo a Pilatos: `Se o Meu reino fosse deste mundo,
pelejariam os Meus servos.' Jo 18:36. Esta é a mais indiscutível evidência de que Cristo nada tem que ver
com instrumentos carnais de guerra.
―5. Somos ordenados a amar até os nossos inimigos: 'Eu, porém, vos digo' disse Jesus, 'Amai os
vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem.' Mt 5:44. Cumprimos este mandamento quando
estouramos seus cérebros com revólveres ou partimos seus corpos com sabres? 'Mas, se alguém não tem o
espírito de Cristo, esse tal não é d Ele.' Rm 8:9.
―6. Nossa obra é a mesma de nosso Mestre que certa vez disse: 'O Filho do homem não veio para
destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las.' Lc 9:56. Se o Espírito de Deus nos envia a salvar os
homens não nos envia algum outro espírito a destruí-los? Saibamos de que espírito somos.
―7. A ordem do Novo Testamento é: 'Não resistais ao homem mau; mas, a qualquer que te bater na
face direita, oferece-lhe também a outra.' Mt 5:39. Ou seja, é preferível volver a face esquerda a
retribuirmos o ferimento. Poderia esta passagem ser obedecida no campo de batalha?
―8. Cristo disse a Pedro quando este feriu o servo do sumo sacerdote: 'Mete a tua espada no seu
lugar'. Mt 26:52. Se o Salvador mandou o apóstolo embainhar a espada certamente Seus seguidores não
têm o direito de desembainhá-la. Portanto lutem os que são do mundo, mas quanto a nós, oremos."
O Relatório da Terceira Sessão Anual da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia,
publicado na Review and Herald de 23 de maio de 1865, contém a seguinte resolução:
"Resolvemos reconhecer o governo civil como ordenado por Deus, para que a ordem, a justiça e a
paz sejam mantidas no país, e para que o povo de Deus possa viver uma vida tranqüila e pacífica, em toda
a piedade e honestidade. Em harmonia com este fato, reconhecemos a justiça de rendermos tributo,
imposto, honra e reverência ao poder civil, conforme prescrito em o Novo Testamento. Ao passo que
damos, alegremente, a César as coisas que as Escrituras mostram serem dele, somos obrigados a absternos de qualquer participação em atos de guerra e derramamento de sangue, por serem incoerentes com os
deveres que nos são ordenados pelo nosso divino Mestre, para com os nossos inimigos e para com toda a
humanidade."
Como se pode ver, a não participação era a posição original dos primeiros adventistas, e eles agiam
em harmonia com sua fé. Um dos pioneiros relata:
"Outra reunião muito impressionante a propósito da guerra rebelde, realizou-se num bosque perto da
fazenda de meu pai em Newton, Michigan. Era o último ano da guerra e o general Grant fora nomeado
comandante supremo dos exércitos do Norte e viera a ordem de novo ataque. Eram necessários setenta e
cinco mil homens, e parecia que nossos homens precisavam ir desta vez. Agora, como nunca, seus
princípios de paz estavam em jogo.
"O irmão e a irmã White convocaram uma reunião especial no bosque de Newton, de oração a Deus
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para que fizesse reverter a maré. Teve boa assistência de gente de Battle Creek e das pequenas igrejas da
redondeza. Em cada rosto havia ansiedade; indizível solenidade se fazia presente. Ajoelhamo-nos perante
Deus na relva silvestre e ascenderam a Ele orações do irmão e irmã White e seus companheiros para que
poupasse o Seu povo. Ele atendeu à fé de seus servos; e embora levasse quase um ano para terminar a
guerra, Deus protegeu o Seu povo." NL, Miscellaneous 1, pág. 2, 3.
4. O Endosso do Espírito de Profecia
A posição original da igreja estava em harmonia com a vontade de Deus. A serva do Senhor
escreveu:
"Foi-me mostrado que o povo de Deus, que é Seu tesouro especial, não pode entrar nesta guerra
complicada, pois isto seria contrário a cada princípio de sua fé. No exército, os homens não podem a um
tempo obedecer à sua fé e às ordens dos seus superiores. Isto seria uma contínua tortura de consciência.
Os homens do mundo são governados por princípios mundanos. Não podem compreender outros
princípios. A política dos homens e a opinião pública contêm a lei da ação pela qual são guiados e
induzidos a praticar a forma da retidão. Mas o povo de Deus não pode ser governado por esses motivos."
1T 361.
É impossível participar na guerra e continuar leal a Deus e obediente à Sua lei, porque a guerra é o
mais eficiente mecanismo de Satanás inventado com o fim de invalidar todos os mandamentos da santa
lei de Deus. Diz o Espírito de Profecia:
"Os poderes satânicos estão intensamente excitados. Guerras e derramamento de sangue são o
resultado. A atmosfera moral acha-se envenenada por atos cruéis e horríveis." 3TS 252, 253.
"Os agentes satânicos fizeram da Terra um palco de horrores que nenhuma língua pode descrever.
Guerra e morticínio continuam sendo praticados por nações que se dizem cristãs. A desatenção à lei de
Deus já acarretou seu natural resultado." 7BC 974.
A serem certas estas declarações, como estamos convencidos que elas são, os que vão à guerra não se
identificam com o pequeno "grupo do caminho estreito", mas com a multidão no
abismo, onde se ouviam cânticos de guerra. Ler 2T 594, 595. Por se envolver nesse problema, o professo
povo de Deus está sendo joguete nas mãos de Satanás e lhe falta a necessária preparação para a breve
vinda de Cristo.
"Satanás deleita-se na guerra; pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a
eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. É seu objetivo incitar as nações à guerra umas
contra as outras; pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparação para estar em pé no dia
de Deus." GC 589.
IV — GRANDES MUDANÇAS NA IGREJA
À vista da crise iminente na Primeira Guerra Mundial o Senhor enviou à igreja estas impressionantes
advertências:
"Aproxima-se a tempestade, e precisamos aprontar-nos para sua fúria mediante arrependimento para
com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 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 se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas humanas." MJ 89 (1890).
"Tremendas provas e aflições aguardam o povo de Deus. O espírito de guerra está incitando as
nações de um a outro canto da Terra." 3TS 285 (1904).
"Brevemente surgirão graves tribulações entre as nações, tribulações que não cessarão até Jesus
voltar.... Os juízos de Deus estão na Terra. As guerras e rumores de guerras, a destruição por incêndios e
inundações dizem claramente que o tempo de angústia que há de aumentar até o fim, está muito próximo,
às portas. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado pelo espírito de guerra." RH 24/ 11/ 1904.
"Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda da propriedade, e da
própria vida, para defender a lei de Deus, que é anulada pelas leis dos homens. Nesta situação, os planos
de ação mundanos instarão em que se condescenda exteriormente com as leis do país, por amor da paz e
da harmonia. E alguns há que mesmo instarão com esse procedimento baseando-se na passagem: 'Toda a
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alma esteja sujeita às potestades superiores.... As potestades que há foram ordenadas por Deus.' Rm 13:1."
3TS 319 (1889).
"Que posição tomará a igreja? Serão arrastados pela corrente do mal os que no passado respeitaram a
lei de Deus? Haverá de a atmosfera espiritual das almas de todos ser igualmente obscurecida pela quase
universal transgressão e desprezo da lei de Deus? Serão as barreiras protetoras arrasadas pelo desrespeito
à lei de Deus? Deve a lei de Deus ser tida em menos elevada estima por prevalecer a iniqüidade e a
ilegalidade? Por ter sido a lei anulada pela grande maioria dos que vivem na Terra, tornar-se-ão os poucos
leais como todos os desleais e agirão como agem os ímpios?" 3BC 1153 (1906).
"Com piedade e compaixão, com terna solicitude, o Senhor está olhando para o Seu povo tentado e
provado. Durante algum tempo será permitido que os opressores triunfem sobre os que conhecem os
santos mandamentos de Deus. A todos é concedida a mesma oportunidade que foi outorgada ao primeiro
grande rebelde, para demonstrar o espírito que os impele à ação. E o desígnio de Deus que cada um seja
experimentado e provado, para ver se ele será leal ou desleal às leis que governam o reino do Céu. . ..
Talvez tenhamos de pleitear com mais diligência perante os conselhos legislativos pelo direito de exercer
juízo independente, e de adorar a Deus de acordo com os ditames de nossa consciência. Assim, em Sua
providência, Deus determinou que os reclamos de Sua santa lei sejam apresentados aos homens investidos
da mais alta autoridade. .. . Muitos estão segurando a verdade só com a ponta dos dedos. Eles têm tido
grande luz e muitos privilégios. Como Cafarnaum, têm sido elevados até ao Céu neste sentido. No tempo
de prova e provação que se aproxima, tornar-se-ão apóstatas, a menos que ponham de lado seu orgulho e
a confiança em si mesmos, a menos que sofram completa transformação de caráter." 3ME 414, 415.
"Muitos dos que têm recebido grande luz não apreciaram e aproveitaram como era seu privilégio
fazê-lo. Não têm praticado a verdade... . E os que têm sido privilegiados com oportunidades de
compreender a verdade e não têm obedecido aos princípios desta, serão influenciados pelas tentações de
Satanás para sua promoção pessoal. Negarão na prática os princípios da verdade e trarão opróbrio à causa
de Deus.
"Cristo declara que vomitará a estes de Sua boca e os deixará seguir seu próprio curso de ação para se
distinguirem. Tal curso de ação os torna de fato preeminentes como homens que são mordomos infiéis.
"O Senhor dará Sua mensagem aos que têm andado em conformidade com a luz que receberam, e os
reconhecerá como verdadeiros e fiéis, segundo a medida de Deus. Tais homens tomarão o lugar dos que,
possuindo luz e conhecimento, não andaram no caminho do Senhor, mas na imaginação de seus corações
não santificados." MS 97, 1898.
Em 1913, quando a crise estava às portas, o Senhor dirigiu Seu último chamado à igreja através da
profetiza que então vivia:
"Necessitam-se agora homens de compreensão clara. Deus está apelando aos que desejam deixar-se
guiar pelo Espírito Santo num trabalho de completa reforma. Vejo uma crise diante de nós e o Senhor
roga aos obreiros que se ponham a postos." TM 514.
Se a Primeira Guerra Mundial haveria de trazer uma crise, então também haveria de trazer uma
sacudidura, porque está escrito:
"Toda prova feita pelo processo de refinamento e purificação sobre os professos cristãos demonstra
que alguns são escória. Nem sempre aparece o fino ouro. Em toda crise religiosa alguns caem sob a
tentação. O peneiramento de Deus sacode fora multidões, como folhas secas." 1TS 478.
V — A PROVA
No princípio da Primeira Guerra Mundial, dirigentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Europa
publicaram documentos animando a servir como combatentes seus membros convocados para o exército.
Eis alguns exemplos.
1. Circular do Secretário da Divisão Européia
"Hamburgo, 2 de agosto de 1914.
"Aos nossos queridos irmãos:
"Salmo 23 por saudação. Neste tempo difícil e sério para a Europa, gostaríamos de dirigir-vos um
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apelo.
1. Como seguidores de Cristo, devemos, nestes dias, mostrar, pelo poder de Deus, que somos súditos
fiéis do nosso país, obedientes e prontos para o serviço. (1 Pedro 2:13, 14, 17).
2. Enquanto estivermos no exército, se nele formos incorporados, devemos cumprir, alegremente e de
coração, as nossas obrigações de ordem militar, a fim de que os nossos superiores encontrem em nós
soldados valentes, prontos para dar sua vida pelo seu lar, pelo soberano do seu país e pela sua pátria.
Nosso destino está nas mãos de Deus. Seja para a luta, seja para a morte, devemos pensar que a 'nossa
vida está escondida com Cristo em Deus.' (Cl 3:3).
3. Enquanto ficarmos em casa, vamos sempre mostrar aos nossos semelhantes que somos pessoas de
nobre pensar e cheias do amor de Cristo e, bem assim, vamos esforçar-nos para mitigar a dor e a
amargura dos nossos semelhantes e ajudar os enfermos, feridos, pobres, viúvas e órfãos. Não devemos
perder o ânimo, mas perseverar com paciência também na tribulação, e, como Moisés, cujo hino um dia
almejamos cantar, apegar-nos, como se O víssemos, Àquele a Quem não vemos. (Hb 11:27).
Examinemos diligentemente a Palavra de Deus (Jo 5:39), não faltemos às nossas reuniões, e, antes de
tudo, não negligenciemos a oração, lembrando-nos, perante o trono da graça, especialmente das
autoridades e do nosso exército (1Tm 2:2).
"4. Devemos em todos os tempos estar cientes da nossa tarefa como mensageiros de Cristo,
trabalhando segundo as nossas forças na obra de salvação de almas.
"Encomendando-vos todos à graça de Deus, permaneço, com saudações cristãs,
Vosso irmão no Senhor
G. Dail"
Esta circular, assinada pelo pastor G. Dail, secretário da Divisão Européia, foi também publicada na
Romênia (4/ 8/ 1914).
2. Declaração da União Leste Alemã ao Ministro da Guerra
"Charlottenburg, 4 de agosto de 1914.
"Excelentíssimo Senhor General e Ministro da Guerra:
"Em razão de nosso ponto de vista acerca de nossos deveres para com o governo ter sido considerado
fanático e de igual modo nossa posição para com os deveres militares em geral, particularmente nossa
recusa a servir no sábado em tempo de paz, tomo a liberdade de apresentar a Vossa Excelência a inclusa
posição dos adventistas do sétimo dia alemães, especialmente na atual situação de guerra. Enquanto nos
firmamos nos princípios fundamentais das Santas Escrituras, procuramos cumprir os preceitos do
cristianismo, guardando o dia de repouso (sábado), que Deus estabeleceu no princípio, esforçando-nos
para deixar de lado todo trabalho nesse dia. Ainda em tempos prementes, comprometemo-nos na defesa
de nossa pátria, e nestas circunstâncias também portaremos armas no sábado. Nesse ponto baseamo-nos
nas Escrituras como se encontra em 1 Pedro 2:13-17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do
Senhor, quer seja ao rei, como soberano; quer às autoridades como enviadas por Ele, tanto para o castigo
dos malfeitores ... temei a Deus, honrai ao rei.'
"Transmitimos esta resolução aos nossos membros e lhes pedimos que organizem reuniões de oração
e súplicas a Deus pela vitória às armas alemãs. E para o caso de algum dentre os adventistas sorteados
recusar-se a servir no sábado ou opor-se ao porte de armas seremos gratos a Vossa Excelência se o oficial
comandante for informado de nossa posição ou resolução.
"Nesse particular permita-me Vossa Excelência informá-lo de que em Friedensau, Magdeburg, nosso
sanatório e nossa escola missionária, mais de 250 barracas, sob o encargo de um médico e bom número
de enfermeiros treinados que poderão cuidar de cerca de 1400 soldados feridos, serão colocados à sua
disposição.
"Com o desejo de que Deus faça vitoriosa a causa justa, temos a honra de permanecermos, firmandonos.
H. F. Schubert —
Presidente da União Leste Alemã
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3. Declaração dos Três Dirigentes Adventistas
"Dresden, 5 de março de 1915.
"Ao Comando Geral da Corporação do Sétimo Exército em Dresden:
"Com referência à Ordem 856, de 22 de fevereiro de 1915, que proibiu a realização de reuniões
adventistas em Dresden, Saxônia, queiram permitir aos signatários dar a seguinte explicação:
"Já há anos, os abaixo-assinados declararam à autoridade militar, por escrito e verbalmente, que, por
questão de consciência, cada qual poderia pessoalmente decidir como, em tempo de paz, enfrentar o
serviço militar no sábado.
"Mas por ocasião do começo da guerra, a diretoria da Igreja Adventista na Alemanha aconselhou
todos os membros chamados para o serviço militar a que cumpram fielmente seus deveres de cidadão,
também no sábado, conforme as Sagradas Escrituras, como os outros soldados o fazem no domingo.
"Como prova do sobredito, anexamos cópia da declaração à Sua Excelência o Ministro da Guerra da
Prússia, datada de 4 de agosto de 1914.
"Esta posição tomada já há anos, é confirmada pelos signatários oficiais:
"Pela Divisão Leste-Européia, com sede em Hamburg, assinado
L. R. Conradi — Presidente
"Pela Divisão Leste-Alemã, com sede em Berlin, Charlottenburg,
assinado H. F. Schubert — Presidente
"Pela Associação da Saxônia, com sede em Chemnitz, assinado,
P. Drinhaus, Presidente
4. Livreto Der Christ und der Krieg (O Cristão e a Guerra)
"Mostramos, em tudo o que foi dito, que a Bíblia ensina: primeiro, participar na guerra não é
nenhuma transgressão do 6.° mandamento; segundo, participar em ações de guerra no sábado não é
nenhuma transgressão do 4° mandamento. Quem crê de outra maneira, mostre uma declaração das
Escrituras ou dos Testemunhos. Se não puder fazê-lo, tome o cuidado para não trazer acusações e
declarações que não possa provar." O Cristão e a Guerra, pág. 18, Alemanha.
5. Declaração da União Romena
"Tudo está perante Deus, e apraz-Lhe ver homens fruir as liberdades e os direitos que lhes são dados
pela lei, a mais importante das quais é a liberdade de culto .... Na campanha de 1812, um coronel francês
dirigiu a Napoleão uma petição requerendo três dias de licença. Napoleão respondeu: 'O coronel deve
dirigir sua petição ao Czar russo. Se o Czar conceder eu também concederei .'.
"Tivemos casos em que os irmãos na Alemanha perguntaram: 'Que haveremos de fazer na guerra?'
Respondeu-se-lhes: `Permanecei fiéis a Deus, mas fazei o que todo o mundo faz.' E o que aconteceu?
Onde os soldados podiam conseguir liberdade de repousar no domingo e observá-lo, os nossos iam aos
seus superiores, dizendo-lhes: 'Rogamo-vos dar-nos o sábado livre.' ... Mas onde ninguém podia lembrarse do dia de festa, seria absurdo da parte dos irmãos pedir o sábado livre." — Curierul Misionar
[Periódico adventista na Romênia], N.° 3, pág. 3537, 1916.
6. Declaração de Quatro Uniões Européias
"Acontecimentos e revelações verificados em nossos próprios círculos nos indicam a necessidade de
novamente expressarmos nossa posição em face da questão militar e da guerra ....
"O Todo-poderoso usou em todo o tempo a guerra como meio de castigo. Ver Jeremias 25:14-31.
Quando o Senhor deu os regulamentos de guerra em relação com esses deu também, ao mesmo tempo, a
verdadeira explicação do 6.° mandamento.
"Deste mandamento devemos deduzir hoje, de igual maneira, como não se referindo à guerra, senão à
proibição de assassínio, morticínio etc., entre cidadãos, suscitado pelo ódio pessoal, o que também
podemos ver do ocorrido na vida de Davi narrado em 1 Reis 2:5.
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"João Batista tampouco condenou o serviço militar; antes adverte sobre o fiel cumprimento deste.
Também não podemos aplicar aqui as palavras: 'Quem à espada matar, necessário é que à espada seja
morto', porque elas proíbem defender com armas as obras religiosas.
"Confessamos que não podemos entender de outra maneira a Palavra do Senhor. Claro é que as
autoridades são ordenadas por Deus para que com auxílio das armas assegurem a ordem, a verdade e a
tranqüilidade do país, de outra maneira os crentes não teriam paz. Mas enquanto confiamos este fardo aos
que não crêem na Palavra de Deus, afastamo-nos das ordens de Deus. Se aceitamos as bênçãos das ordens
comuns, recusaremos levar parte dos fardos? Este não é o comportamento cristão. Quem quer gozar os
privilégios deve estar também disposto a cumprir os deveres. Isto disse Cristo também quando falou: 'Dai
a Cézar o que é de Cézar, e a Deus o que é de Deus.'
"Lógico é que, apesar desta nossa declaração, deixamos a todos plena liberdade de consciência, e
respeitamos a posição de todos os outros, mas decidimos condenar o comportamento de certos agitadores,
cuja posição diferente impõem aos outros, pondo assim em perigo não só os interesses da pátria mas
também a causa de Deus.
"As comissões da União Este-Oeste da Alemanha, União Central Européia e União Danubiana, dos
Adventistas do Sétimo Dia. Hamburgo, 15 de novembro de 1917." — Utolsó Uzenet [Publicação
adventista na Hungria].
Muitos adventistas da Europa seguiram o conselho de seus dirigentes nas crises da Primeira Guerra
Mundial. Só alguns atenderam às advertências dadas pelo Senhor através do Espírito de Profecia. E estes
cuja única ofensa era quererem guardar a lei de Deus como lhes fora ensinada desde o início, foram
traídos e perseguidos por seus próprios irmãos da direção.
Durante esta crise em que os fiéis foram perseguidos, começou a cumprir-se a seguinte profecia entre
as duas classes de adventistas, especialmente na Europa:
"Ao levantar-se a perseguição, os observadores farão decisões, ou em favor de Cristo ou contra
Cristo. Por causa da perseguição, muitos hão-de escandalizar-se. Os princípios da verdade atravessam
diretamente suas práticas; por isso, eles hão-de tropeçar e cair, apostatando da fé que uma vez advogaram.
Muitos que já professaram amor à verdade hão-de, então, mostrar que não possuem união vital com a
Videira Verdadeira. Esses serão cortados como ramos infrutíferos, e se acharão unidos aos incrédulos,
zombadores e escarnecedores.
"Esses que hão-de apostatar em tempo de prova, usarão falsos testemunhos para trair seus irmãos e
obter segurança para si mesmos. Esses dirão onde seus irmãos se escondem e porão os lobos no encalço
deles. Cristo nos advertiu disso, para que não fôssemos surpreendidos com o cruel e antinatural
procedimento de amigos e parentes." RH 20/12/ 1898.
VI — A HESITANTE RESPOSTA DA CONFERÊNCIA GERAL
Desde o início da guerra, os irmãos dirigentes da América foram informados acerca da crise que
envolvera a Igreja Adventista na Europa. Francis M. Wilcox escreveu:
"De maneira especial deve a igreja de Deus hoje lembrar-se de nossos irmãos europeus que agora
sofrem adversidade. Alguns têm sido forçados a entrar no serviço militar ativo. Sua vida é constantemente
ameaçada, e estão expostos a agruras e perigos. Famílias têm sido desfeitas. Os que ficaram em casa são
tomados de ansiedade e temor pelos que partiram para o front. Os oficiais de algumas de nossas
organizações e igrejas locais têm sido obrigados a abandonar seus encargos e unir-se sob a bandeira
nacional." RH 27/8/1914.
Outra prova de que a direção da igreja nos Estados Unidos estava a par do que se passava na Europa
encontra-se na circular de W. C. White, de 26 de maio de 1915:
"Então a irmã White perguntou: 'Irrompeu a guerra na Europa?' Ele respondeu: 'Sim'. Aí ela indagou:
'A guerra afetou nossos irmãos?' Ele respondeu: 'Sim, muitos são forçados a entrar no exército, muitos
são mortos, outros estão em lugares perigosos, e em muitos países há sofrimento e tribulação. Muitos de
nossos irmãos da América e da Europa acham que os que foram forçados a entrar no exército agiram mal,
porque obedeceram ao serviço militar. Acham melhor recusar-se a portar armas, mesmo que o resultado
da recusa signifique morte.' A irmã White replicou: 'Acho que não devem fazer isto. Penso que devem
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cumprir seu dever enquanto o tempo durar.' "
Em harmonia com o que Deus antes revelara à irmã White (1T 361), entendemos que ela os
repreendeu por obedecerem aos homens em vez de obedecerem a Deus, quando ela disse: "Acho que não
devem fazer isto." Seu apelo aos irmãos para que cumprissem "seu dever" certamente se refere ao seu
dever perante Deus corno antes escrevera:
"De todos se exigirá que prestem obediência a decretos humanos em violação à lei divina. Os que
forem fiéis a Deus e ao dever serão ameaçados, denunciados e proscritos." 5T 473.
L. R. Conradi, o presidente da Divisão Européia, manteve os dirigentes da Conferência Geral
informados desde o início da guerra. Escreveu ele:
"Enquanto os jornais diários são lidos com maior interesse por causa das notícias que cada dia trazem
desta terrível guerra que afeta o mundo inteiro, o povo de Deus tem interesse ainda mais profundo na
questão de como esta guerra possa afetar a própria causa de Deus....
"Na União Central Européia,... [um irmão dirigente] relata que em sua Associação cerca de 40 de
seus membros se alistaram no exército.
"Na União do Danúbio,... vários diretores dos campos missionários e bom número de obreiros têm
sido convocados para o serviço militar. ..
"Em Friedensau um professor secundário e vários estudantes tiveram de prestar serviço militar... .
"Apreciamos deveras as muitas orações que ascendem a Deus em nosso favor em todas as partes do
vasto campo da seara, e sabemos que Deus a elas está respondendo, pelo próprio fato de que, a despeito
desta terrível guerra, sua causa avança triunfantemente." RH 17/12/ 1914.
Mais evidências seriam supérfluas. Os irmãos da Conferência Geral foram informados, e deveriam
ter enviado à Europa inequívocas instruções e advertências em harmonia com a posição original da igreja,
mas em vez disso deram apenas sonido incerto à trombeta (1Co 14:8). Aqui vão algumas declarações
neste sentido. Francis M. Wilcox escreveu:
"Quanto ao que nossos irmãos devem fazer nestas probantes circunstâncias, somente eles em oração
a Deus, sozinhos, podem decidir." RH 27/ 8/ 1914.
Após o término da guerra, o pastor A. G. Daniells, então presidente da Conferência Geral, explicou:
"Tão logo a guerra começou na Europa, nós na América começamos a estudar com muito cuidado
esta questão.... Verificamos contudo, que ao começarmos a estudar com grande cuidado esta questão,
alguns entre nós ficaram muito confusos .... Nossa posição era que cada um pessoalmente teria de decidir
o que fazer em harmonia com sua própria convicção.... Então ... tínhamos certos irmãos que se encheram
de um espírito de amor a sua pátria. Estavam dispostos a ir lutar na frente de batalha. Alguns deles
passaram à Inglaterra e à França e entraram diretamente nas trincheiras, e não sei o que eles fizeram
enquanto lá estavam, mas após terminarem voltaram para casa quando veio o armistício . Lamentamos
que a guerra tivesse vindo, e éramos contrários à guerra. Importa-nos, contudo, permitir que cada cidadão
siga sua própria consciência e por si mesmo decida qual deva ser sua posição com referência ao governo.
Não disciplinamos nem sequer um desses membros por causa de sua posição diferente sobre esta
questão... ." — Relatório da Reunião Com o Movimento Opositor, 21-23 de julho, págs. 37-39 (Tradução
inglesa dos arquivos da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia).
O presidente da Divisão Européia, L. R. Conradi, fez uma viagem aos Estados Unidos e lá explicou
toda a situação aos irmãos dirigentes, em 1916. Disse ele:
"Quando me encontrei com nossos irmãos na América em 1916 e lhes contei estas coisas num
cuidadoso relatório em que lhes dei, os irmãos, após ouvirem toda a história disseram-nos que nestas
difíceis circunstâncias e condições devíamos pedir luz ao Senhor e fazer o melhor que podíamos." —
Citado no sobredito relatório (tradução inglesa), pág. 20.
Os dirigentes adventistas da Alemanha relataram que estavam agindo em harmonia com instruções
recebidas dos dirigentes da Conferência Geral nos Estados Unidos. Escreveram:
"Os delegados da associação de Hessen, com referência ao serviço militar, aceitam o ponto de vista
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bíblico expresso pelo dirigente de nossa obra, de que é uma questão puramente civil e que as autoridades
civis que o Senhor ordenou para esta obra, têm o direito de exigir o serviço militar de acordo com 1 Pedro
2:13, 14 e Romanos 13:4, 5. Esta posição da Associação de Hessen está em harmonia com a resolução da
Conferência Geral tomada em novembro de 1915, quando certos irmãos dirigentes, que aqui estão
presentes, levantaram a questão do serviço militar, e lhes foi dito que a Conferência Geral deixara esta
questão para os nossos irmãos dos diferentes países da Terra, entendendo que nossos irmãos tinham a
mais plena liberdade de escolher a posição que deviam tomar para com tais ordenanças civis e como se
deviam adaptar às circunstâncias." — Zions-Waechter [órgão da Igreja Adventista na Alemanha], N:3 5,
1916.
Esta publicação foi um dos documentos examinados durante a reunião de Friedensau, de 21-23 de
julho de 1920 de acordo com o supramencionado relatório, pág. 11.
À vista de tais evidências, os esforços envidados para minimizar a responsabilidade da alta direção da
igreja na posição de combatência durante a Primeira Guerra Mundial, certamente caem por terra.
VII — POR TRÁS DOS BASTIDORES
Quem quer que não se aprofunde suficientemente nos fatos mas se contente à superficial informação
fornecida por fontes oficiais adventistas, poderá ser levado a pensar: "Ora, três homens na Europa
cometeram um erro, publicando certos documentos que não representavam a posição histórica da igreja."
A impressão que se tem é que malgrado os enganos cometidos por alguns dirigentes europeus que
"confessaram por escrito haverem errado", a Conferência Geral não apoiou estes dirigentes em seu erro.
As seguintes citações confirmam nossa declaração:
Na Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia (Commentary Reference Series, vol. 10), pág. 1183
lemos:
"A questão militar veio à baila quando o conflito entre Áustria-Hungria e Sérvia explodia na Primeira
Guerra Mundial no início de agosto de 1914....
"Quando da mobilização alemã, em agosto de 1914, os adventistas daquele país se defrontaram com
a necessidade de tomar decisão imediata concernente aos seus deveres para com Deus e a pátria quando
convocados para as forças armadas.... Após aconselhar-se com os poucos líderes adventistas locais com
que contava na ocasião, o presidente da União Leste-Alemã informou ao Ministério da Guerra Alemão,
em escrito datado de 4 de agosto de 1914, que os adventistas do sétimo dia convocados portariam armas
como combatentes e prestariam serviço no sábado em defesa de sua pátria....
"Em resultado de declarações desfavoráveis contra o governo alemão emitidas por alguns fanáticos,
as Igrejas Adventistas do Sétimo Dia do Estado da Saxônia foram fechadas pela autoridade pública. Só
quando três dirigentes adventistas do sétimo dia em Hamburg, numa carta ao prefeito de Berlin, em 4 de
março de 1915 reafirmaram sua posição sobre combatência, foi levantado o interdito contra as Igrejas
Adventistas do Sétimo Dia da Saxônia....
"De comum acordo, os três dirigentes adventistas do sétimo dia da Alemanha tomaram, quanto ao
dever dos adventistas do sétimo dia no serviço militar, posição contrária à posição histórica oficialmente
mantida pela denominação já desde a Guerra Civil Americana (1861-1865)."
Durante a reunião de Friedensau, Alemanha, em 1920, A. G. Daniells, então presidente da
Conferência Geral, tentou dar satisfação sobre a gravidade da situação, nos seguintes termos:
"Lamentamos e não aceitamos certas declarações que aqui foram escritas e expedidas. Quando,
entretanto, consideramos as circunstâncias e o motivo subjacente a estes escritos, chegamos à conclusão
de que nossos irmãos foram tão fiéis como nós em sua relação com a obra. E porque, assim sendo
deveriam julgar um ao outro... . Cumpre-nos dizer que cada qual tem direito a manter sua própria
convicção e a seguir sua própria consciência no tocante à guerra.... Estamos prontos a admitir que
cometemos enganos mas não estamos prontos por um minuto sequer a concordar com a ideia de que
como igreja nos apartamos do caminho reto, e que outro movimento nos tenha vindo tomar o lugar.
Afirmamos que ainda estamos na estrada reta e na estrada original do movimento adventista." — Relatório da Discussão com o Movimento Opositor (21-23 de julho), pág. 43, 55, 56.
O pastor L. H. Christian referindo-se à crise na Europa deu a seguinte explicação evasiva e equívoca:
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"Nossos homens responsáveis na Europa fizeram o máximo para manter a unidade, e grato é lembrar
como foram bem sucedidos. Este movimento adventista tem um débito de gratidão à lealdade e zelo
sincero de nossos irmãos nos países em guerra bem como ao juízo equilibrado e sadio conselho de nossos
dirigentes nos países neutros. O que não teria acontecido à causa adventista na Europa durante a guerra se
estes irmãos não tivessem permanecido fiéis?...
"Esta última visita [do pastor W. A. Spicer em 1916] foi proveitosa para explicar à Conferência Geral
a lealdade de nossos irmãos na Europa Central à mensagem adventista." RH 8/6/1930.
Em conseqüência do fanatismo, uma tirada cáustica contra o Movimento de Reforma, na qual a
verdade muitas vezes é amiúde grosseiramente distorcida, diz o pastor Christian:
"É verdade que tais declarações foram enviadas ao governo. Sempre temos deplorado isso e jamais
tentamos ocultar o fato de que isso se fez. Opomo-nos contudo à falsa declaração de que foi uma
'apostasia da Divisão Européia', porque isso não se harmoniza com os fatos.... Jamais houve algum
procedimento da Divisão Européia que justificasse tais declarações."
O pastor Christian confunde a questão e dela se esquiva. O que enfatizamos é que nem a Comissão da
Divisão Européia nem a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia jamais remediaram a situação.
A apostasia foi simplesmente deixada sem correção. Por isso a alta direção deve ser responsabilizada.
"Se, porém, os pecados do povo são passados por alto por aqueles que se acham em posição de
responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e Seu povo, como um corpo, será responsável
por esses pecados." I TS 334.
A emissão, por parte de dirigentes europeus, de documentos que entregou os membros ao mecanismo
de guerra foi apenas a ponta do iceberg — início da dificuldade. Após serem semeadas as sementes de
Satanás na forma de declarações em favor da combatência, apareceram imediatamente os frutos em
copiosa colheita que mudou o caráter da igreja. Desde essa infeliz experiência a combatência na Igreja
Adventista tem sido tolerada pela direção e praticada por grande proporção dos membros.
Tem-se declarado repetidas vezes, que os dirigentes europeus confessaram seu erro. Nunca negamos
isto. Cremos, porém, que a confissão genuína é seguida de certas evidências. "A confissão não será
aceitável a Deus sem o sincero arrependimento e reforma." VC 40. Os que se entristecem por seus erros
não os repetirão. A regra para eles é "vá e não peques mais" (Jo 8:1 1).
VIII — DECLARAÇÕES PÚBLICAS
A controvérsia na Igreja Adventista, que resultou em ruptura, não pôde escapar à observação de
expectadores externos. Tomou o rumo da imprensa e foi até comentada por protestantes e católicos.
1. Jornal de Dresden, Alemanha (12 de abril de 1918)
"No começo da guerra dividiu-se nossa igreja em dois partidos. Noventa e oito por cento de nossos
membros chegaram, pelo estudo da Bíblia, à convicção de que a consciência manda defender a pátria com
armas também no sábado. Esta opinião, apoiada por todos os membros da diretoria, foi imediatamente
comunicada ao Ministério da Guerra. Dois por cento, porém, não concordaram com esta decisão, sendo
por fim excluídos por motivo de seu comportamento indigno de um cristão. Estes elementos insóbrios se
fizeram pregadores, procurando propagar suas ideias loucas, porém com pouco sucesso. Chamam-se
falsamente pregadores e adventistas, quando não os são; são enganadores. Quem a tais elementos
dispensar o tratamento que merecem nos fará verdadeiramente um favor. Nossa diretoria empregou até
hoje o dinheiro supérfluo no empréstimo de guerra, e isto na firme esperança de que a Alemanha saia
vitoriosa desta luta medonha. Por toda parte nossos membros estão prestando sua ajuda no cumprimento
de seu dever de prover os meios necessários à pátria. Os homens adventistas estão todos praticamente no
campo ou no serviço militar, cumprindo fielmente seus deveres e, como reconhecimento da parte da
pátria esperam tratamento justo e equitativo." Dresdner Neueste Nachrichten, 12 de abril de 1918.
2. Jornal de Stuttgart, Alemanha (26 de setembro de 1918)
"Ao princípio da guerra havia alguns membros, como também os há noutros lugares, os quais não
queriam participar do serviço de guerra, já por sua falta de espírito de união, já por fanatismo. Estes
começaram a espalhar seus escrúpulos na congregação, verbalmente e por escrito, visando induzir outros
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a fazer o mesmo. Foram exortados pela igreja, porém, devido à sua obstinação, tiveram que ser expulsos,
pois que se tornaram uma ameaça à paz interna e externa." — Stuttgarter Neues Tageblatt, 26 de
setembro de 1918.
3. Artigo de Pastor Luterano
"Divisões entre adventistas.
"Em forte oposição à Igreja Adventista oficial, formou-se a Sociedade Missionária Internacional dos
Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma em 1915, com sede em Wuerzburg. A causa [dessa
separação] foi um livreto intitulado Der Christ und der Krieg [O Cristão e a Guerra] publicado pela
direção oficial dos adventistas durante a guerra. Esse livreto era para ser dado apenas aos membros da
igreja e ocultado ao público. Explicava que não se requeria estrita observância do mandamento do sábado
durante a guerra e que por isso era totalmente certo lutar no sábado; e também mostrava que o
mandamento 'não matarás' não estava em vigor durante a guerra. Quando se pensa como a guarda
incondicional do sábado é requerida em outras épocas — declarações da Sra. White, que é reverenciada
como `profetisa' e do dirigente adventista Conradi o provam suficientemente — deve-se ficar surpreso
com a suspensão de tão importante mandamento. Isto pode ser explicado pelo fato de que eram temidos
procedimentos cruéis da parte do Estado. Como se pode ver, contudo, essa publicação causou ruptura. A
linha seguida por Wuerzburg está agora empregando contra os adventistas oficiais as mesmas expressões
freqüentemente usadas contra a igreja (Babilônia... ). Além disso, outros pontos são relevantes. Os
adventistas de Wuerzburg também tomam rigorosa posição quanto à reforma de saúde. Condenam o
comer carne, vacina e coisas semelhantes. Em sua publicação Reavivamento e Reforma, sob o título 'Uma
Terrível Apostasia', apresentam acusações mais detalhadas contra a forma anterior de adventismo. Para
nós esta controvérsia é instrutiva por mostrar que até os adventistas deixaram de ater-se a uma concepção
legalista e literal da Bíblia. Uma forte arma contra a igreja foi assim arrebatada de suas mãos." — Pastor
P. Steinlein, Allgemeine Evangelisch — Lutherische Kirchenzeitung, n." 37, 1925 [Ansbach, Alemanha].
Observação: Alguns dos pormenores deste artigo são imprecisos. Exemplos: O Movimento de
Reforma se formou em 1914, não em 1915. Sua sede foi estabelecida em Wuerzburg, em 1915. O
Movimento de Reforma veio à existência antes de ser escrito o mencionado livreto (Der Christ und der
Krieg). Não o livreto, mas o problema nele discutido causou separação no início da grande crise. Quando
a União Alemã dos Reformadores Adventistas do Sétimo Dia foi fundada em 1919, a expressão
"Movimento de Reforma" não fazia parte do nome oficialmente adotado naquela época.
4. Artigo em Jornal Católico
"Em 1914, foram excluídos dois por cento dos membros da Igreja Adventista alemã porque
declararam que a participação em serviço militar e no sábado, não pode reconciliar-se com a doutrina
adventista." Paulinus, 9 de março de 1953.
Pessoas de fora têm escrito acerca deste problema entre os adventistas não só na Alemanha mas
também em outros países. Portanto, não é possível fingir que tudo tenha transcorrido normalmente
durante a Primeira Guerra Mundial. A grande crise, a sacudidura — (separação) e a nova posição adotada
pela igreja (ver estudo 13), não podem ser ignoradas, encobertas ou justificadas. O problema ainda
perdura. E o esforço para aviltar a origem do Movimento de Reforma, associando-o com alguns
extremistas e fanáticos, não faz justiça à verdade. Referências justas e imparciais ao Movimento de
Reforma têm sido raras nas publicações oficiais da Igreja Adventista.
Só após L. R. Conradi ter deixado a Igreja Adventista, foi dada uma explicação mais aceitável, como
segue:
"Na verdade, o 'movimento de reforma' mencionado pelo Sr. Meier surgiu na Alemanha durante a
Guerra Mundial, enquanto o Sr. Conradi era o dirigente da denominação Adventista do Sétimo Dia em
toda a Europa. O movimento como é hoje e como tem sido desde que veio à existência, é o protesto
prático de grande número de adventistas do sétimo dia, não contra os ensinos da denominação, mas contra
as ações arbitrárias desse mesmo Conradi e de alguns a ele associados em sua direção da igreja na Europa
.... O afastamento dessas pessoas não foi de muitos erros grosseiros e uma hierarquia dominante, mas da
direção de Conradi, que os havia entregado, sem a voz ou consentimento deles aos canhões e às baionetas
dos campos de batalha. Desde a hora que ele de maneira tão vil os traiu eles não têm tido absolutamente
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nenhuma fé nele, quer como homem, pastor, ou dirigente da igreja de Deus." — Brown Exposes
Ballenger [Southern Publishing Assn] pág. 30.
IX — ENTRE A PRIMEIRA E A SEGUNDA GUERRAS MUNDIAIS
A grave situação em que se encontrou a Igreja Adventista durante a Primeira Guerra Mundial,
quando se permitiu ou mesmo se animou a combatência, foi lamentavelmente deixada sem correção. Mas
o que realmente complicou as coisas foi a nova posição denominacional oficialmente adotada durante, e
confirmada após, a guerra — que os membros da igreja estão livres para servir a sua pátria de acordo com
suas próprias convicções, tanto em tempo de paz como em tempo de guerra. (Ler estudo 13). E de fato, os
adventistas agiram em harmonia com esta nova posição, em diferentes lugares, após a Primeira Guerra
Mundial. Exemplos:
1. Na União Soviética
Durante sua quinta Assembleia geral na Rússia, os dirigentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia
declararam:
"O governo soviético está realmente esforçando-se para assegurar nossa plena liberdade de
consciência, permitindo-nos cumprir nosso dever para com o Estado de acordo com nossas convicções de
consciência perante Deus e perante o governo soviético. A doutrina dos adventistas do sétimo dia concede
aos seus membros liberdade de consciência nessa questão e não lhes dá instrução alguma quanto a
maneira de eles agirem, visto como cada indivíduo deve ser responsável por si mesmo no tocante à
questão militar, de acordo com sua própria consciência. Ademais, a organização adventista do sétimo dia
não proíbe a seus membros prestar serviço militar se sua consciência lhes permitir fazê-lo." Relatório da
Quinta Assembleia Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Moscou, 16-23 de agosto de 1924.
A seguinte declaração foi feita durante a Sexta Assembleia Geral dos Adventistas na Rússia.
―1. Baseados nos ensinos das Santas Escrituras (Velho e Novo Testamentos: 1Sm 8:10-12; 10:25; Lc
20:25; Rm 13:1-6 e Tt 3:1), que mostram serem as autoridades ordenadas por Deus para proteger os fiéis
e punir os malfeitores, e tendo em vista a declaração da Quinta Assembleia Geral dos Adventistas do
Sétimo Dia, onde nosso relacionamento com o governo soviético foi claramente definido em 1924, esta
Sexta Assembleia de Adventistas do Sétimo Dia, de 1928, declara e decide que se requer dos adventistas
do sétimo dia dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto significa que devem servir ao
Estado no exército e prestar todas as formas de serviço, de acordo com a regra estabelecida para com
todos os cidadãos.
"Esta Assembleia considera falsos ensinadores todos os que ensinam em contrário a esta decisão e
que tentam induzir o povo a não cumprir seus deveres para com o Estado. Os que assim fazem agem
contrariamente às Santas Escrituras e separam-se da unida igreja de Deus, posicionando-se fora da
organização Adventista do Sétimo Dia.
―2. Chamamos a atenção de nossos membros para o fato de que o perigo de nossa igreja não vem de
outras denominações ou crenças, mas de uma organização que de nós se apartou como é mencionado em
Atos 20:30 e 1 João 2:19. Por isso, recomendamos a todos os nossos membros: Separai-vos dos falsos
reformadores que erroneamente se denominam a si mesmos Adventistas do Sétimo Dia Movimento de
Reforma. Eles são desencaminhados por errôneas ideias de piedade e causam divisão no rebanho de
Cristo.
"O apóstolo Paulo aconselhou os crentes a se acautelarem de tais pessoas (Romanos 16:17; Gálatas
5:7-9).
"Cumpre-nos tomar esta posição contrária a tal ensino corrupto, para que eles saibam que não são
nossos irmãos, mas ramos cortados da oliveira de Deus. Rompamos todo relacionamento e irmandade
com eles, para que se sintam envergonhados (2Ts 3:14) e encontrem arrependimento." Relatório da Sexta
Assembleia Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, em Moscou, de 12 a 19 de maio de 1928.
2. Na Romênia
A seguinte declaração foi apresentada pela Igreja Adventista ao Ministério do Culto Público e
Educação em 1923:
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"É verdade que na mobilização de 1914 e também durante a guerra, em 1916 a 1918, todos os
adventistas do sétimo dia, em número de muitas centenas se apresentaram. Seus oficiais em muitos casos
os louvaram, testificando o fiel serviço por eles prestado durante a guerra ....
"Se há alguns que se recusam a prestar juramento ou declinam de portar armas e prestar serviço
militar, ou pertencem a outra seita ou não pertencem a nenhuma, mas interpretam a Bíblia de acordo com
o seu próprio entendimento." — Memorial Acts, pág. 18.
Em 1924, a União Romena expediu uma publicação autorizada por seu presidente P. P. Paulini,
declarando:
"Prestar serviço militar e tomar parte na guerra não envolve concerto com o mundo nem equivale a
ficar do lado de Babilônia. A participação na guerra é mero dever cívico. No que concerne ao serviço
militar, nossos jovens cumprirão seus deveres também no sábado." Prophecy, pág. 41.
3. Na Iugoslávia
Em 1925, a Igreja Adventista do Sétimo Dia na Iugoslávia publicou um livro expondo suas crenças e
práticas, no qual explicava sua posição como segue:
"Do serviço militar
"Cita-se 1 Samuel 10:25; 8:11, 12; Romanos 13.
"De acordo com a norma bíblica — 'dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus', os
cristãos adventistas cumprem todos os seus deveres, inclusive seus deveres militares.
"Servem conscienciosamente o exército com armas em tempo de paz bem como em tempo de guerra.
Na guerra mundial, grande número de cristãos adventistas tanto se destacaram no campo de batalha que
foram condecorados com as mais altas medalhas de guerra e militares.
"Sirvam como prova da declaração supra as fotos e os prontuários militares de alguns dos soldados
adventistas nas páginas 112, 114, 116 e 117." — Adventisam [Adventismo] págs. 53, 54.
De fato, as páginas 112 e 114 do mesmo livro, por exemplo, mostram como um homem, no caso um
ancião de igreja, pode ser ao mesmo tempo um bom adventista e um valente guerreiro. Eis a história:
"A serviço do rei e da pátria.
"Como bisneto de Vujice Vulicevica, que foi padrinho do velente Príncipe Karadzardza, bisavô do
atual estimado rei Alexandre 1, eu entrei no serviço militar a 12/1/ 1914, no Sétimo Regimento de
Infantaria. Seis meses mais tarde fui transferido para o Nono Regimento da Escola Militar, no qual fui
apanhado pela guerra com a Áustria. Esse regimento foi dissolvido em 1914, e eu fui designado para a
Companhia dos Metralhadores do 182. Regimento, onde experimentei tudo quanto havia de bom e de
mal, na Albania, Creta, França e na frente tessalônica, lutando pela libertação da pátria.
"A esperança dos adventistas me infundiu ainda mais amor pela pátria e pelo nacionalismo sérvio, e
me tornei guerreiro destemido. Por este motivo me amava o comandante da minha companhia, Jovan
Leko, capitão de 1 classe, agora tenente-coronel da guarda do rei e professor na Escola Militar de
Belgrado.
"Certa vez nos faltou munição. Ninguém ousou ir buscá-la, pois isso significaria expor-se à morte
certa. O comandante me enviou a mim, sabendo que eu nada temia a não ser a Deus, e que eu era
absolutamente fiel ao meu juramento prestado em voto de fidelidade ao rei e à pátria. Executei de modo
feliz a ordem do comandante, em virtude do que fui galardoado pelo regimento. Fui promovido a cabo e
recebi uma medalha de prata pela valentia.
"Entre os dias 7 e 10 de janeiro de 1917, sua Alteza o herdeiro do trono, Alexandre, visitou nossa
companhia em Elvish, e queria ver o melhor e mais valente soldado da companhia. Meu comandante
chamou-me a mim e me apresentou a ele. Sua Alteza me galardoou com uma medalha de ouro. Essas
insígnias ainda hoje adornam meu peito e eu as carrego com orgulho e respeito.
"Mais tarde recebi outras duas recordações: uma pela fidelidade à pátria em 1915 e outra referente ao
período de 19151918.
"Do 182 Regimento fui transferido para o 72 Regimento, do qual fui desmobilizado." — Zivadin
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Branko Vulicevica, Azanja, 30 de agosto de 1925."
Não é nosso propósito aqui lançar desprezo sobre estes homens, uma vez que ele estava agindo de
acordo com a posição mantida pela igreja. Contudo, à luz da mensagem do terceiro anjo, não temos opção
senão dizer que tal procedimento é evidentemente uma transgressão direta da lei de Deus. Quando um
membro individual toma posição errônea, dizemos: "Este homem está errado." Mas quando a igreja
assume conduta indefensável e dela se vangloria usando exemplos confirmatórios dentre seus próprios
membros, torna-se evidente que a igreja está fora do caminho reto.
Como resultado da nova posição assumida pela igreja em relação ao serviço militar, a violação aberta
da lei de Deus, especialmente do quarto mandamento, veio a ser considerada de pequena conseqüência
nas fileiras denominacionais, particularmente em certas áreas. Aqui vai um bom exemplo:
"Dificuldades na Europa
"Parece talvez incrível, mas é um verdadeiro problema aqui [Europa] a falta de liberdade. Em
nenhum país da nossa Divisão as crianças adventistas vão à escola sabatina. Todas estão nas escolas
públicas, com exceção daquelas cujos pais podem pagar-lhes os gastos em escolas particulares. E em
alguns países não se permite que existam tais escolas.
"Num país, Iugoslávia, a criança, para ir à escola, deve apresentar certificado de batismo, de modo
que todas as crianças adventistas são batizadas por um sacerdote católico a fim de receberem seu
certificado.
"Praticamente em todos os países existe a lei do serviço militar obrigatório. Todos os jovens devem
passar de um ano e meio a três debaixo das armas. Não se pode nem sonhar com o sábado. O serviço
militar toma os jovens nos anos mais impressionáveis e os coloca sob condições as mais desfavoráveis,
sem nenhuma ajuda religiosa. Alguns dos nossos irmãos mostram verdadeiro caráter em obedecerem a
Deus. Em alguns países toda uma unidade do exército deve escutar as pregações católicas e ouvir a missa.
Estas condições parecem verdadeiras dificuldades em desenvolver caracteres cristãos." — La Revista
Adventista [Periódico adventista publicado na Argentina], novembro de 1937, última página.
4. Na Alemanha
De um artigo publicado num periódico da Igreja Adventista na Alemanha citamos:
"Em todos os tempos houve cristãos que têm procurado dar ao amor aos inimigos uma amplitude
maior do que a que se coaduna com os deveres que temos perante nós mesmos e perante os outros. Esses
têm mesmo ido até ao ponto de acharem que toda luta pela verdade, pelo direito e pela propriedade seja
pecado, que levar uma questão perante o juiz não seja permitido, e que toda luta defensiva seja um crime.
Esta concepção é errônea. Se todos os homens pensassem assim, a humanidade logo recuperaria o paraíso
perdido. Tal coisa, porém, nunca chegará, enquanto Satanás e o pecado dominarem o mundo. A contenda
também surge onde há diversidade de concepção e de conhecimento em torno de um assunto; surge
igualmente pela ira das paixões animais que dominam o homem rude.... Por isso, as autoridades são
necessárias, porque defendem o direito e a propriedade contra incursões malignas. Onde, porém, é
impossível fazer valer uma decisão legal, como acontece entre povos que têm diferentes leis e governos,
cada qual procura forçar o seu direito, lançando mão de recursos violentos, pois, onde os direitos não são
mais respeitados, aí também não há segurança para a própria vida.
"Por isso, o soldado vai à batalha, enfrenta o inimigo e com ele luta pela liberdade, pelo direito e pela
propriedade da pátria. Cumpre assim um santo dever. Visando à segurança do futuro, procura tornar
inócuo o inimigo, e, pela destruição dos seus recursos bélicos, procura torná-lo inofensivo. Todavia, em
meio à batalha o soldado ainda pode exercer amor cristão: para com o inerme usa de graça, para com o
ferido usa de misericórdia, para com o prisioneiro usa de compaixão. Faz então, para o bem de seu
inimigo, tudo o que ele mesmo almejaria lhe fosse feito se estivesse no lugar do infeliz." — Der
Adventbote [Periódico adventista na Alemanha], 15 de outubro de 1927.
Num livreto preparado por Hilda Jost, diretora da Obra de Bem-estar Social da Igreja Adventista na
Alemanha, publicado pela editora adventista em Hamburgo, Alemanha, em 1935, encarecia-se aos
membros a fidelidade no cumprimento dos deveres militares. A instrução era:
"Quem despreza o verdadeiro cristianismo, é também hostil à obra de bem-estar social, sendo
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portanto inimigo do Estado. Todos os que propagam descrença sob qualquer forma, vão em detrimento
dos preciosos valores da nação. Tirar o cristianismo do nosso povo é cortar a raiz da árvore de nossa vida
emocional. É a realização do cristianismo que confere ao nosso povo seu caráter peculiarmente nacional.
Por outro lado, o Estado tem o direito de contar com as faculdades espirituais, físicas e materiais de seus
cidadãos. O Estado não deve esperar para ver se, na hora do perigo e necessidade alguém corra
voluntariamente a prestar serviço militar. O Estado precisa estar vigilante em todo o tempo, cuidando para
que a nação esteja plenamente armada para repelir a todo inimigo além de suas fronteiras e subjugar a
todo o que se rebela contra as leis do país. Quem quer que se recuse a prestar este serviço à pátria, age de
modo desonroso e rompe em sua ligação com a nação como um todo.
"Ao Estado cumpre vigiar e proteger a honra da nação. Portanto, o Estado é revestido de autoridade
dada por Deus, a qual vem a ser o ponto focal de sua correta constituição. Desse modo são garantidas as
liberdades e a ordem, e por esse sistema cada indivíduo recebe a maior bênção." — Unser Dienst am Volk
[Nosso Serviço ao Povo] pág. 12.
5. Na América do Sul
No início da guerra do Chaco (1932-1935), entre a Bolívia e o Paraguai, o dirigente da Igreja
Adventista do Sétimo Dia na Bolívia relatou que os adventistas na Bolívia passavam por grande prova.
Ele escreveu:
"Presentemente centenas de nossos membros, entre os quais professores, evangelistas e membros
leigos encontram-se na linha de batalha. A todos aqueles com quem pude falar antes de sua partida,
aconselhei que levassem suas próprias Bíblias nos seus bolsos, e também Novos Testamentos para a obra
missionária nas trincheiras. Estamos esperando relatórios interessantes para ver como Deus protege Seus
fiéis nesta guerra, e isso será então levado ao conhecimento dos irmãos. Durante as quatro semanas que
estive ausente da Bolívia, estando de férias em Mollendo, Peru, ouvi que muitos outros professores e
evangelistas tiveram de deixar nossas igrejas e escolas paroquiais para cumprirem seu dever no front
militar. Lamentamos que isto tenha acontecido, contudo confiamos no Senhor e sabemos que Ele pode
usar nossos irmãos para a pregação da verdade, mesmo nos lugares onde agora se acham. Quando nossos
filhos alcançam a idade militar, têm que marchar para a linha de batalha, mas os seus pais idosos ficam
atrás com os seus irmãos mais jovens, consagrando suas vidas a Deus." —Revista Adventista [Periódico
adventista do sétimo dia publicado na Bolívia], 5 de dezembro de 1932.
Nestes exemplos, vemos não somente uma prática errônea infelizmente sancionada pela igreja, mas,
o que é pior, também uma nova posição doutrinária que não se pode harmonizar com os reclamos da lei
de Deus. De acordo com essa nova posição, um membro da igreja pode servir como combatente,
cumprindo os seus deveres militares no front, e ainda ser adventista. Até onde podemos ver, a declaração
de que Deus considera os combatentes adventistas "Seus fiéis na guerra" é um paradoxo que contém uma
ideia doutrinária muito enganosa.
Num esforço para responder às nossas objeções, alguns têm dito que "os reformistas estão tratando de
história antiga". Talvez não se dêem conta do que realmente significa seu argumento. Estão virtualmente
sugerindo que uma apostasia que, em vez de ser removida, se permite prontamente arraigar-se, deve
afinal ser passada por alto ou considerada situação inocente, por se haver tornado "grisalha pela idade"?
Os que estão inclinados a raciocinar desta maneira, nunca nos puderam dizer por que pelo mesmo motivo,
não desculpam apostasias muito mais velhas tais como a mudança do sábado para o domingo. Foi esta
apenas uma controvérsia local e temporária suscitada por José Bates? Não usaríamos as provas documentais para mostrar o que a igreja fez durante a Primeira Guerra Mundial se se houvesse realmente corrigido
o problema. Se tivesse ocorrido genuíno arrependimento, como se alegou então, a apostasia teria sido
erradicada. Vemo-la porém aprofundando cada vez mais suas raízes, crescendo e dando fruto, após a
Primeira Guerra Mundial. Por isso, não podemos ficar calados. Importa mostrarmos o princípio, o
desenvolvimento e as conseqüências finais desta nova posição doutrinária.
X — DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Quando Hitler chegou ao poder em 1933, ordenou um rearmamento em larga escala e passou a
executar seus planos de conquista. A doutrina nazista exigia que a Alemanha mais uma vez se tornasse
uma grande potência militar. Isto tornou evidente que a Segunda Guerra Mundial não estava muito
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distante.
Após a Primeira Guerra Mundial, dizia-se que a igreja não repetiria o erro cometido em 1914-1918.
Contudo as evidências revelaram, para o nosso grande desapontamento, que ainda seguiam o mesmo
modo de proceder. Finalmente, irrompe outra guerra mundial, e nossos irmãos adventistas tiveram nova
oportunidade de provar que se colocavam ou a favor ou contra a lei de Deus. Se realmente lamentassem o
que fizeram durante e após a Primeira Guerra Mundial, tiveram agora excelente oportunidade de se
redimirem de sua passada falta. As declarações abaixo citadas, de seus próprios escritos, mostrarão como
eles agiram.
1. Na Alemanha
"Estamos agora em meio a uma tempestade de acontecimentos que abalam o mundo. .. .
"Nunca devemos esperar que nos países deste mundo sejam realizados os princípios do reino de
Deus. Eles têm suas próprias legislações, segundo a vontade de Deus. Se não fosse assim, a Escritura
Sagrada não poderia falar das mesmas como sendo ordenadas por Deus. Por isso é que nos sujeitamos,
não só voluntariamente, mas de bom grado, a cada serviço exigido de nós. Quem neste (serviço) perder
sua vida bem poderá gloriar-se com as seguintes palavras: 'Ninguém tem maior amor do que este: de dar
alguém sua vida pelos amigos'. (João 15:13). Lembremo-nos dos nossos varões combatentes, e
particularmente dos irmãos que arriscam suas vidas pela pátria e pelos que ficaram em seu lar! Oremos
também pelo Fuehrer e seus colaboradores." — Der A dventbote [Periódico adventista publicado na
Alemanha] 1/ 10/ 1939.
"Enquanto nossos irmãos, pais e filhos, além das fronteiras se empenhavam na mais feroz batalha,
afanando-se, de vitória em vitória, pela grandeza e futuro da pátria, sentimos a intervenção de Deus no
mundo, nos acontecimentos testemunhados nestas poucas últimas semanas. Em silenciosa adoração,
agradecemos a Deus que, em Sua sábia providência deu o Fuehrer ao nosso povo.
"Ao mesmo tempo não podemos como também não queremos permanecer calados. Isso provamos no
passado e agora estamos novamente provando, porque é uma santa decisão pôr em ação a vontade de
Deus. O orgulho que como compatriotas alemães sentimos nas grandes vitórias de nossos soldados, é para
nós um novo incentivo para imitá-los na frente de batalha da pátria e mais conscienciosamente empregar
nossa força para a vitória." — Was tun die Adventisten in der Wohlfahrtspflege? [Relatório do Serviço
Social Adventista de 1939, na Alemanha].
"Jamais esqueceremos o momento em que nos foi anunciada a entrada em vigor do armistício com a
França....
"Recobramos a coragem, pusemo-nos a trabalhar e, como estávamos diante das necessidades,
lutamos como nunca dantes. E Deus inverteu a balança do destino ao nosso favor. ... A Alemanha crê nos
sacrifícios que humanamente fizemos até os limites de nossa capacidade, e também crê num Deus que
está abençoando nossa batalha humana. Este sentimento foi expresso em palavras alegres porém
humildes, e se implantou em nossos corações ao ser cantado em santas melodias e à medida que
ressoavam dos campanários. E permanecerá até a última etapa da batalha, que nos trará a vitória sobre o
último adversário, e então teremos paz.
"Quão gloriosa é a hora da vitória! Nós, que uma vez fomos ignominiosamente enganados acerca da
vitória e da paz justa, provamo-la agora, com calmo e profundo júbilo, todavia sem qualquer arrogância....
Isto não é mera fraseologia hipocritamente piedosa; é uma declaração feita com o sentido da
responsabilidade perante Deus....
"Luta e sacrifício ainda serão necessários. Para quê? Ora, isto é suficientemente claro. Pensar na
vitória significa pensar em tarefas ingentes. Um povo que não pôde ser intimidado por quaisquer inimigos
armados ou ameaças, não se eximirá aos últimos esforços em direção ao alvo, nem a tarefas futuras, não
importa quão grandes sejam. Fomos colocados neste mundo para lutar e trabalhar. .. ." — Der Adventbote
[Periódico adventista publicado na Alemanha], 15 de julho de 1940.
"Como soldados de vanguarda, deixamos nossos lares e nossos negócios e aqui estamos para
defender a pátria nestes postos mais avançados." — Der Adventbote [Periódico adventista publicado na
Alemanha], 1 de junho de 1941.
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"Vivemos hoje em tempos momentosos e agitados, em que nosso destino jaz diante das mais graves
decisões e pesadas tarefas. Estamos em meio a uma guerra terrível e total. Esta batalha está sendo sem
dúvida travada direta e principalmente por nossos soldados no exterior, no front, mas como esta é a maior
luta possível, a nação inteira nela toma parte. Todos os compatriotas alemães são no mesmo grau
combatentes e por isso todos devem agir e lutar como soldados no pleno sentido da palavra. Devem ser
bravos, cautelosos, abnegados, e demonstrar senso do dever, como se o resultado dependesse de cada um
individualmente. Deste modo, a vitória está igualmente implantada no coração de cada um de nós.
Qualquer que seja o posto em que estejamos, cumpre-nos provar, cada dia e cada hora, que somos
guerreiros valentes, dignos de nossos heróicos irmãos do campo de batalha. Só um pensamento nos deve
hoje dominar: Como posso ajudar a alcançar a vitória? Para este alvo devemos dirigir todas as nossas
comissões e omissões, toda a nossa fala e nosso silêncio, todos os nossos desejos e exigências. Esta
extensíssima guerra requer de todos os companheiros alemães os máximos e mais elevados esforços em
todo um tempo de expectação, sofrimento, sacrifício e luta." — Gegenwarts-Fragen [Periódico adventista
publicado na Alemanha], 7 de novembro de 1941.
2. Na Romênia
"Só os que passaram pela experiência podem entender o que significa assumir a obra de nossas
instituições e de nossas Uniões e Associações, e mantê-las funcionando, quando muitos de nossos irmãos
foram incorporados ao serviço militar.
"Na Romênia por exemplo, o presidente da União, os presidentes das Associações, os secretáriostesoureiros, os departamentais, os pastores, os colportores, os dirigentes e funcionários das instituições
bem como os oficiais das igrejas, tiveram de ocasionalmente deixar os seus postos para atender o
chamado da pátria. Muitos deles têm estado em todo o tempo no exército desde o início da guerra. Só
Deus sabe por quanto tempo continuarão lá.... Em algumas Associações, todo o corpo de colportores
inclusive os dirigentes, foram alistados Se nossos pastores pudessem ter permanecido em seus postos em
vez de estarem no exército, o número [dos batizados] seria muito maior." La Revista Adventista
[Periódico adventista publicado na Argentina], março de 1941.
3. Na União Soviética
"Alegra-me, irmão Branson, relatar que nosso trabalho na vinha do Senhor foi coroado de êxito
nesses últimos anos e estamos com isto muito felizes. A guerra que nos atingiu em nosso amado país
complicou a situação de nossa obra. Muitos irmãos foram ao front defender a pátria .... Ao mesmo tempo
estamos ajudando o quanto podemos para apressar o dia da vitória final sobre o inimigo.... Seu irmão em
Cristo, assinado G. A. Grigorieff." — Botschafter [Periódico adventista na Alemanha publicado pela
Pacific Press Publishing Association], 1 de janeiro de 1943.
4. Na Austrália
"Se a Austrália fosse invadida, eles [adventistas do sétimo dia] lutariam até o último homem em
defesa de sua pátria e suas crenças, disse o Sr. E. B. Rudge, o presidente do movimento na Austrália." —
Smith:s. Weekly [Austrália], 25 de janeiro de 1941.
5. Nas Filipinas
"Tive o privilégio de trabalhar para Deus nas ilhas Filipinas por vários anos antes da última guerra
mundial, como diretor do Colégio da União Filipina.
"Quando a Segunda Guerra Mundial envolveu as Filipinas, a mocidade filipina foi chamada à defesa
de seu país.... Estaria sua alma fortalecida para as tremendas provações que cada um teria de suportar'?
Estariam preparados para sair e enfrentar o inimigo e morrer'?
"Milhares de jovens filipinos marcharam para Bataã e para a morte. Vi-os acenar corajosamente
enquanto partiam, mal pensando que a maioria deles nunca mais voltaria. Bem logo viram-se eles
apanhados por aquela terrível luta de vida e morte em meio da floresta e das montanhas de Bataã. Por
mais de três meses, noite e dia, podia-se, do Colégio, ver e oúvir o combate. Ali, os poucos professores e
alunos que ficaram reuniram-se, oravam, esperavam, vigiavam, cogitavam, e nutriam a esperança de que
seus filhos e amigos fossem fiéis, leais, e ainda vivessem." — Revista Adventista [Periódico adventista
publicado no Brasil], março de 1947.
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6. Na China
"Um verdadeiro soldado cristão....
"Assim que seus deveres o permitiram [o coronel Djang] procurou a Igreja Adventista. Semana após
semana, reuniu-se com os irmãos para adorar a Deus....
"Logo após os exércitos estrangeiros invadiram a China, grupos do exército chinês correram a resistir
aos invasores. O coronel Djang foi enviado com seus homens à terrível batalha nas cercanias de Shangai.
Como oficial adventista não lhe era fácil cumprir seus deveres diários no front bem como nas trincheiras,
e contudo viver de acordo com os princípios cristãos. Entretanto, o coronel Djang decidiu ser fiel e fazer
o melhor que podia para transmitir a verdade presente aos seus subordinados. Pouco depois, havia
considerável número de soldados tomando parte no culto matutino, e um grupo ainda maior assistindo à
escola sabatina que se realizava semanalmente.
"Foi impressionante como o Senhor ouviu a oração de Seu servo. Ele obteve permissão para retirar-se
com seus homens para bem longe da linha de fogo toda sexta-feira a um lugar onde podiam repousar e
guardar o sábado. Ali a escola sabatina era diferente de qualquer outra no mundo inteiro, sendo dirigida
sob perigo e circunstâncias variáveis.. ..
"Durante dois anos realizaram-se reuniões da escola sabatina sem os trimensários, mas ele instruiu os
membros nas verdades bíblicas da melhor maneira que pôde. Ele levara consigo um exemplar de
'Doutrinas Bíblicas' para ajudá-lo no preparo de seus estudos e seus sermões bíblicos....
"A esposa do coronel Djang, que pôde recentemente acompanhá-lo ao front, é agora a
superintendente da escola sabatina do front. Também está sendo dirigida uma classe bíblica para os
soldados. Oremos por este soldado cristão, que é fiel à bandeira do Príncipe Emanuel, lutando tanto pela
pátria terrena como pela pátria celestial." O Missionário Trimestral [Compilação trimestral preparada pelo
Departamento da Escola Sabatina da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia], edição
portuguesa (publicado no Brasil), outubro a dezembro de 1940.
Como se pode ver mais uma vez a posição doutrinária sustenta que um adventista, conquanto seja fiel
à bandeira de Cristo, pode ir à linha de frente como combatente.
7. Nos Estados Unidos
"A juventude adventista e a Segunda Guerra Mundial.
"Reputo-o como um dos mais belos e tocantes programas dentre os do Congresso. Ao toque dos
clarins cerca de 100 veteranos da guerra subiram à plataforma em uniforme. Em seguida, o Pavilhão
Americano, escoltado por guarda de honra, deu entrada na plataforma, seguido dos acordes do Hino
Nacional americano, ato contínuo cantado pela grande congregação do Congresso. Foram lidas diversas
citações e ordens do dia nas quais cabos de guerra famosos como Mac Artur diziam do heroísmo, bravura
e dedicação da juventude adventista nos teatros da guerra, expondo, como membros do Corpo de Saúde, a
vida para salvar outras vidas. Foi impossível conter as lágrimas quando um jovem adventista, mutilado de
guerra, deu entrada na plataforma, em uma cadeira de rodas conduzida por uma jovem enfermeira. Mas a
emoção mais forte chegou ao superlativo quando uma cruz branca, muito branca, foi posta no centro da
plataforma, ao lado da bandeira da Pátria; uma jovem trajada de preto colocou ao pé da cruz um
ramalhete de flores, simbolizando a dor e a saudade de mães, esposas e noivas adventistas, pelos seus
entes queridos tombados na guerra, servindo como cristãos à Pátria em que nasceram. Os clarins tocavam
em surdina. Emocionante. Indescritível. Não há dúvida de que a mocidade adventista é a melhor do
mundo, a melhor na paz e na guerra." — Revista Adventista [Periódico adventista publicado no Brasil],
fevereiro de 1948, págs. 29, 25.
Tem-se dito que os "reformistas chegaram à conclusão incorreta de que a Conferência Geral havia
aprovado a apostasia dos dirigentes europeus" de 1914-1918, e que estes deveriam ter contactado à
Conferência Geral para "verificar se suas conclusões estavam corretas," mas "preferiram não fazê-lo." Os
que fazem tais declarações ainda não perceberam verdadeiramente a questão. Cremos em arrependimento,
confissão e correção. O arrependimento e a confissão só são genuínos quando seguidos do abandono do
pecado (AA 324) numa obra de completa reforma (4T 189). Se os mesmos pecados são continuamente
repetidos e tolerados pela Conferência Geral, é evidente que não houve genuíno arrependimento e que a
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assim chamada "confissão" feita não passou de uma farsa. Não temos de pedir informação à Conferência
Geral, porque, com nossos próprios olhos, podemos ver o que realmente se passa.
XI — APÓS A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Após a Segunda Guerra Mundial a nova posição doutrinária passou a ser geralmente aceita na Igreja
Adventista — a de que um adventista pode servir à sua pátria tanto em tempo de paz como em tempo de
guerra, de acordo com sua convicção pessoal, e ainda ser adventista. Hoje em dia, quase nenhum membro
da igreja protestará contra esta posição. As seguintes citações, em sua maioria de publicações
denominacionais, fornecerão uma descrição clara da situação atual:
"É sabido que os membros da nossa igreja servem ao exército e tomam parte na defesa da pátria
como todos os outros cidadãos da Iugoslávia. Nossos crentes cumprem todos os seus deveres militares e
estão prontos a servir na defesa da pátria por todos os meios, porque as Sagradas Escrituras não lhes
proíbem fazê-lo." — Declaração feita por Rados Dedic, dirigente adventista do sétimo dia na Iugoslávia,
Nedelne Informative Novine [Semanário publicado na Iugoslávia], 4 de maio de 1952.
"Nas diferentes Divisões das forças armadas americanas, quer na Alemanha, Japão, Coréia, quer em
barracas, trincheiras ou vasos de guerra, encontram-se soldados adventistas." —Der Adventbote
[Periódico adventista do sétimo dia publicado na Alemanha] 15 de agosto de 1952.
"Que literatura podem nossos rapazes na Coréia, no Japão ou na Alemanha, usar para fazer trabalho
missionário? A Comissão de Serviço Internacional preparou uma série de folhetos missionários com esta
finalidade e já enviou muitos milhares às forças armadas através de capelães militares e de nossos
próprios membros das forças armadas." R H 28/08/1952.
"O número de adventistas membros das forças armadas cresce diariamente. O número dos que estão
em serviço no Vietnã cresce diariamente. O governo abriu à igreja mais inscrições de capelães para
cuidarem do crescente número de adventistas nas forças armadas." RH 23/ 12/ 1965.
"Nação após nação está atualmente convocando sua força de trabalho para enfrentar a situação num
mundo agitado. A maior parte dessa mão de obra é necessária para o serviço militar. Toda nação está
virtualmente preparando sua força armada para defesa. Procuram-se presentemente militares para
preencher as fileiras e quando estes não são suficientes, recorre-se a sorteio ou convocação.
"Milhares de jovens adventistas estão sendo convocados para as forças militares de seus países por
meio desses processos de convocação. Como cidadãos leais respondem prontamente, embora por vezes
apreensivamente, quando chamados para o desempenho de suas obrigações militares. Eles reconhecem
que a responsabilidade da cidadania deve recair igualmente sobre todos os que se beneficiam do governo
civil." R H 15/ 12/ 1966.
"Os jovens adventistas de hoje estão servindo ao seu país nas forças armadas sob muitas bandeiras
diferentes de mui variadas circunstâncias." RH 29/12/ 1966.
"Mediante sorteios as convocações têm sido grandemente reduzidas e as tarefas das tropas de alémmar têm diminuído e ainda temos grande número de homens servindo fardados. Entre estes estão muitos
jovens adventistas que a igreja não deve esquecer." Pacific. Union Recorder, 22 de maio de 1972.
"Tem havido, nos últimos meses, nas forças armadas dos Estados Unidos, três tendências que
poderiam ter alguma significação para os adventistas do sétimo dia. Primeiro, o número dos sorteados é
baixo, aproximando-se de zero o sorteio nos meados do ano. Em segundo lugar há pronunciado
crescimento no número dos de formação adventista do sétimo dia que entram voluntariamente nas forças
armadas. Em terceiro lugar, tem havido mais membros da igreja com difíceis problemas de sábado em seu
dever militar do que houve durante muitos anos." Pacific Union Recorder, 29 de janeiro de 1973.
"Há alguns anos, quando estava em prosseguimento a guerra do Vietnã, pouquíssimos queriam entrar
no serviço militar. Entretanto, desde que a guerra terminou tem havido mudança no pensamento de
muitos, ao ponto de um bom número de moços e moças adventistas do sétimo dia se estarem alistando nas
forças armadas," Pacific Union Recorder, 23 de junho de 1975.
"Nas montanhas da Birmânia, os soldados de Karen levam tão a sério sua luta pela liberdade como
sua religião. Para centenas de órfãos que entram para as guerrilhas este é um caso de bravura de soldados
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cristãos.
"Aos 16 anos podem apresentar-se como voluntários no exército revolucionário para combater os
budistas birmaneses, mas até crianças de apenas 12 anos trocam seus brinquedos pelos fuzis automáticos
e pelos uniformes militares.
"Comandados por um devoto adventista do sétimo dia, o general Bo Mya, os Karens prosseguem
numa luta de 34 anos por um estado autônomo na Birmania, luta esta que tem sido esquecida nos
destaques da imprensa mundial.
"E as crianças que marcham com orações e hinos estão pagando com sua vida o que se transformou
numa guerra religiosa.
"Bo Mya é um cristão puritano que diariamente freqüenta as reuniões de oração — foi assim que os
Karens mantiveram seu otimismo durante anos de derramamento de sangue." People [Jornal australiano
publicado em Melbourne], 30 de janeiro de 1984.
Não há necessidade de mais citações. As que lemos são suficientes para provar que a participação nas
forças armadas tanto em tempo de paz como de guerra, é agora apoiada pelos dirigentes, até em
publicações oficiais, em harmonia com os novos ensinos da igreja.
XII — A POSIÇÃO ATUAL DA IGREJA
Uma comparação entre a posição original e a atual da Igreja Adventista do Sétimo Dia em face da
questão em discussão, mostra uma importante mudança, como foi suficientemente provado. E esta
mudança é uma questão séria, porque afeta a lei de Deus. Após ser organizada, a Igreja Adventista do
Sétimo Dia entendeu que a não participação era a única posição coerente com a lei de Deus. Hoje,
contudo, de acordo com os ensinos da Igreja você pode participar se suas convicções lhe mandarem fazêlo. E uma questão de escolha pessoal. Exemplos:
1. O Conselho da Divisão Européia anunciou a seguinte resolução tomada em Gland, Suíça, em 2 de
janeiro de 1923: "Concedemos a cada membro de nossa igreja absoluta liberdade para servir à sua pátria
em todos os tempos e em todos os lugares, de acordo com os ditames de suas convicções pessoais." RH
6/3/ 1924. (Seventh-day Adventists in Time of War, págs. 346, 347).
2. Instruções neste sentido têm sido emitidas como segue:
"Os adventistas do sétimo dia, classificados por seu governo como não-combatentes, estão prontos a
colocar-se por inteiro no esforço de guerra à medida que avançam lado a lado com os seus companheiros
soldados, para enfrentar o inimigo e se necessário morrer pela pátria e por Deus.... E os ensinos do Mestre
os têm convencido de que não é somente dever mas também privilégio servir na defesa de seu país. É a
entrega a Deus de tudo o que possuem, que os compele a ser patrióticos e leais à sua pátria." YI 20/ 3/
1951.
"Embora nosso ideal adventista para a nossa juventude na guerra seja a não combatência, não
tomamos posição dogmática sobre esta. Nesta conformidade, não excluímos o jovem que não ingressa nas
forças armadas como não-combatente. Longe disso. Nós o seguimos às forças armadas com nossas
orações. Reconhecemos que acerca desta como de outras questões no campo do dever cristão e
interpretação das Escrituras, nunca haverá provavelmente, bom acordo. Certas questões devem ser
deixadas para a consciência individual." RH 28/2/1963.
"A consciência individual é considerada suprema em todos os tempos, e, portanto, é possível que um
jovem adventista seja combatente ou opositor de consciência e ainda seja adventista." — Boletim emitido
pela Associação Oeste Australiana, em 25 de dezembro de 1967.
"Os adventistas do sétimo dia dos Estados Unidos estão registrados junto ao nosso governo como
não-combatentes. . A igreja não tenta impor-se a seus membros individualmente, mas cada pessoa deve
tomar posição conforme suas convicções conscientes.... O último parágrafo [do documento] deixa a
decisão final à consciente convicção da pessoa interessada, quer esta receba classificação 1-A, 1-A-0, ou
1-O. No entanto, os ensinos da igreja ainda são de classificação 1-A-0. Harry Garlick, representante
regional da Organização Nacional de Serviço." — Pacific Union Recorder, 16 de novembro de 1970.
Observações:
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1-A

representa serviço ativo

1-A-O

representa não-combatentes

1-O

representa opositores totais (não-participantes)

"O genuíno cristianismo se manifesta no bom exercício da cidadania e na lealdade para com o
governo civil. O irrompimento da guerra entre os homens de maneira alguma altera a suprema lealdade do
cristão e a responsabilidade para com Deus nem modifica sua obrigação de praticar suas crenças e colocar
a Deus em primeiro lugar.
"Esta parceria com Deus por meio de Jesus Cristo que veio ao mundo não para destruir as almas dos
homens, mas para salvá-las, faz que os adventistas do sétimo dia defendam a posição de nãocombatentes....
"A declaração acima não é uma posição rígida que obrigue os membros da igreja, mas orienta
deixando cada membro livre para avaliar por si mesmo a situação.
Para os membros dos Estados Unidos, o conselho da igreja é que a situação acima é melhor refletida
no presente pela classificação 1-A-0 (serviço militar como não-combatente)....
Um membro nos Estados Unidos, ao tomar sua decisão pessoal sobre como cumprir a condição
obrigatória de servir ao país, primeiro considerará o ensino histórico da igreja sobre a não combatência,
que poderia levá-lo à escolher a classificação 1-A-O. Se por causa das convicções pessoais ele prefere
outra classificação que não 1-A-O, seu pastor, professor ou outro obreiro da igreja deve ajudá-lo a
satisfazer os requisitos legais para conseguir a classificação de sua escolha ....
Para os que escolhem a classificação 1-O (serviço alternativo civil em lugar de serviço militar), devese prover orientação e conselhos pastorais ....
Para os que conscientemente escolhem a classificação 1-A (serviço militar como combatente), devese prestar-lhes orientação e conselhos pastorais ministrando-lhes às necessidades, uma vez que a igreja se
esquiva a submetê-los a julgamento." — Conselho Anual de 1972 (NA D), "O Relacionamento dos
Adventistas do Sétimo Dia com o Governo Civil e a Guerra."
"Perderia um adventista do sétimo dia sua condição de membro caso se tornasse soldado regular?
Não. Conquanto a posição da igreja seja a de não-combatência, o indivíduo tem de tomar sua própria
decisão nesta questão, e a igreja respeita a consciência dos que preferem pegar em armas." ST
[Australian] 3 de janeiro de 1972.
"Em particular no folheto O Serviço Militar e Você, nota-se que a questão da não combatência não é
prova de comunhão, e por conseguinte, como se percebe, não aparece no Manual da Igreja ou no
certificado de batismo. Este é um ponto em que a igreja entende que cada membro individualmente deve
fazer sua própria escolha. A igreja oferecerá apoio e assistência pastoral a todos os membros, quer
escolham a posição de pacifismo (completa abstenção de violência), não combatência (recusa ao manejo
ou uso de armas) ou o serviço de combate." Carta de C. D. Martin, diretor associado da Organização
Nacional de Serviço Adventista do Sétimo Dia, datada de 24 de junho de 1975.
Quando se consideram todos os fatos mencionados neste livreto, não se pode sustentar que desde a
Guerra Civil de 1861-1865 até hoje, não ocorreu mudança na posição da igreja para com o serviço militar
e a participação na guerra, à luz da lei de Deus. Houve evidentemente uma mudança. A igreja recomenda
participação não-combatente ou cooperação consciente, mas torna claro que a decisão final cabe ao
indivíduo. Desde que foi oficialmente declarado que todo membro individualmente está livre para
escolher como quer servir a sua pátria, tanto em tempo de paz como em tempo de guerra, o envolvimento
direto que caracterizou a Igreja Adventista em diferentes lugares após a Primeira Guerra Mundial deve ser
considerado conseqüência inevitável. As Uniões e os membros agiram de acordo com a nova posição da
igreja.
XIII — OBJEÇÃO CONSCIENTE VERSUS COOPERAÇÃO CONSCIENTE
De acordo com publicações oficiais, os adventistas do sétimo dia se declararam não-combatentes por
volta do fixe da Guerra Civil (1864-1865), durante a Primeira Guerra Mundial (19141918) e novamente
durante a Segunda Guerra Mundial (19391945). "Temos sido não-combatentes em toda a nossa história",
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dizem, tentando dar-nos a impressão de que não mudaram de posição em relação a este princípio. As
evidências mostram exatamente o contrário.
No Fim da Guerra Civil
Em 1864 e 1865 os adventistas declararam sua posição como segue (F. M. Wilcox, Seventh-day
Adventists in Time of War, págs. 58, 62, 64):
"A denominação dos cristãos chamados `Adventistas do Sétimo Dia', tendo a Bíblia como sua regra
de fé e prática, são unanimemente de opinião que seus ensinos contrastam com o espírito e a prática de
guerra; são, pois, por motivo de consciência, contra o porte de armas." (3 de agosto de 1864).
"Entendo o procedimento adequado a nossos irmãos em caso de sorteio.... eles conscientemente se
opõem a portar armas.... Somos um povo não-combatente...." (24 de agosto de 1864).
"Somos compelidos a declinar de toda participação em atos de guerra e derramamento de sangue...."
(3 de maio de 1865).
Naqueles dias, no uso comum os termos "não-combatência", "não-participação", e "objeção
conscienciosa" eram equivalentes.
Pelas "convicções de consciência baseadas nos Dez Mandamentos" os adventistas eram "contrários à
participação na guerra"; assim aproveitaram-se da "cláusula de excessão na lei de alistamento, cláusula
esta que se aplica aos que se opunham à guerra por convicções religiosas e de consciência." E. M.
Wilcox, Seventh-day Adventists in Time of War, pág. 64.
"Até julho de 1864 a isenção estava à disposição de todos, mas após aquela data só os opositores por
motivo de consciência podiam reivindicá-la. Os dirigentes da igreja imediatamente buscaram e
conseguiram uma determinação do chefe da polícia militar em Washington D. C. instruindo todos os
chefes de polícia que os homens adventistas do sétimo dia deviam ser considerados não-combatentes." —
The Story of Our Church, pág. 496.
O ato assinado pelo chefe da polícia militar em Washington, D. C. em 26 de setembro de 1864 reza:
"Que os membros de denominações religiosas, os quais, sob juramento ou afirmação, declaram ser
conscienciosamente contrários ao porte de armas, sendo-lhes isso proibido pelas regras e princípios de fé
e prática das ditas denominações religiosas, sejam, quando convocados para o serviço militar,
considerados não-combatentes e designados pela Secretaria da Guerra para serviços em hospitais ou para
cuidar de escravos emancipados, ou paguem a soma de 300 dólares às pessoas que a Secretaria da Guerra
determinar para o recebimento, para que essa soma seja aplicada em benefício de soldados doentes ou
feridos." —F. M. Wilcox, Seventh-day Adventists in Time of War, pág. 61
Era assim que os adventistas do sétimo dia recrutados obtinham sua isenção naqueles tempos.
Os adventistas que, ao invés de se aproveitarem da cláusula de excessão existente, decidiram alistarse no serviço militar, foram excluídos. Citamos da Review and Herald:
"Como o alistamento voluntário no serviço militar é contrário ao princípio de fé e prática dos
adventistas do sétimo dia contido nos mandamentos de Deus e a fé de Jesus, eles não podem manter em
sua comunhão os que desta forma se alistam." RH 7/3/1865.
Em Guerras Recentes
Quando os adventistas dos Estados Unidos foram diretamente afetados pela Primeira Guerra
Mundial, renovaram sua declaração de não-combatência, mas adotaram certas alterações fundamentais.
"Na reunião da Comissão Executiva da Divisão Norte-americana realizada em Huntsville, Alabama,
em 18 de abril de 1917, a ação da Conferência Geral de 1865, de fazer a declaração de não-combatência,
foi adotada como expressando os princípios dos adventistas do sétimo dia da Divisão Norte-americana.
Esta declaração deu entrada no Departamento de Guerra em Washington em 26 de abril de 1917 e foi
publicada na Review and Herald em 14 de junho de 1917." F. M. Wilcox, Seventh-day Adventists in
Time of War, pág. 84.
No tempo da Guerra Civil (1861-1865), os não-combatentes eram opositores de consciência, e como
tais não iam à guerra. Pelo que foi considerado nas páginas anteriores, já sabemos que os adventistas do
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sétimo dia, declarando-se não-combatentes, declinavam de "toda participação" em atos de guerra e
derramamento de sangue. Mas, desde a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o conceito de nãocombatência assumiu novo significado.
A Review and Herald de 14 de junho de 1917, informava que o Congresso aprovou uma lei que
isentava de recrutamento certas classes, mas esclarecia, ao formular a cláusula de excessão, que
"nenhuma pessoa assim isentada estará isenta do serviço em qualquer atividade que o Presidente declare
serviço alternativo." (Seventh-day' Adventists in Time of War, pág. 110). Um documento emitido pela
Comissão do Serviço Militar da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia intitulada
"Regulamentação e Instrução para os Não-combatentes" dava a conhecer que o "serviço não-combatente
ou alternativo", conforme definido pelo Presidente dos Estados Unidos, inclui o seguinte: "Serviço do
corpo médico onde quer que for prestado. Este inclui serviço nos destacamentos sanitários adidos a
unidades combatentes no front.... Qualquer serviço nas unidades militares.... Qualquer serviço de
engenharia.... Também em retaguarda de zona de operações os serviços seguintes: construção, operação e
reparo de estrada de ferro; construção e reparo de estradas de rodagem; construção de fortificações de
retaguarda, defesas auxiliares etc; construção de docas, cais, celeiros e de acantonamentos que possam ser
construídos pelo corpo de engenheiros; serviço topográfico; camuflagem; reprodução de mapas; serviço
de depósito de suprimento; serviço de conserto; serviço hidráulico e serviço florestal." Idem 126.
Desde que tal distinção foi criada entre oposição de consciência e cooperação de consciência, os
adventistas do sétimo dia dos Estados Unidos prontamente anunciaram sua escolha:
"Tem sido aceito como evidência que os adventistas do sétimo dia, ao invés de enfatizarem sua
objeção de consciência, têm desejado fazer contribuição real ao seu país enfatizando sua cooperação de
consciência." RH 8/6/1941.
"Como nunca dantes, os jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia dos Estados Unidos da América,
sob a execução do Ato do Serviço de Seleção em 1948, terão oportunidade de demonstrar se realmente
são `cooperadores de consciência' como têm alegado ou em realidade `objetores de consciência' que têm
repudiado.
"Seus antecessores no serviço militar — doze mil deles na Segunda Guerra Mundial, demonstraram
do modo mais glorioso esse título." Y1 24/8/1948.
A diferença é óbvia, os adventistas do sétimo dia declaravam-se não-combatentes e se eximiam a
"toda participação em atos de guerra" (SDA's in Time of War, pág. 24). Quando recrutados, alegavam
isenção e em vez de irem para o from, eram-lhes atribuídos "deveres no hospital ou cuidado dos
dispensados," ou determinava-se-lhes "pagar a importância de 300 dólares" (idem p. 61). Agora os
adventistas do sétimo dia se declaram não-combatentes ou cooperadores de consciência e explicam que
estão preparados para ir à linha de frente e cumprir os deveres militares correspondentes à sua condição.
Dizem:
"A não-combatência cristã leva os que a sustentam a requerer que seu governo, quando os convoca,
os coloque nos ramos de serviço, civil ou militar, em que possam prestar o serviço que desejam." RH
10/10/1940.
A União Australasiana dos Adventistas do Sétimo Dia emitiu a seguinte declaração em 1941:
"Em harmonia com as convicções de consciência, nossa atitude denominacional para com a guerra é
de não-combatente. ... O termo não-combatente deve ser entendido como distinto de não participante....A
concordância ou discordância de posição denominacional de não-combatência não deve ser prova de
comunhão." — Direitos e Relacionamento.
Os cooperadores de consciência, quando em serviço no front, podem não estar envolvidos
diretamente em matança, mas agindo em colaboração com a maquinaria de guerra de Satanás, que é
oposta a todo princípio da lei de Deus (1 T 361). Esta advertência deve ser seriamente tomada em
consideração:
"Nunca devemos sancionar o pecado por nossas palavras, ou ações, nosso silêncio ou nossa
presença." DTN 137.
Até aqui consideramos apenas um ponto de diferença na mudança em discussão. Um segundo ponto
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de diferença, como vimos antes, é que a não-combatência, em sua nova conotação, é só "recomendada
pela igreja" (RH 28/4/ 1983). Em realidade, todo adventista está livre para escolher como quer servir a
sua pátria. Você pode ser não-combatente, opositor por imperativo de consciência ou combatente e
contudo ainda membro. Nesta liberdade de escolha, não há uniformidade na posição adventista para com
o serviço militar e a questão da guerra. Nos Estados Unidos, na Austrália e na Grã-Bretanha, temos por
certo que a maioria dos adventistas preferem servir como cooperadores por imperativo de consciência.
Mas em outros países, onde o governo não lhes dá liberdade de escolha, em maioria servem como
combatentes, usando a liberdade de escolha que a igreja lhes dá. Este fato se tornou claro nos capítulos
anteriores deste escrito.
Em face de todas estas evidências, não é possível sustentar que a igreja jamais alterou sua posição
nesta controvertida questão.
XIV — RESPOSTA A DUAS OBJEÇÕES
1. O Povo de Deus se Empenhou em Guerras no Passado
Freqüentemente vem à baila a objeção de que o povo de Deus travou muitas guerras com a aprovação
de Deus. E isto é verdade. O que os opositores parecem ignorar é que houve mudança das circunstâncias
com o advento da era cristã. O antigo Israel era uma nação teocrática. Como unidade racial e política era
declarada "a nação cujo Deus é o Senhor", a nação "que Ele escolheu para Sua própria herança" (S1
33:12), e tinha de empenhar-se em guerras exclusivamente como ato de obediência a Deus, para o fim de
executar Seus juízos sobre nações muito ímpias. (Ler PP 673). O moderno Israel, a igreja de Deus de
nossos dias, compõe-se, entretanto, de elementos de todas as raças e nações. Em nossos dias Deus não
reconhece qualquer grupo racial e/ ou político como Sua nação teocrática. Quando duas nações, hoje,
estão em guerra uma contra a outra, e a igreja tem membros em ambos os exércitos conflitantes, e ambos
os lados estão orando pela vitória, este procedimento não está em harmonia core o plano de Deus, e Ele
não lhes ouve as orações.
Em nossos dias é Satanás quem realmente incita as nações a guerrear umas contra as outras. "Satanás
deleita-se na guerra; pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as
suas vítimas engolfadas no vício e sangue. E seu objetivo incitar as nações à guerra umas contra as outras;
pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus." GC 589.
Na era Neo-Testamentária, não se espera de nós como cristos que matemos, mas que salvemos.
"Porque o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las." Lucas 9:56.
Ele disse: "Meu reino não é deste mundo." João 18:36.
Para impedir abusos como a inquisição e as perseguições, quando as leis de feitura humana conflitam
com a lei de Jeová, o Senhor dividiu as responsabilidades entre o Estado e a Igreja, com dois ministérios
separados e duas fontes de subsistência. Disse Ele: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de
Deus." Marcos 12:17. Isto significa que os poderes Legislativo e Judiciário de um lado e os poderes
espirituais de outro devem cuidadosamente evitar interferência recíproca.
2. Esclarecimento de Aparentes Contradições
Para justificar o procedimento que a igreja tem seguido desde 1914, alguns apresentam uma carta que
reza:
"Acabamos de despedir-nos de três de nossos homens de responsabilidade no escritório, os quais
foram convocados pelo governo para servir por três semanas de manobras militares. Era uma importante
etapa de nosso trabalho na casa publicadora, mas os chamados do governo não se acomodam às nossas
conveniências. Exigem que os jovens a quem aceitaram como soldados não negligenciem o exercício e
treino essencial para o serviço militar. Alegramo-nos por ver que esses homens com suas fardas tinham
condecorações por sua fidelidade no trabalho. Eram jovens fidedignos.
"Esses não foram por sua livre vontade, mas porque as leis de seu país assim exigiram. Demos-lhes
uma palavra de animação a que fossem achados soldados fiéis da cruz de Cristo. Nossas orações seguirão
esses rapazes, para que os anjos de Deus os acompanhem e os guardem de toda tentação." 2ME 335.
A informação contida nesta carta deve ser considerada à luz de três importantes fatos:
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A carta não especifica a espécie de obra designada para aqueles três homens, mas no exército suíço,
os recrutados estavam livres para escolher o departamento médico. Citamos The Review and Herald:
"Na Suíça os guardadores do sábado têm a escolha de entrar para a unidade de saúde, em que uma
pessoa está isenta das armas; mas os deveres a serem cumpridos no sábado não estão de acordo com o
santo dia de Deus." RI-1 3/11/ 1885.
Nesta carta não há palavra alguma que sancione a participação ativa na guerra, ou serviço de
combatente, ou qualquer espécie de transgressão dos mandamentos. Os três jovens que haviam sido
convocados para um exercício, foram encorajados a serem "achados fiéis soldados da cruz de Cristo" e
admoestados a resistir a "toda tentação". A despedida que receberam com este conselho específico, não
era uma sugestão para que retrocedessem, mas permanecessem fiéis à lei de Deus. Não vemos, portanto,
contradição alguma entre 1T 361 e 2ME 335. O Espírito de Profecia é sempre coerente.
A carta é datada de 2 de setembro de 1883, não 1886. Em 2 de setembro de 1886, a irmã White não
estava na Suíça; ela estava assistindo a uma reunião campal em Vermont, E.U.A. Se esta é realmente sua
carta, escrita de Basiléia, Suíça em 2 de setembro de 1886, como aparece em 2ME 335, então ela colocou
esta data por engano. E isso foi o que mui provavelmente aconteceu. Mas a pressuposição de que a irmã
White apenas escreveu a tradução ditada de um relatório recebido da Suíça em 1883, também parece ter
certa plausibilidade. Algum dia poderemos obter mais informação sobre este manuscrito.
XV — RESUMO
Por três razões principais não concordamos com a nova posição adotada pela Igreja Adventista desde
a Primeira Guerra Mundial:
1. Durante a Guerra Civil, quando os adventistas declararam sua posição de "não-combatência",
queriam dizer "não-participação". Suas convicções de consciência os compeliram a "eximir-se a toda
participação em atos de guerra e derramamento de sangue." Atualmente, quando a Igreja Adventista do
Sétimo Dia diz: "Somos não-combatentes", querem dizer: "A Igreja recomenda não-combatência," mas
"concedemos a cada um de nossos membros absoluta liberdade para servir a sua pátria em todos os
tempos e em todos os lugares, de acordo com os ditames de suas convicções pessoais de consciência." A
igreja "deixa a decisão final à convicção de consciência individual." Se alguém prefere ser "combatente
ou opositor por imperativo da consciência", pode "contudo ser adventista." E óbvia a diferença entre a
velha posição e a nova.
A nova posição é equivalente a uma licença oficial para violar a lei de Deus. O Espírito de Profecia
tornou claro por que o povo de Deus não pode participar, "pois isto seria contrário a cada princípio de sua
fé. No exército, os homens não podem a um tempo obedecer à sua fé e às ordens dos seus superiores." I T
361. Portanto, ao tomar nesta questão uma atitude negativa para com a lei de Deus, a igreja mudou seu
relacionamento para com Deus e Seu reino. (GC 582; TM 16, 17).
A nova posição permite aos que violam abertamente a lei de Deus permanecer no rol de membros da
igreja. Não é nosso propósito julgar os muitos milhares de jovens adventistas do sétimo dia que
empunharam armas quando convocados por sua pátria. A maioria deles seguiu de boa fé o conselho recebido de seus irmãos dirigentes. A responsabilidade e a culpa recaem sobre os dirigentes da igreja que
"fazem o Meu povo errar". Concedendo a seus membros liberdade de transgredir os mandamentos de
Deus, a igreja como um todo se torna culpada diante de Deus.
"Ele [Deus] nos mostra que, quando Seu povo se encontra em pecado, devem-se tomar
imediatamente medidas positivas para tirar esse pecado do meio deles, a fim de que Seu desagrado não
fique sobre todos. Se, porém, os pecados do povo são passados por alto por aqueles que se acham em
posições de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e Seu povo, como um corpo, será
responsável por esses pecados." 1 TS 334
Em nossa opinião, o lapso de tempo não é argumento contra a gravidade dessa nova situação porque,
quando um erro ou um mal não é corrigido, quanto mais velho fica, mais consolidado se torna. "Os erros
podem envelhecer com o tempo; mas a idade não torna o erro verdade nem a verdade erro." 6T 142.
Alguns têm dado a entender que não há razão pela qual devamos envolver-nos numa questão que surgiu
entre uma parte dos membros europeus e a direção da igreja há mais de sessenta anos. Isto é quase como
dizer que nada temos que ver com a controvérsia que iniciada por José Bates e alguns outros pioneiros
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acerca da questão sábado-domingo há mais de cem anos. Não estamos tentando traçar um paralelo nem
queremos multiplicar exemplos. Apenas desejamos enfatizar que nós, como adventistas, temos realmente
contendido contra velhas apostasias, que não foram enterradas com o passar dos séculos.
O Movimento de Reforma Adventista do Sétimo Dia não é uma nova forma de adventismo com
novas ideias doutrinárias; é, isso sim, um esforço honesto para continuar nas veredas antigas e nelas
andar, e uma determinação de permanecer na plataforma original (PE 258, 259) e sobre ela construir.
Nosso principal objetivo é elevar a lei de Deus que foi violada.
Não professamos ser uma igreja "reformada" como se nossa obra houvesse terminado e como se
estivéssemos satisfeitos com nossas consecuções. Cremos que nos encontramos na jornada reformatória
descrita pela irmã White em "Um Sonho impressionante" (2T 594-597), onde ela viu um grupo viajando
por uma estrada que cada vez mais se estreitava. A cada passo sentimos nossa necessidade: "Precisamos
agora começar de novo." 6T 142. As reformas devem ser encetadas com o coração, a alma e a vontade.
"Reforma, contínua reforma, deve ser conservada diante do povo." CS 445.
A reforma, que não deve sua existência a nós como um povo, porque nunca a inventamos, é um plano
ou programa de Deus, claramente exposto na Bíblia e no Espírito de Profecia e revelado aos que
honestamente a querem pôr em prática. Não somos mais responsáveis pelo aparecimento da reforma
profetizada do que os astrônomos são responsáveis pelo aparecimento de um cometa nos céus.
Nosso nome "Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma" nos desafia a viver toda a verdade
contida na mensagem do terceiro anjo e traça uma distinta linha demarcatória entre os que estão
rebaixando as normas e os que exaltam a verdade perante o mundo, custe o que custar.
O Senhor estabeleceu o Seu programa de reforma, e todos podemos tomar parte nele se o quisermos.
Se, entretanto, não estivermos dispostos a nos alinharmos com este plano seremos passados por alto e
deixados a escolher nosso próprio caminho, que não conduzirá à salvação. E outros serão chamados pelo
Senhor.
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ESTUDO 12
REORGANIZAÇÃO
EM LAODICÉIA
"Considera pois a bondade e a severidade de Deus: para com os que caíram, severidade; mas para
contigo, a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade; do contrário também tu serás cortado."
Romanos 11:22.
Um doente nem sempre se dá conta de sua situação. Quando se lhe diz que vá consultar um médico
ou submeter-se a tratamento ele pode não apreciar o conselho. Não usará remédio algum antes de se
convencer de que realmente necessita de cura, e freqüentemente acontece que, quando chega a esta
convicção, é tarde demais.
No campo espiritual, dificuldades semelhantes envolvem não só muitas pessoas mas a própria
organização. Uma série de declarações do Espírito de Profecia, diagnosticando a condição da igreja,
revelam que a menos que estejamos dispostos a tomar o remédio oferecido, temos de arcar com as
conseqüências (5T 75-79; 5T 217; 8T 118, 250; I T 609; AA 600, 601; 4T 166, 167, 286, 619; PR 416,
417; PJ 306; 2M E 78). A irmã White diz: "Foi-me mostrado que está sobre vós uma doença penosa e
contagiosa, que produzirá morte espiritual se não for contida." 5T 70.
Portanto, quando se aventa o assunto da reforma, não ignoremos nem sejamos indiferentes à nossa
grande necessidade. Às vezes a sugestão de introduzir reforma eficaz na igreja é acolhida com surpresa,
apatia, com escárnio direto. Muitíssimas pessoas embaladas no berço da segurança carnal e no conselho
muitas vezes repetido para ficar na igreja percebem que se vier uma reforma, será dentro da igreja, e serão
devidamente informados pelos líderes em quem depositam confiança implícita. Este sentimento é autoengano.
Nosso Senhor em Sua misericórdia enviou através de Sua serva uma revelação após outra para que
Seu povo pudesse ver sua situação espiritual como o Céu a vê.
I — A MORNIDÃO E SUAS IMPLICAÇÕES
1. Nosso Grande Perigo
Quando alguém está narcotizado, não percebe que está começando a dormir. Assim "o conhecimento
do estado do que se desvia de Deus, parece ser-lhe oculto." (TM 451). E isto é que torna a situação mais
perigosa. Todos sabem quão arriscado é dirigir no trânsito sob a influência de narcótico. O mesmo perigo
existe no campo espiritual. Diz a palavra inspirada:
"A mortal letargia do mundo está paralisando vossos sentidos. O pecado não vos parece repulsivo,
porque estais cegados por Satanás." 2TS 75.
" 'E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu'. Com que fidelidade estas
palavras retratam a situação atual da igreja." 5T 101.
Se formos cegados pelo fascínio da apostasia, seremos como um toxicômano sob o efeito de um
estupefaciente. Não perceberemos aonde estamos indo e o que estamos fazendo. E sem percebermos
podemos trocar de mestres. A irmã White escreve:
"Durante anos tem penetrado na igreja um elemento que está educando muitos crentes professos a
resistir aos ensinos do Espírito Santo. Em seus esforços para tornar sem efeito a Palavra de Deus, muitos
alistam suas forças ao lado do enganador." RH 11/1/1912.
2. Reforma
Imbuídos da opinião de que cada denominação deve fazer jus ao seu próprio programa, tentar
converter o mundo com seus próprios meios e métodos e tratar de seus próprios problemas, sem
considerar as virtudes e defeitos de outras igrejas, alguns têm sugerido que cuidemos de nosso próprio
negócio e deixemos de ocupar-nos com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque de forma alguma nos
beneficiaríamos dos seus erros. Esta atitude torna as denominações individualmente competentes, com
184

razões auto-suficientes para a sua existência, contanto que façam uma boa obra. Quase as assemelha a
firmas em concorrência lançando no mercado produtos similares ou mesmo idênticos. Este modo de
pensar é condizente ao moderno mundo protestante. À luz da Bíblia e do Espírito de Profecia, entretanto,
não há lugar para tal concepção. "No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha,
tapando o muro e restaurando os lugares assolados." TM 50. E a ninguém é dado ignorar esta única igreja
e seu ministério (AA 164, 165). Como nenhum homem tem o direito de repudiar sua mulher a menos que
saiba que ela o traiu (Mateus 19:9; 1 Coríntios 6:15)., assim Deus não repudia a igreja e não devemos
deixá-la a não ser que ela se torne prostituta (8T 250). Mas, e se isso realmente aconteceu e não houve
arrependimento?
Em condições normais, as regras da 'igreja estabelecida devem ser respeitadas, mas o desvio
denominacional da verdade requer seja feita uma obra "de um modo muito fora da ordem comum das
coisas." (TM 300). Os poucos fiéis precisam fazer então o que crêem ser correto de acordo com a Palavra
de Deus, sem pedir o consentimento da igreja. Devem denunciar as apostasias da denominação e dar
início a uma reforma. Eles não têm outra opção compatível com a vontade de Deus. Um movimento
reformatório é sempre o resultado de uma franca apostasia da igreja-mãe. Esta relação de causa e efeito
deve ser declarada em termos inequívocos. E, normalmente os reformadores têm de ir "antes às ovelhas
perdidas da casa de Israel." Mateus 10:6. De outra maneira, a pregação adventista da tríplice mensagem
às igrejas protestantes, desde 1844, seria um erro.
Estes gestos e atitudes criam real conflito entre os líderes da igreja oficial e os adventistas que
pretendem a reforma. E tal conflito foi previsto e predito pela irmã White. Ela disse, repetidas vezes, que
"o movimento simbolizado pelo anjo" de Apocalipse 18, que é o grupo dos "antigos irmãos" encarregados
de dar o Alto Clamor (GC 604, 608), sofreria a oposição dos líderes da denominação. A atitude desses
líderes, até o fim do tempo, é clara e vividamente descrita em 2TS 65-67. "São auto-suficientes,
independentes de Deus, e Ele não pode usá-los. O Senhor tem servos fiéis que se revelarão no tempo da
prova e sacudidura." 5T 80, 81.
3. Dentro ou Fora da Igreja?
Quando uma casa velha necessita de reforma as obras de restauração devem começar naquela mesma
casa em ruínas, não numa casa nova. Assim no terreno espiritual, quando há apostasia, o esforço
reformatório deve ter início imediato dentro da igreja, não fora da igreja. E isto foi feito repetidas vezes
na história do cristianismo. Como Reformador "Jesus começou Sua obra de reforma, pondo-Se em íntima
simpatia com a humanidade" (D 134), dentro da igreja judaica. Pedro Waldo, que se diz ter organizado a
igreja valdense, João Wycliffe, Martinho Lutero, João e Carlos Wesley, Guilherme Miller e muitos outros
reformadores começaram sua obra de reforma no seio da igreja, seguindo o exemplo de Cristo. Mas o que
aconteceu?
De quando em quando os reformadores eram combatidos e perseguidos, a mensagem de reforma era
desdenhada e rejeitada e a igreja-mãe apóstata deixada em trevas. "Onde a mensagem da verdade divina é
desdenhada e tratada levianamente, ali a igreja se envolve em trevas." GC 378.
Como o tempo da visitação (Lucas 19:44) — a oportunidade especial de buscar o Senhor por meio de
uma obra genuína de reavivamento e reforma — foi ignorado pela maioria dos líderes e do povo, a igreja
se entregou aos poderes das trevas, e os poucos fiéis remanescentes filhos de Deus foram finalmente
obrigados a retirar-se da denominação não reformada. Isso aconteceu repetidamente na história da igreja
cristã.
Um dos líderes por meio do qual Deus enviou uma mensagem de reforma à Igreja Adventista do
Sétimo Dia em 1888 (TM 91) escreveu acerca da grande reforma no fim da Idade Média:
"Os homens cuja pregação operou a reforma poderiam ter dito tudo o que já disseram e mais,
denunciando a iniqüidade na igreja e as monstruosidades dos papas, contudo teriam permanecido nessa
igreja todos os seus dias caso tivessem ainda sustentado que aquela igreja era a única e verdadeira, e
assim se conduzido em conformidade com ela.
"Todos viam as iniqüidades praticadas. Percebiam-nas realmente em todos os lados. Nobres, reis,
imperadores, padres, bispos, cardeais e concílios chamavam a uma reforma. Até papas confessavam a
tremenda necessidade desta ....
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"A igreja era 'a arca de Deus' a 'nau da salvação'. O piloto, o capitão e a tripulação podiam ser todos
piratas, e empregar toda a movimentação do navio somente para fins de pirataria, carregá-lo até o limite
com despojo de pirataria e mantê-lo sempre dirigido para a perdição, contudo a própria 'grande e velha
nau' estaria totalmente certa e entraria com segurança no porto celestial. Portanto 'apegue-se à arca',
'atenha-se à velha nau' e você estará salvo e finalmente chegará às plagas celestiais.
"Tal em essência é a concepção mantida e que durante séculos tem sido inculcada.
"Enquanto este engano foi sistematicamente inculcado, cegamente recebido e prazeirosamente
abraçado, a reforma era naturalmente impossível.
"Mas assim que surgiram homens com a coragem de convicção e a segurança da verdade e falaram
clara e peremptoriamente que o sistema romano não é absolutamente a igreja em nenhum aspecto ou
sentido, aí começou a reforma.
"Assim é que veio a reforma, e sem isto a reforma jamais teria vindo." — A Reforma e a Igreja
Romana, A. T. Jones, pág. 2-5.
A irmã White confirma estes fatos:
"Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo,
assim tem sido rejeitada em todas as subseqüentes gerações. A miúdo se tem repetido a história da
retirada de Cristo da Judéia. Quando os reformadores pregavam a Palavra de Deus, não tinham ideia
alguma de se separar da igreja estabelecida; os guias religiosos, porém, não toleravam a luz, e os que a
conduziam eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa da verdade. Em nossos dias, poucos
dos professos seguidores da Reforma são atuados pelo espírito da mesma. Poucos estão à escuta da voz de
Deus, e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira por que se apresente. Muitas vezes os que
seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o
positivo ensino da Palavra de Deus. E muitas vezes os que estão à procura da luz são, pelos mesmos
ensinos, obrigados a deixar a igreja de seus pais, a fim de prestar obediência." D 210.
"A obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança, em todas as
grandes reformas ou movimentos religiosos." GC 343.
Estas declarações do Espírito de Profecia têm peso total quando todos os fatos são conhecidos —
também o fato que as reformas no passado envolveram separação pelas razões claramente explicadas por
A. T. Jones e E. G. White. Este é um dos importantes paralelos que sempre devem ser lembrados.
Alguns associam a ideia de "apostasia" com restrições à ideia de "deixar a igreja". Mas a história nos
diz que apostatam e ainda ficam na organização, onde passam das fileiras de Cristo para as fileiras de
Satanás. Os judeus, católicos e protestantes nunca saíram de suas igrejas quando apostataram. Com efeito,
sair da igreja pode estar tão longe de apostatar que seja realmente um remédio contra a apostasia. Os
reformadores cujos nomes embelezam as páginas da história da igreja na era cristã deixaram sua
respectiva igreja-mãe mas não apostataram.
II — EXEMPLOS DE REFORMAS E REORGANIZAÇÕES NA ERA CRISTÃ:
1. Reforma e Reorganização na Separação da Igreja Judaica
"Os guias da nação judaica tinham assinaladamente deixado de cumprir o propósito de Deus para Seu
povo escolhido. Aqueles a quem o Senhor tinha feito depositários da verdade provaram-se infiéis a seu
legado, e Deus escolheu outros para fazerem Sua obra." AA 78, 79.
2. Reforma e Reorganização na Primitiva Igreja Cristã (períodos Esmirna e Pérgamo)
"Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram-se a dissolver toda união com a igreja
apóstata, caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e idolatria. Viram que a separação era uma
necessidade absoluta se desejavam obedecer à Palavra de Deus....
"Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que
prevalecessem as diferenças e as conseqüentes lutas." GC 45.
3. Reforma e Reorganização Durante o Período de Tiatira
Houve alguns que se recusaram a seguir a maioria apóstata. "Estavam decididos a manter sua
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fidelidade a Deus, e preservar a pureza e simplicidade de fé. Houve separação." GC 64.
4. Reforma e Reorganização no Século XVI Quando os Protestantes se Retiraram da Igreja
Romana
"Os romanistas têm persistido em acusar os protestantes de heresia e voluntária separação da
verdadeira igreja. Semelhantes acusações, porém, aplicam-se antes a eles próprios. São eles os que
depuseram a bandeira de Cristo, e se afastaram da `fé que uma vez foi dada aos santos.' " GC 51.
5. Reforma e Reorganização na Separação dos Crentes do Advento no Tempo de Guilherme Miller
(Segunda Mensagem Angélica)
"No verão de 1844 aproximadamente cinqüenta mil se retiraram das igrejas." GC 376. Ler também
PE 237, 238, 249.
6. Reforma e Reorganização no Movimento Adventista Quando o Sábado Foi Adotado
"O grupo que havia estado unido em amor em 1844 estava perdendo o seu amor, opondo-se uns aos
outros, e caindo num frio estado de apostasia." PE 257.
"A maioria dos adventistas rejeitaram as verdades atinentes ao santuário e à lei de Deus; muitos,
também, renunciaram à fé no movimento adventista, adotando ideias errôneas e contraditórias acerca das
profecias que se aplicavam àquela obra." GC 456.
"Representou-me que os remanescentes seguiram pela fé a Jesus ao lugar santíssimo, viram a arca e o
propiciatório, e ficaram encantados com sua glória.... Vêem o quarto mandamento entre os dez santos
preceitos Uniram-se à obra do terceiro anjo e alçaram suas vozes para proclamar a solene advertência.
Poucos, porém, a receberam a principio; contudo, os fiéis continuaram a proclamar a mensagem com
energia." PE 255, 256.
7. Reforma e Reorganização no Tempo da Igreja Adventista do Sétimo Dia (A Segunda Mensagem
Angélica Repetida Pelo Quarto Anjo)
O Espírito de Profecia diz:
"Um reavivamento da genuína piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas
necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira obra." RH 22/ 3/ 1887.
"A menos que haja decidida reforma entre o povo de Deus, Ele desviará deles Sua face." 8T 146.
"O grande movimento reformatório deve começar com a apresentação, a pais, mães e filhos, dos
princípios da Lei de Deus." 2TS 406.
"Há uma grande obra de reforma a ser desenvolvida, não em um ou dois ramos, mas em toda linha."
2TS 529.
"Tem que ter lugar um reavivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo." SC 42.
"Ele (Deus) retirará Seu Espírito Santo da igreja e o dará a outros." RH 16/7/1895.
III — ESTA ÚLTIMA REFORMA
Para podermos prosseguir, é preciso considerar algumas questões vitais à luz do que foi até aqui
apresentado.
Como a Igreja Adventista do Sétimo Dia reagiu à mensagem de reforma em 1888 e em anos
subseqüentes?
Rejeitaram-na e, em resultado, seu declínio espiritual se acelerou. Ler 8T 119, 250.
Quando o Senhor chama para uma reforma Ele espera indefinidamente ou dá à igreja um prazo para
reformar-se? Que advertência foi enviada à Igreja Adventista do Sétimo Dia?
"Irmãos, vossas lâmpadas entrarão sem dúvida a bruxulear e sua luz se apagará, se não fizerdes
decidido esforço no sentido de vossa regeneração.... A oportunidade que ora é oferecida pode durar
pouco. Se o tempo de graça e arrependimento se. escoar sem ser aproveitado, soará a advertência:
'Brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal.' ... Sua (Deus) paciência não durará por mais
tempo." 2TS 255.
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Os que após a malograda experiência de 1888 e anos subseqüentes ainda aguardam "uma reforma
dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia" não poderiam encontrar refutação coerente para o argumento
católico: "Rejeitamos o protestantismo como reforma expúria porque cremos que a verdadeira reforma
deve ocorrer dentro da Igreja Católica." Se nos esquecermos de que há um limite de tempo para uma
"reforma dentro da igreja", e pensamos que ainda virá uma reforma dentro da organização adventista, da
qual o Espírito Santo de há muito Se retirou, então nossa esperança não será mais realística do que a
esperança de nossos amigos católicos.
A profecia diz que o povo adventista estará dividido em dois partidos diferentes e que só um destes
— um pequeno remanescente estará reformado e preparado para a chuva serôdia, enquanto o outro
partido — a denominação como corporação organizada — permanecerá irreformada e finalmente será
destruída pela ira de Deus. (3T 267; 5T 210-213; 524; GC 608 etc.)
Por estas razões cremos ser agora demasiado tarde para advogar uma reforma dentro da Igreja
Adventista do Sétimo Dia.
A jornada reformatória ao longo de uma estrada ascendente e que se estreita, foi mostrada à irmã
White num sonho profético. Ela escreve: "Sonhei que estava com uma grande corporação de pessoas.
Uma parte dessa Assembleia começou a preparar-se para viajar." 2T 594. Assinale-se: Não a corporação
toda dos crentes adventistas, mas só uma certa parte dessa "grande corporação" encetou essa viagem. Esta
declaração acima citada é uma das que dividem os adventistas em duas classes bem distintas. Destes dois
grupos, seguiremos agora o que parte para a jornada da reforma.
"Parte daquela Assembleia apresentou-se para viajar: [1] Tínhamos carroças abarrotadas A medida
que avançávamos, a estrada se tornava mais estreita e íngreme.... [e] concluímos não mais poder viajar
com as carroças carregadas. [2] Desatrelamos os animais para, com parte da bagagem, prosseguir a
viagem a cavalo. Prosseguindo nós, o caminho continuava ainda a estreitar-se.... [3] Retiramos as
bagagens de sobre os cavalos e ela tombou no precipício.... [4] Tornando-se o caminho mais estreito,
vimos que não mais seria possível ir com segurança a cavalo; deixamo-los e prosseguimos a pé, em fileira
.... [5] O caminho se tornou finalmente tão estreito que concluímos poder viajar com maior segurança sem
o calçado, assim, descalçamo-nos. ... [6] Logo decidimos que poderíamos viajar com mais segurança sem
meias; estas foram tiradas e viajamos descalços.
"Pensamos então naqueles que se não haviam acostumado com privações e agruras. Onde estavam
esses tais agora? Não se achavam na multidão. Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados
atrás, e apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumado a suportar agruras. As privações do
caminho apenas faziam com que estes se tornassem mais ávidos de avançar até o fim." VE 178-180.
Esta não é a experiência da denominação (ler 5T 217), mas só de um grupo de remanescentes de
reformadores. Estes avançavam passo a passo, subindo cada vez mais alto em sua preparação. Quando
começam a "descalçar-se e tirar as meias" simbolicamente, então realmente começam uma "completa
reforma."
"Quando esta [fase da] reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja
o espírito de discórdia e luta. Os que não têm estado a viver em comunhão cristã, chegar-se-ão uns aos
outros em contato íntimo. Um membro que trabalhe da maneira devida levará outros membros a unir-selhe em súplica pela revelação do Espírito Santo. Não haverá confusão, pois todos estarão em harmonia
com o Espírito. As barreiras que separam um crente de outro, serão derribadas e os servos de Deus falarão
as mesmas coisas." 3TS 254, 255.
As asperezas gradualmente intensificadas e experimentadas ao longo da estrada os levam a resolver
suas dificuldades internas como passo final preparatório para o recebimento da chuva serôdia. A irmã
White escreve ainda:
"A medida que as provações se adensarem ao nosso redor, haverá em nossas fileiras tanto separação
como união.. .. Mas, por outro lado, quando o torvelinho da perseguição realmente desabar sobre nós, as
verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro Pastor. Envidar-se-ão esforços abnegados para salvar os
perdidos, e muitos que estiveram desgarrados do aprisco voltarão para seguir o grande Pastor. O povo de
Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. Em vista do perigo comum, cessará a contenda
por supremacia. Não haverá disputa relativamente a quem deve ser considerado maior. Nenhum dos
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verdadeiros crentes dirá: 'Eu sou de Paulo: e eu de Apolo; e eu de Cefas. O testemunho de um e de todos
será: 'Eu adiro a Cristo; regozijo-me nEle como meu Salvador pessoal.'
"Assim a verdade será introduzida na vida prática, e desta forma será atendida a oração de Cristo,
proferida imediatamente antes de Sua humilhação e morte: 'Para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o
és em Mim e Eu em Ti; que também eles sejam um em Nós para que o mundo creia que Tu Me enviaste.'
João 17:21. O amor de Cristo, o amor de nossos irmãos, testificarão ao mundo que estivemos com Jesus e
d Ele aprendemos. Então a mensagem do terceiro anjo crescerá para um alto clamor e toda a terra será
iluminada com a glória do Senhor." 6T 400, 401.
A predição de que a contenda por supremacia "cessará" entre "as verdadeiras ovelhas" prova ser
errônea a ideia de que "nunca existirá contenda entre os reformadores."
IV — CORREÇÃO DAS IDEIAS ERRÔNEAS
No tocante à reforma profetizada entre os adventistas do sétimo dia, tem havido muitas ideias
errôneas. São exemplos os seguintes:
1. O Tempo Próprio
Crêem alguns que a reforma virá no tempo da angústia de Jacó, mas lemos que o caso de todos os tais
é sem esperança. (GC 620); outros adiam a necessária preparação até a prova final, sob o decreto
dominical, quando será tarde demais (PJ 412); outros crêem que haverá oportunidade de arrependimento e
conversão sob a chuva serôdia, quando será dado o alto clamor, mas sabemos que então não haverá tempo
para essa obra. O falso ensino que a chuva serôdia nos dará poder para reforma foi previsto pela serva do
Senhor (PE 71).
A reforma vem antes do derramamento da chuva serôdia. E. G. White escreve:
"Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma.
Então a chuva serôdia cairá sobre nós." 2TS 69.
"Foi-me mostrado que, se o povo de Deus não fizer esforços, de sua parte, mas esperar apenas que
sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros; se nisso confiarem para
serem purificados da imundícia da carne e do espírito, e preparados para tomar parte no alto clamor do
terceiro anjo, serão achados em falta. O refrigério ou poder de Deus só atingirá os que se houverem para
ele preparado, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a impureza da carne e
do espírito, aperfeiçoando-se em santidade, no temor de Deus." 3TS 214.
2. Os Que Partem e os Que Ficam
Tem sido amplamente ensinado em círculos adventistas do sétimo dia que todos os membros
apostatados serão sacudidos para fora da organização ASD sob a prova final do decreto dominical, que a
denominação será então reformada, e que os poucos fiéis que permanecem na igreja (finalmente uma
igreja triunfante) receberão a chuva serôdia para a finalização da obra. Esta é uma daquelas fábulas
agradáveis, sem apoio escriturístico.
O Espírito de Profecia ensina que o processo de sacudidura na Igreja Adventista é assimilado por
duas fases precisas: Começa sob o conselho a Laodicéia (PE 270) quando os "antigos irmãos" se
separarem da "classe numerosa" de adventistas, e atinge o clímax sob a prova final do decreto dominical
(5T 81), quando os poucos que suspiram e gemem deixam a igreja da "classe numerosa" e se unem ao
grupo dos "antigos irmãos."
3. Duas Fases Distintas
Alguns lêem acerca do grande movimento reformatório em 3TS 254, e fazem a afirmação arbitrária e
errônea de que a reforma profetizada será iniciada com a cura dos enfermos e outros milagres.
Desconsideram as duas fases distintas (1.º: preparação; 2.º ": chuva serôdia com milagres etc.) claramente
especificadas em outras profecias paralelas a 3TS 254. (Ler PE 270, 271). Não nos é dito que esperemos
milagres na primeira fase.
"Deve haver uma reforma em nossas fileiras; cumpre que as pessoas alcancem mais elevada norma
antes que possamos esperar que o poder de Deus se manifeste de maneira acentuada em favor da cura dos
doentes." MS 17.
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Em 3TS 254 lemos acerca do tempo em que o movimento de reforma atingirá o seu clímax.
4. Uma Corporação Organizada vs. Indivíduos Dispersos
Em muitas partes do mundo, Deus tem um povo organizado e qualificado como igreja, que se
empenha numa obra de reforma. Por esta razão, não há, no plano de Deus, lugar para que pessoa alguma
inicie individualmente uma obra de reforma, ignorando a existência do Movimento de Reforma
profetizado. A irmã White nos diz como distinguir entre os verdadeiros e os falsos reformadores:
"Se ele trabalhar com fidelidade e em harmonia com o plano de Deus, ouvirá as doces palavras: 'Bem
está', dos lábios do Mestre. Mas se rejeitar os labores dos servos de Deus e, escolher seu próprio caminho
e confiar em seu próprio entendimento, certamente naufragará na fé." 5T 291.
"Deus não esqueceu o Seu povo, escolhendo um homem isolado aqui e outro ali, como os únicos
dignos de que lhes confie a verdade. Não dá a um homem luz contrária à estabelecida fé do corpo de
crentes. Em toda reforma, surgiram homens pretendendo isso." 2TS 103.
5. Uma Obra em Seu Devido Tempo vs. Extemporâneos
Se hoje se levantar um adventista, depois de a apostasia ter existido por tantos anos, e formar um
grupo independente, pretendendo estar iniciando uma obra de reforma agora, devemos saber que tal obra
inoportuna não está de acordo com o plano de Deus, sendo extemporânea. Quando há um estado positivo
de apostasia na igreja o Senhor não espera durante um longo período de tempo, permitindo que a
apostasia venha arraigar-se profundamente, sem que tome providências corretivas mediante a obra de
reformistas. Em Seu plano "a iniqüidade deve ser pronta e decididamente enfrentada." (3T 260), enquanto
ainda há esperança.
6. Obra Completa vs. Obra Parcial
Muitos começaram denunciando alguns dos pontos da apostasia mas ignorando outros. Às vezes os
pontos que eles passaram por alto são mais importantes do que os que eles atacaram. Na realidade estão
apenas fazendo uma obra parcial. Que confiança poderíamos ter na obra de uma equipe de engenheiros se
fizerem um trabalho incompleto acerca de, digamos, uma ponte que oferece perigo?
7. Fanatismo
Quando quer que tenha início uma obra de reforma, Satanás está sempre pronto a pôr em ação algo
que a impeça. Um dos seus métodos favoritos é introduzir alguma forma de fanatismo que tente associarse com a obra de Deus. Com seu espírito característico, fanáticos tudo farão para conquistar a atenção,
enganando a muitos. Os falseamentos que com seus excessos e exageros eles produzem, são
lamentavelmente deixados à porta daquelas mesmas pessoas que se estão esforçando por combatê-los. Os
fanáticos, é claro, jamais se reconheceram como tais e, para piorar as coisas o fanatismo tem muitas vezes
sido reputado como genuína obra de reforma. Precisamos pois conhecer os sinais identificadores de
fanatismo.
"Os fanáticos podem ser identificados por suas atitudes. Geralmente apresentam espírito acusador
(2ME 66), um falso zelo (5T 305), pretensa piedade (2ME 27), uma justiça própria altamente
desenvolvida (2T 555), caráter arrogante e ditatorial (2ME 27), maneiras ásperas (2T 555), atitudes
atrevidas e insolentes (2T 555), confusão de sentidos (2ME 36), mente desequilibrada (2ME 64). Sua
religião é condimentada com excentricidades e esquisitices (2T 553), fazem mau uso das Escrituras e dos
Testemunhos (2ME 44-46, 65), não possuem verdadeiro senso do exaltado caráter da obra de Deus (2T
553), passam por alto as grandes verdades da Palavra de Deus para se deterem em questões de menor
relevância (OE 313). Entretanto, uma obra genuína não deve ser estigmatizada como fanatismo.
"Quando o Senhor opera mediante instrumentos humanos, quando os homens são movidos com
poder do alto, Satanás leva seus agentes a exclamar: 'Fanatismo!' e a advertir o povo a não ir a extremos.
Cuidem todos quanto a soltar esse brado; pois, conquanto haja moedas falsas, isso não diminui o valor da
que é genuína. Porque há reavivamentos e conversões espúrios, não se segue daí que todos os
reavivamentos devam ser tidos em suspeita." OE 170.
8. Popularidade vs. Impopularidade
Esperam alguns ver grandes demonstrações na obra de reforma (PR 168,. 169), outros querem ver
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números, e ainda outros nada aceitam que não seja aprovado pelos líderes da igreja (TM 107). Assim a
história se repete.
"O direito de Cristo a ser rei, era ridicularizado pelos dominadores deste mundo.... Era o novo reino
representado apenas por uns camponeses galileus. Sua pobreza e minoria foram apresentadas
repetidamente como motivo por que os homens não se devessem unir a esses pescadores simples que
seguiam a Jesus." PJ 77, 78.
"Estes oponentes de Jesus eram homens que o povo desde a infância fora ensinado a reverenciar, a
cuja autoridade se havia acostumado implicitamente a curvar-se. 'Como é', perguntavam, 'que nossos
príncipes e doutos escribas não crêem em Jesus? Não O receberiam estes homens pios se Ele fosse o
Cristo'?' Foi a influência desses ensinadores que levou a nação judaica a rejeitar seu Redentor.
"O espírito que atuava naqueles sacerdotes e príncipes, é ainda manifesto por muitos que fazem alta
profissão de piedade. Recusam-se a examinar o testemunho das Escrituras concernente às verdades
especiais para este tempo. Apontam para o seu número, riqueza e popularidade, e olham com desdém os
defensores da verdade, sendo estes poucos, pobres e impopulares, tendo uma fé que os separa do mundo."
GC 595, 596.
Os "antigos irmãos", que como tudo indica não têm meios de realizar a obra, são, como espirituais,
poucos, pobres e impopulares.
"A obra que [os 'antigos irmãos') empreenderam parece muito além de sua habilidade para levarem a
termo. Estão quase a sucumbir. Foi-se o entusiasmo que os animava; contudo, não podem voltar. Então,
sentindo o seu completo desamparo, se refugiam n Aquele que é poderoso, em busca de auxílio." GC 609.
9. Imaginação Humana vs. Profecia Divina
Dizem alguns que a denominação Adventista do Sétimo Dia, (a "igreja-mãe") será reformada. Mas
esta esperança é contrária à profecia, que claramente descreve a igreja como irreformada até o fim. Diz o
Espírito de Profecia:
"A ordem é: 'Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos
homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela....
Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel; se bem que muitos ainda continuassem as formas da
religião, faltava Seu poder e Sua presença .... Lamentam (a pequena hoste que suspira e geme) diante de
Deus o verem a religião desprezada nos próprios lares daqueles que receberam grande luz. Lamentam-se
e afligem sua alma porque se encontram na igreja orgulho, avareza, egoísmo e engano quase de toda
espécie. O Espírito de Deus, que impulsiona a aceitar a reprovação, é espezinhado, ao passo que os servos
de Satanás triunfam. Deus é desonrado, a verdade tornada de nenhum efeito.
"Vemos aí que a igreja — o santuário do Senhor — foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os
anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, e que haviam ocupado o lugar de depositários dos
interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito.
"As abominações pelas quais os fiéis suspiravam e gemiam era tudo quanto podia ser discernido por
olhos finitos, mas os pecados incomparavelmente piores, os que provocavam o zelo de um Deus puro e
santo, achavam-se encobertos." 2TS 64, 65, 66.
Como podemos ver a organização permanece apostatada até ser atingida pela ira de Deus. Não há tal
coisa como a igreja experimentando um genuíno reavivamento e reforma. Só um pequeno remanescente
passa por esta vitoriosa experiência (ler 3T 267; 5T 213, 472, 524).
10. Contenda
Cessará a contenda entre os que realmente são servos de Deus, mas continuará a haver conflitos entre
os servos de Deus por um lado e os servos de Satanás por outro.
Os que querem ser reconhecidos como o verdadeiro povo de Deus devem empenhar-se em uma obra
de reforma, porquanto, por definição, "são reformadores" (7T 62); mas não podem executar uma reforma
sem contenda, pois Satanás está sempre pronto a se lhes opor através de seus agentes. E ele sempre os tem
na igreja. Uma "reforma sem contenda", que algumas pessoas gostariam de ver, é tão impossível como
um "oceano sem água", urna "floresta sem árvores", ou uma "tempestade sem vento." É um contrasenso.
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Notemos as referências aos obreiros do mal que os reformadores terão de encontrar na igreja.
"Vi que Satanás se levantará quando eles [o povo de Deus] fervorosamente começar a obra de
reforma em si mesmos." 2T 484.
"Homens caídos e anjos caídos, por identidade de propósito e de princípio, unir-se-ão em
desesperado e determinado companheirismo para resistir à verdade e à justiça .... Com que zelo os
obreiros de iniqüidade prosseguirão em seu propósito satânico! Tomarão a luz por trevas e as trevas por
luz, até sinceramente crerem que são servos de Deus e que Lhe estão prestando serviço ao perseguirem
Seus filhos. Foi assim nos conflitos passados; e na obra final de Deus o mesmo espírito se manifestará....
"Nestes últimos dias, quando se multiplicar a iniqüidade e o amor de muitos esfriar, Deus terá um
povo a glorificar-Lhe o nome e postar-se como reprovadores da injustiça ....
"É mister revestir-nos de toda armadura de Deus para que possamos ficar firmes. Haverá constante
conflito desde o momento de nossa determinação de servir ao Deus do Céu, até ficarmos livres deste
mundo mau. Não há como escapar a esta guerra. A obra de Deus para este tempo não pode ser realizada
sem despertar oposição, opróbrio e calúnia. Satanás está em inimizade com a verdade e incitará contra
seus defensores toda espécie de guerra. Seus esforços para subverter a Palavra de Deus não serão
inteiramente confinados às fileiras dos inimigos declarados; mas entre os que alegam crer e praticá-la,
'alguns se apartarão da fé'. A impressão dada pelos que se apartaram das doutrinas da Bíblia, é que a obra
confiada aos homens para estes dias chegará ao fim rapidamente, e assim tornarão manifesto que se
consideraram como as verdadeiras colunas da verdade.... Ele (Deus) lê os corações de Seus filhos e
conhece também os que não crêem... . Se consentirmos em depor nossas armas, o ensangüentado pavilhão
da verdade, e tornar-nos cativos e servos de Satanás, podemos ficar livres do conflito e do sofrimento.
Mas esta paz somente será obtida com a perda de Cristo e do Céu. Não podemos aceitar a paz sob tais
condições. Haja guerra e mais guerra até o fim da história da Terra, ao invés da paz. mediante apostasia e
pecado.
"A obra de apostasia começa em alguma rebelião secreta do coração contra os reclamos da lei de
Deus Homens que por muito tempo avançaram no caminho da verdade serão testados com provas e
tentações. Os que dão ouvidos às sugestões de Satanás e se desviam de Sua integridade, iniciam a
caminhada descendente, ou alguma hábil tentação os apressa no caminho da apostasia ,até se tornar sua
descida acentuada e rápida." RH 8/5/1888.
"Há contenda entre as forças do bem e do mal, entre os anjos leais e desleais. Cristo e Satanás não
estão a concordar, e jamais o estarão. Em todas as épocas a verdadeira igreja de Deus se empenhou em
decidida guerra contra os agentes satânicos. Até findar o conflito, prosseguirá a luta entre anjos maus e
homens maus de um lado, e anjos santos e crentes verdadeiros de outro.... Urge que as más ações dos
maus obreiros seja combatida .... Quando há na igreja homens que amam a riqueza mais que a justiça e
que estão prontos a tirar vantagem sobre seus semelhantes por meio de negócios injustos, não haveremos
de protestar? E quando homens que ocupam a posição de líderes e mestres trabalham sob o poder de
ideias espiritualísticas e sofismas, haveremos de calar-nos com medo de prejudicar-lhes a influência
enquanto almas estão sendo enganadas? Sp T, Série B, N." 2, pág. 5-9.
"Satanás mantém sob seu controle não poucos que se fazem passar por amigos da verdade e por
intermédio deles age contra o avanço desta. Ele os emprega para semear joio entre o povo de Deus. Desta
forma, quando não se suspeitava do perigo, grandes males existiram entre nós. Mas quando Satanás operava com todo engano da injustiça nos que perecem, dedicados defensores da verdade contiveram a maré
da oposição e mantiveram a Palavra incorrupta em meio a um dilúvio de heresias. Embora a igreja tenha
sido por vezes enfraquecida pelos múltiplos desencorajamentos e o elemento rebelde que ela teve de
enfrentar, ainda assim a verdade luziu mais brilhante em cada conflito. As energias do povo de Deus não
se esgotaram. O poder de Sua graça se avivou, reviveu e enobreceu os perseverantes e Os verdadeiros.
"Repetidas vezes foi a antigo Israel afligido por murmuradores rebeldes. Estes nem sempre foram
pessoas de fraca influência. Em muitos casos, homens de renome, dirigentes em Israel, voltaram-se contra
a providencial direção de Deus e ferozmente se puseram a demolir o que uma vez haviam zelosamente
edificado. Temos visto algo semelhante muitas vezes repetido em nossa experiência. Não é seguro para
igreja alguma apoiar-se em algum ministro favorito, confiar no braço da carne. Somente o braço de Deus
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é capaz de suster a todos os que nEle se apóiam." 4T 594.
"Até que Cristo apareça nas nuvens do céu, com poder e grande glória, os homens se perverterão no
espírito, e se desviarão da verdade para as fábulas. A igreja verá ainda dias trabalhosos. Profetizará
vestida de saco. Mas se bem que tenha de enfrentar heresias e perseguições, embora tenha de combater
contra infiéis e apóstatas, pelo auxílio de Deus, ainda ela está esmagando a cabeça de Satanás. O Senhor
terá um povo tão verdadeiro como o aço, de fé tão firme como o granito." 1TS 590. Ler também AA 196,
197; 1T 99, 100, 122; TM 407-414.
11. Separação ou Não?
Se o joio maduro e seus frutos profanos não são removidos, rapidamente se multiplicam e logo se
tornam a maioria na igreja e assumem o controle. E esta é a condição da Igreja Adventista do Sétimo Dia
até o fim do tempo (2TS 65-67).
Quando a igreja se torna um campo de joio crescido; quando o Espírito de Deus é "pisado pelos
homens"; quando a "verdade é tornada de nenhum efeito"; quando "enganos de toda espécie estão na
igreja"; quando pelo menos algumas das abominações que são praticadas podem ser "discernidas por
olhos finitos"; quando princípios são sacrificados por homens que ocupam cargos sagrados; quando "os
servos de Satanás triunfam" na igreja; quando há evidência de que a presença de Deus se "apartou da
igreja (2TS 66), então temos diante de nós uma condição denominacional caracterizada pelos frutos
maduros da apostasia, e a parábola do trigo e do joio já não pode ser aplicada para exigir que os fiéis
permaneçam nesta igreja.
A Bíblia e o Espírito de Profecia revelam as regras gerais dadas por Deus para regular o nosso
relacionamento com o pecado e os pecadores:
a) Dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo (Amós 3:3).
b) Quando cai cegueira sobre a direção da igreja e nenhuma cura se vê (Apocalipse 3:17; 8T 248),
então se aplica finalmente a advertência: "deixai-os; são condutores cegos" Mateus 15:14.
c) A classe de professos crentes mencionada em 2 Timóteo 3:1-5 são as virgens loucas da igreja (PJ
411), e a Bíblia diz: "destes afasta-te."
d) Até nossa presença silenciosa seria considerada como dando sanção à apostasia existente: "Nunca
devemos sancionar o pecado por nossas palavras, ou ações, nosso silêncio ou nossa presença." D 137.
e) Os que ousam "pôr de lado o conselho de Deus" e "diminuir a confiança do povo de Deus nos
testemunhos, estão-se rebelando contra Deus" (5T 66), e "não nos podemos unir aos rebeldes." (AA 555).
f) Os que querem reformar-se não podem permanecer indefinidamente com os que estão ficando cada
vez mais apostatados. O Espírito de Profecia diz: "Estou profundamente desejosa de que nosso povo
preserve entre eles o testemunho vivo; e que a igreja seja mantida isenta do elemento descrente" 2TS 72.
"Caso não se reformem, devem ser separados do que é precioso e santo, para que Deus tenha um povo
limpo e puro em que Se possa deleitar. Não O desonreis ligando ou unindo o limpo com o imundo." 1T
117, 118. Estas instruções não foram executadas, e os elementos apostatados se tornaram rapidamente a
maioria e assumiram o controle da igreja. E. G. White escreve: "A igreja está corrompida por causa dos
membros que maculam seus corpos e poluem suas almas." 5T 79. E qual é a conseqüência? "É impossível
unir-vos aos que são corruptos e ainda permanecerdes puros." 6BC 1102. "Fazer jugo com os que não são
consagrados e ainda ser leal à verdade, é simplesmente impossível. Não podemos unir-nos com os que se
estão servindo a si mesmos, que estão trabalhando conforme planos mundanos sem perdermos nossa
ligação com o Conselheiro celestial." 5BC 1086. "A mesma desobediência e o mesmo fracasso
observados na igreja judaica, têm caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta grande luz." 2TS
157. E daí "mesmo se tiverem de andar como Enoque — somente com Deus — seus filhos precisam
separar-se dos que não Lhe obedecem." 2BC 1037. "Se encontram na igreja orgulho, avareza, egoísmo e
engano quase de toda espécie. ...Os servos de Satanás triunfam.... a verdade é tornada de nenhum efeito."
2TS 65. Portanto "não se unam os atalaias dos muros de Sião com os que estão tornando de nenhum
efeito a verdade como ela é em Cristo" 4BC 1141. Corrupção (5T 79), trabalho conforme planos humanos
(81- 249), desobediência (ST 456), tornar a verdade de nenhum efeito (2TS 65) -- o termo técnico para
tudo isto é "apostasia". Apostasia é como um câncer — é um processo crescente (7BC 62), em que
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finalmente se atinge um clímax onde se faz mister uma separação (GC 45).
g. Notemos as condições sob as quais os dirigentes podem ser dignos de confiança: "Se os homens
que o Senhor escolheu para ocuparem posições de responsabilidade atenderem aos testemunhos que Deus
deu e está dando, se se mantiverem intimamente ligados à Sua Palavra, caso se separem dos que se estão
unindo com as influências mundanas, serão homens de confiança para os tempos que nos são chegados."
2Sp T B, 41.
h. O fiel povo de Deus deve separar-se do pecado e dos pecadores para que possam receber a chuva
serôdia, que não será derramada sobre uma multidão mista. "O desagrado de Deus está sobre o Seu povo,
e Ele não manifestará Seu poder no meio deles enquanto existirem pecados entre eles e forem acalentados
pelos que ocupam posições de responsabilidade." 3T 270.
i. O selo do Deus vivo será somente para os que estão separados do pecado e dos pecadores: "O anjo
com o tinteiro de escrivão deve colocar uma marca na testa de todos os que estão separados do pecado e
dos pecadores, e a este anjo segue-se o anjo destruidor." 4BC 1161.
j. O chamado para união é ao mesmo tempo um chamado para separação: "Cristo pede unidade. Não
pede, porém, que nos unifiquemos em práticas errôneas.... Rogo a nossos irmãos que se unifiquem em um
fundamento verdadeiro, escriturístico." 1ME 175. "Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo
a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as conseqüentes lutas." GC 45.
12. Reorganização ou Não?
As falsas reformas são reorganizações da verdade para o erro (PE 45). Uma verdadeira reforma é
reorganização do erro para a verdade.
a) Deus proíbe uma reorganização da verdade para o erro.
"O inimigo das almas procurou introduzir a suposição de que uma grande reforma ocorreu entre os
adventistas do sétimo dia, e que esta reforma consistiria em abandonar as doutrinas que estão firmadas
como as colunas de nossa fé, e empenhar-se num processo de reorganização. Qual seria o resultado se
esta reforma ocorresse? Os princípios da verdade que Deus em Sua sabedoria deu à igreja remanescente
seriam postos de lado. Nossa religião seria mudada. Os princípios fundamentais que sustentaram a obra
durante os últimos cinqüenta anos seriam tidos como erro. Uma nova organização se estabeleceria." 7Sp
T, B 39, 40.
"A verdade para este tempo é preciosa, mas aqueles cujos corações não têm sido quebrantados pelo
caírem na Rocha, que é Cristo Jesus, não verão nem entenderão o que é a verdade. Aceitarão o que lhes
apraz às ideias, e. começarão a elaborar outro fundamento além do que já está posto. Lisonjearam sua
própria vaidade e estima, crendo ser capazes de remover as colunas de nossa fé, substituindo-as por
colunas de sua própria invenção." NL, The Church 4, pág. 2.
"Toda verdade que Ele deu para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Toda coluna que
Ele estabeleceu deve ser fortalecida. Não podemos, pois, afastar-nos do fundamento que Ele estabeleceu.
Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isto significaria apostatar da verdade."
NL, The Church 1, pág. 3.
b) Deus requer uma reorganização do erro para a verdade.
"Importa que haja uma organização inteiramente nova. Deve haver sem demora uma renovação." —
Special Message to General Conference, 1/ 4 / 1901.
"Precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do Espírito Santo. 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 ideias e teorias, hábitos e práticas." 1ME 128.
V — NOSSA POSIÇÃO
O movimento reformatório profetizado (6T 119; 9T 126) entre o povo do advento foi trazido à
existência durante a 1 Guerra Mundial.
Nós, reformadores adventistas do sétimo dia, compartilhamos os sentimentos, pesares e propósitos de
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todos os adventistas que estão ardorosamente lutando para se aproximarem mais de Deus, em sua
preparação para o que brevemente sobrevirá a este mundo. Somos um em espírito com os "que suspiram e
gemem por todas as abominações que se cometem na igreja." (1TS 335), e juntamente com estes poucos
fiéis estamos ardorosamente preparando-nos para receber o selo do Deus vivo. Ao mesmo tempo estamos
orando para que o Senhor desperte no povo adventista o senso da necessidade e do real perigo nestes dias
ominosos. Sentimo-nos constrangidos pelo dever a apelar para que eles considerem as realidades que
devem ser lembradas por todos os que desejam ser salvos.
O Espírito de Profecia explica como e porque este apelo deve chegar ao povo adventista de hoje.
"Nosso Redentor envia Seus mensageiros a darem testemunho perante Seu povo. Ele diz: Tis que
estou à porta, e bato; se alguém ouvir a Minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei,
e ele comigo.' Apocalipse 3:20. Muitos, porém, recusam recebê-lO. O Espírito Santo espera para abrandar
e submeter o coração; porém eles não estão dispostos a abrir a porta e deixar o Salvador entrar, por temor
de que Ele lhes exija alguma coisa. E assim Jesus de Nazaré passa. Anseia conceder-lhes as ricas bênçãos
de Sua graça, mas recusam aceitá-las. Que terrível coisa é excluir a Cristo de Seu próprio templo! Que
prejuízo para a igreja!" 2TS 500.
1. Sustentamos Estas Verdades
O que se segue é um breve resumo das crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia —
Movimento de Reforma. Nosso lema é: A Lei e o Testemunho.
1. Cremos na existência de Deus, o Criador de tudo. Êxodo 20:2, 3; Isaías 45:5, 6, 18.
2. Cremos que Jesus Cristo é o Unigênito Filho de Deus, o Redentor que perdoa os pecados, e que em
nenhum outro há salvação. João 3:16; Atos 4:12.
3. Cremos que o Espírito Santo é o Representante do Pai e do Filho na Terra. Estes três Pai, Filho e
Espírito Santo são um, e em Seu nome todo pecador arrependido e convertido deve ser batizado. João
14:16-18, 26; Mateus 28:19.
4. Cremos que a Bíblia - o Antigo e o Novo Testamentos - é a inspirada Palavra de Deus. João 5:39;
2 Timóteo 3:16.
5. Cremos na imutável Lei Moral de Deus, expressa nos Dez Mandamentos, que requer obediência
implícita em quaisquer circunstâncias, em todo lugar e em todos os tempos. Mateus 5:17-20; Lucas 16:17;
Tiago 2:10.
6. Cremos que, de acordo com o quarto mandamento, o sétimo dia da semana é o sábado ordenado
por Deus para descanso. Lucas 23:56; Atos 16:13; Marcos 2:27, 28.
7. Cremos que a igreja do Novo Testamento está livre da obrigação de guardar a lei cerimonial; e que
o arrependimento, conversão, fé e obediência à Lei Moral andam de mãos dadas com a salvação pela
graça. Colossenses 2:14, 17; Atos 4:19; Efésios 2:8; Romanos 2:13, 23; 3:31.
8. Cremos que as autoridades são ordenadas por Deus para proteger os cidadãos e punir os
malfeitores. É nosso dever de consciência sustentar o governo e orar por ele, e também obedecer às leis
do país que não estejam em conflito com a lei dos Dez Mandamentos. Romanos 13:1-5; Atos 5:29.
9. Mantemo-nos afastados de concílios ecumênicos, sindicatos e sociedades secretas, e de quaisquer
outras associações que não demonstrem estrita adesão à Lei de Deus, e conscientemente nos opomos a/e
não participamos de política, conspirações, revoluções, derramamento de sangue, guerra e a supressão da
vida humana. Cremos que a ninguém na Terra foi dado o poder de comandar a consciência dos outros e
que a Palavra de Deus está acima de toda legislação humana. Por isso esperamos do Estado liberdade
religiosa e liberdade de consciência. 2 Coríntios 6:14-17; Apocalipse 18:4; Mateus 22:21.
10. Mantemos para com o governo a mesma atitude assumida pelos pioneiros do Movimento
Adventista em 1864, 1865.
11. Cremos que as cerimônias simbólicas — o batismo, o lava-pés e a ceia do Senhor — ainda estão
atualmente em vigor para todos os cristãos. Marcos 16:16; João 13:7-17; 1 Coríntios 10:16, 17.
12. Cremos no Espírito e Profecia dado à última igreja. Apocalipse 12:17; 19:10.
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13. Cremos que a obediência aos princípios da reforma de saúde e do vestuário é instrumental em
nossa preparação para a vinda do Senhor. 1 Coríntios 9:27; 10:31.
14. Cremos que o pagamento dos dízimos e ofertas é para o sustento do ministério e dos
empreendimentos missionários. Malaquias 3:8-11; Hebreus 7:8.
15. Cremos que a igreja de Deus na Terra é a embaixada de Cristo. Efésios 4:4, 11, 12; 2 Coríntios
5:20; 1 Timóteo 3:15.
16. Cremos na doutrina do santuário celestial e na proclamação da tríplice mensagem angélica, que é
a verdade presente que resulta no assinalamento dos 144.000. Hebreus 8:1-5; Apocalipse 11:19; 14:6-12.
17. Cremos que o anjo do Apocalipse 18:1-4 representa uni movimento de reavivamento e reforma
entre o povo do advento e o resto do mundo.
18. Cremos que a segunda vinda de Cristo é a gloriosa esperança da igreja, o alvo do plano da
redenção. Isaías 25:9; João 14:1-3.
19. Cremos na mortalidade natural da alma; na imortalidade para os justos somente através de Cristo,
na ressurreição dos justos por ocasião da segunda vinda de Cristo; e na ressurreição dos ímpios no fim do
milênio, quando Satanás e seus seguidores serão destruídos e a Terra será purificada por fogo e renovada.
Ezequiel 18:4, 20; Romanos 2:6, 7; 2 Timóteo 1:10; João 5:25, 28, 29; Apocalipse 20:5-9.
20. Cremos que a Terra purificada e renovada pelo poder de Deus será o lar dos santos. 2 Pedro 3:13;
Apocalipse 21:1-7.
2. Lutamos por Princípios
A questão militar tornou-se um fator de divisão entre os adventistas da Europa durante os turbulentos
anos da 1 Guerra Mundial. A posição de combatente tomada oficialmente em vários países da Europa foi
considerada, por uma minoria, como incompatível com a posição tradicional da organização, e contrária a
todo princípio da verdade (1T 361). Sob a prova, a minoria entendeu que a objeção consciente era a única
atitude compatível com a lei de Deus, e não poucos que tiveram a coragem de manifestar suas convicções
sofreram severo tratamento às mãos das autoridades.
A crise que sobreveio à igreja logo resultou em divisão. Quando Conradi, então presidente da Divisão
Européia, incumbitra igreja de assumir a atitude de combatência, a minoria protestou, e os mais francos
foram excluídos da igreja. Um periódico denominacional publicado na Austrália, diz que a decisão de
Conradi, "tornou-o provavelmente o detentor do recorde de afastar o maior número de almas do
adventismo do sétimo dia". Para sermos mais explícitos, diremos que esta exclusão os separou da
organização mas não da mensagem que foi confiada aos pioneiros adventistas do sétimo dia (Apocalipse
14). Na realidade foi em defesa da mensagem que a minoria se levantou. Foi assim que o Movimento de
Reforma Adventista do Sétimo Dia veio à existência.
Em 1920, quatro representantes da Conferência Geral tentaram resolver os problemas mas não
tiveram êxito. Não poderiam ter êxito enquanto justificavam a posição de Conradi e dos outros lideres da
Europa e condenavam a posição da minoria excluída. O ancião Daniells, então presidente da Conferência
Geral declarou serem os líderes europeus "fiéis e corretos na obra" e reprovou os que protestaram, como
"completamente errados". (Ver "Protocolo da Conferência com o Movimento Opositor". Friedensau,
Alemanha, 21-23 de julho de 1920, publicado pelos adventistas do sétimo dia). Em vez de corrigir e
desagradar, e possivelmente perder alguns líderes discutíveis, preferiram perder vários milhares de
membros conscienciosos.
Desde a lamentável separação de 19 14-19 18, outras mudanças, infelizmente não para melhor,
ampliaram a rotura. Nós, como adventistas do sétimo dia tradicionais, às vezes chamados "antiquados",
não estamos felizes por ver a firme tendência de afastamento do adventismo original. Portanto:
1. Não podemos sancionar a posição assumida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia concernente ao
dever de seus membros para com o serviço militar, conforme publicada em 1923: "concedemos a cada um
dos membros da nossa igreja liberdade absoluta para servir ao seu país em todos os tempos e lugares, de
acordo com os ditames de suas conscienciosas convicções pessoais" -- Seventh-day Adventists in Time of
War, pág. 346, 347. Até onde podemos ver, isto está em conflito direto com a posição original da igreja
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(1T 361; e Seventh-day Adventists in Time of War, 58) e com os reclamos da santa lei de Deus.
2. Colocamo-nos a favor da estrita guarda do sábado e cremos que a transgressão contínua do sábado
é causa de exclusão. A violação aberta do quarto mandamento tornou-se sério problema, não só em
relação ao serviço militar, mas também no tocante a ganhar a vida (buscar emprego com o sábado livre)
em países pobres e a satisfação de exigências governamentais (por exemplo o envio de filhos a escolas
públicas também no sábado) em alguns dos países socialistas. Em nossa opinião, este é um dos pontos
acerca dos quais a igreja deve tomar posição definida, tornando claro que aqueles que não suportarem a
prova não estarão preparados para receber o selo de Deus.
3. Somos convictos de que o divórcio seguido de novo casamento é uma violação da lei de Deus
(Lucas 16:18) e não deve ser permitido aos membros da igreja.
4. Entendemos que os que estão envolvidos em transgressão do sétimo mandamento (notadamente os
culpados dos pecados de Sodoma e Gomorra) devem ser excluídos da comunhão da igreja.
5. Surpreende-nos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tenha tomado posição definida contra o
aborto, que não deveria ser permitido em hospitais adventistas ou entre médicos adventistas. Mesmo os
membros leigos que dão consentimento a práticas abortivas devem ser tratados com rigor.
6. Cremos que o povo de Deus deve ser separado do mundo (2 Coríntios 6:17, 18; 1T 127, 128; 2T
441) no estabelecimento e administração de instituições operadas pela igreja e que não deve ter nada que
ver com política, nacionalismo, sindicatos, modas mundanas (1T 132, 133, 137) etc.
7. Sustentamos que os testemunhos de E. G. White são inspirados e isso para nós é prova de
comunhão. Entendemos que àqueles que, como Conradi, descrêem do Espírito de Profecia, não se deve
permitir ocupar cargos na igreja.
8. Tomamos firme posição em favor da progressiva reforma de saúde como indicada nos escritos de
E. G. White. Também esta é prova de comunhão em nosso meio.
9. Não podemos endossar envolvimento algum em ecumenismo nem espécie alguma de associação
com a moderna Babilônia (Apocalipse 14:4; 18:4). Para evitar ainda dissensão e divisão acerca deste
ponto (por exemplo divisão entre adventistas na Hungria), somos de parecer que os líderes da Igreja
Adventista do Sétimo Dia devem fazer soar imediatamente a séria advertência: "Não se unam, os atalaias
sobre os muros de Sião, com os que estão a tornar de nenhum efeito a verdade como ela é em Cristo. Não
se juntem eles à confederação de incredulidade, papismo e protestantismo." 4BC 1141.
10. Não concordamos com as modernas teorias e interpretações que penetram na igreja — de que
Cristo, ao nascer tomou a natureza de Adão isenta de pecado; que o aperfeiçoamento dos santos, com a
justificação e a santificação, prosseguirá após o fim do tempo da graça; que a obra do assinalamento dos
144.000 não começou nos primórdios da tríplice mensagem angélica; que Cristo em Sua segunda vinda
andará entre os habitantes da Terra (ver o livro de Maxwell O Homem de que o Mundo Mais Necessita)
etc. Não podemos dar curso a estas ideias modernistas entendendo ao mesmo tempo que algumas são
perigosíssimas à luz do que lemos na Bíblia, no Espírito de Profecia e nos escritos dos pioneiros
adventistas.
VI — NISTO PENSAI
"Como nunca dantes, devemos orar, não somente que sejam enviados obreiros à grande seara, mas
também para que tenhamos conceito claro da verdade, de forma tal que, quando vierem os mensageiros
da verdade, aceitemos a mensagem e respeitemos o mensageiro." 3TS 53.
"Recusar ouvir a mensagem, por ter preconceito contra ela ou contra o mensageiro, não desculpará
vosso caso perante Deus. Condenar aquilo que não ouvistes ou não comprendestes, não vos exaltará aos
olhos dos que são sinceros em suas investigações da verdade. É loucura falar com desprezo a respeito dos
que Deus enviou com uma mensagem verdadeira." CES 32.
Tendo em mente o supracitado, apelamos a vós, caros irmãos, para que considereis o seguinte:
1. Que através da irmã White, a mensageira especial de Deus ao povo adventista, o Senhor enviou
um ultimato à igreja, dando-lhe um tempo limitado a escolher entre um genuíno reavivamento e reforma e
a remoção do castiçal. (5T 612)
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2. Que o Senhor pelo mesmo meio deu sinais específicos pelos quais a remoção do castiçal se
tornaria evidente se não ocorresse o reavivamento e reforma. (RH 4/4/ 1893; MS 78, 1900).
3. Que em 1888 o Senhor enviou uma mensagem para reavivar e reformar a igreja, a fim de evitar o
desastre impendente, e que esta mensagem foi rejeitada pela maioria dos dirigentes e do povo. (TM 80,
401, 402).
4. Que a despeito desta rejeição, teve início um movimento com objetivo de preparar um povo para a
chuva serôdia, a finalização da obra e a vinda do Senhor Jesus. (1 M E 363; GC 604).
5. Que devemos pessoalmente penetrar na história do Movimento de Reforma Adventista do Sétimo
Dia também do lado deste, e examinar cabalmente sua origem, sua base profética e as razões doutrinárias
de sua existência.
6. Que os adventistas do sétimo dia como denominação se apartaram de seu entendimento original da
tríplice mensagem. Que com o decorrer dos anos foram introduzidas mudanças e inovações.
7. Que o Movimento de Reforma sustenta a fé e prática original da Igreja Adventista - A Lei e o
Testemunho, e que este movimento tem crentes na Europa, nas Américas, Asia, África e Australásia.
8. Que foi mostrado a E. G. White, a mensageira do Senhor, que, ao invés de vitória final, a professa
Igreja Adventista sofrerá finalmente naufrágio na fé (3T 267; 2TS 65-67).
9. Que o único povo que terá proteção contra a ira de Deus é um "pequeno remanescente", "a igreja
remanescente", distinto e separado da "igreja" (2TS 68; PR 727, 728).
10. Que a porta aberta para o povo adventista em 1888, com uma mensagem especial da luz e
verdade, não será fechada: "Mesmo que todos os nossos dirigentes recusem a luz e a verdade, esta porta
ainda continuará aberta. O Senhor suscitará homens que darão ao povo a mensagem para este tempo." TM
107
É nossa sincera oração que tu, caro leitor, estejas disposto a receber a luz de Deus para a tua própria
salvação e para a salvação de outras almas que possas influenciar.
Nem todos os adventistas são indiferentes à situação existente. "Na ocasião em que maiores são o
perigo e a crise da igreja", há uma "pequena hoste que permanece na luz" e cujas orações ascendem
especialmente "em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo", e
porque "se encontram na igreja orgulho, avareza, egoísmo e engano quase de toda espécie" enquanto é "a
verdade tornada de nenhum efeito" (2TS 64, 65). Se tu, caro leitor, és um dos que estão preocupados com
esta perigosa situação da igreja, e se desejas ter melhor conhecimento das razões da existência do
Movimento de Reforma, queiras sentir-te livre para entrar em contato conosco em busca de mais provas.
Muitos "dos que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem na igreja" (3T
267) querem obter conhecimento acerca da Reforma. Estamos, portanto, convictos de que é alto tempo de
falarmos abertamente e darmos a conhecer ao povo a verdade integral. Este panfleto é apenas um passo
nesta direção.
Chamando a atenção de nossos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia para estas coisas, não
estamos acusando nem criticando a denominação. Estamos apenas tentando cumprir um dever sagrado a
nós ordenado pela Palavra de Deus, onde foi predita a situação atual entre os adventistas do sétimo dia.
"Embora sejam chamados o povo de Deus, a casa de Jacó, embora professem estar ligados a Deus em
obediência e comunhão, estão longe dEle.... Não fizeram jus ao que lhes foi confiado. Sem palavras
lisonjeiras é preciso dar-lhes a mensagem 'anuncia ao Meu povo as suas transgressões, e à casa de Jacó os
seus pecados' (Isaías 58:1). Mostrai-lhes onde estão cometendo engano. Patenteai-lhes o seu perigo.
Dizei-lhes os pecados que estão cometendo, ao passo que, ao mesmo tempo se orgulham de sua justiça ....
O Senhor tem uma mensagem para o Seu povo. Esta mensagem será levada, quer os homens a aceitem,
quer a rejeitem... ." 4BC 1149.
É indubitável que Deus tem Seus paladinos na Igreja Adventista. São os que "suspiram e gemem por
todas as abominações que se cometem na igreja" (3T 267). Com estes fiéis não temos conflito. Somos um
com esses crentes e desejamos entrar em íntimo contato com eles.
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O objetivo deste opúsculo é responder à pergunta frequentemente feita por
nossos irmãos da "Igreja Adventista": Quando, onde, por que e como veio à
existência o Movimento de Reforma?
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ABREVIATURAS USADAS
DTN

- Desejado de Todas as Nações,

O GC

- Grande Conflito. O

Ms

- Manuscrito de E. G. White

RH

- Review and Herald (Periódico Oficial da Associação Geral dos Adventistas do 7º Dia)

TM

- Testemunho para Ministros

1, 2, 3 TSM
1 T, 2T

- Testemunhos Seletos - Edição Mundial, volumes 1, 2, ou 3
- Testimonies for the Church. vol 1, 2. etc.
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OS ASD MOVIMENTO DE REFORMA
Origem e Primeiras Experiências
Como a grande reforma levada a efeito por Martinho Lutero no século XVI teve seu princípio dois
séculos antes (GC 78), assim também o Movimento de Reforma profetizado entre os Adventistas do
Sétimo Dia, que existe atualmente, teve seu princípio embrionário em 1888, quando o Senhor enviou a
mensagem da Justiça de Cristo aos delegados da Assembleia Geral, reunidos em Mineápolis, Minnesota,
Estados Unidos.
A Mensagem de 1888
"Em Sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a Seu povo por intermédio dos
pastores Waggoner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o
Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no
Fiador; convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os
mandamentos de Deus." Testemunhos para Ministros, págs. 91, 92.
Infelizmente, os mais altos líderes rejeitaram a mensagem e desse modo ofenderam o Espírito de
Deus.
"O poder do Espírito Santo se tem grandemente manifestado em Battle Creek, o grande coração da
obra, para ser comunicado aos que estão nos caminhos e valados, a fim de que a multidão de seres
humanos sob a influência do pecado e da morte possam ser reformados e renovados pelo poder do
Espírito. Mas ao chegar a luz aos que estão no centro da obra, não têm eles sabido como tratá-la." TM
402.
"Os homens a quem se confiaram pesadas responsabilidades, mas que não têm comunhão viva com
Deus, têm estado e ainda estão ofendendo ao Seu Santo Espírito. Estão transigindo com o mesmo espírito
que Core, Datã e Abirã, e como os judeus nos dias de Cristo. ... "Eles começaram essa satânica obra em
Mineápolis. Mais tarde, ao virem e sentirem a demonstração do Espírito Santo, que testificava que a
mensagem era de Deus, odiaram-na ainda mais, pois era um testemunho contra eles. Não queriam
humilhar o coração para se arrependerem, darem glória a Deus, e vindicarem o direito. Prosseguiram em
seu próprio espírito, cheios de inveja, ciúme e más suspeitas, como os judeus. Abriram o coração ao
inimigo de Deus e do homem. Contudo esses homens têm ocupado posições de confiança e têm moldado
a obra à sua semelhança, tanto quanto podem. ..." TM 78-80.
Seguindo o exemplo dos líderes "nosso próprio povo se opôs à obra de Deus, recusando a luz da
verdade sobre a justiça de Cristo pela fé." TM 401.
A inevitável consequência da rejeição da mensagem de Deus tornou-se evidente na decadência moral
e espiritual da igreja. Em 1903 o Espírito de Profecia declarou:
"Por que há tão pálida percepção da verdadeira condição espiritual da igreja? ...
"Quem pode sinceramente dizer: 'Nosso ouro é provado no fogo; nossas vestes estão incontaminadas
do mundo"? Eu vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça. Tirando-as, pôs a
descoberto a corrupção que estava por debaixo. Disse-me Ele, então: `Não vês como eles
pretensiosamente encobriam seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade
fiel! A casa de Meu Pai é feita casa de venda, um lugar de onde partiram a presença e glória divinas! Por
este motivo é que há fraqueza e falta de força.' " 3TSM 252, 254.
Logo após 1903, A. T. Jones foi enredado pelos erros do Dr. J. H. Kellogg, e, finalmente, separou-se
da igreja. Em 1909 foi feito um esforço especial para recuperá-lo. Várias reuniões foram realizadas com
ele. Parecia que ele estava sendo comovido e preparado para a reconciliação. Quando o Ancião A.
Daniells, presidente da Conferência Geral, estendeu-lhe a mão rogando-lhe: "Venha, irmão Jones, venha",
ele levantou-se, lentamente estendeu também sua mão, mas, subitamente retrocedeu e disse: "Não,
nunca", e sentou-se novamente.
E. J. Waggoner teve também uma experiência negativa, quando problemas do lar o levaram a
recorrer ao divórcio e novo casamento. Todavia, ele defendeu as crenças fundamentais dos Adventistas
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do Sétimo Dia até sua morte.
Essa não foi a primeira nem a última vez que instrumentos de Deus apostataram depois de haverem
dado fielmente a mensagem. O Espírito de Profecia, não obstante, adverte-nos de que essa infeliz
apostasia não deveria ser usada como argumento contra a luz do Céu que através deles veio diretamente
ao povo de Deus. Mensageiros podem cair, mas isso não anula a verdade que eles pregaram. Escreveu a
irmã White:
"E bem possível que o pastor Jones ou Waggoner sejam derrubados pelas tentações do inimigo; mas
se isso ocorrer não será prova de que eles não tinham mensagem alguma de Deus, ou que a obra que
fizeram foi um erro. Mas se isso acontecesse, quantos tomariam essa posição e cairiam num engano fatal
porque eles não estão sob a direção do Espírito de Deus.... Sei que essa é a real posição que muitos
tomariam se um desses homens caísse, e oro para que esses homens, sobre quem Deus tem colocado uma
solene obra, possam ser capazes de dar à trombeta um sonido certo, e honrem a Deus a cada passo, e que
sua vereda, em cada pisada, possa brilhar mais e mais até o fim do tempo." Carta S-24, 1892.
A mensagem trazida por esses dois irmãos estabeleceu um importante marco na história da igreja
ASD. "Assinalou o início de uma grande reforma". História da Nossa Igreja, pág. 250.
A irmã White afirma:
"O tempo de prova está justamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na
revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa o pecado. Este é o princípio da luz do anjo cuja
glória encherá toda a Terra". Review and Herald, 22/11/1892.
O Último Apelo
Feito Através da Profetisa
Em 1913 o Senhor usou Sua serva para renovar o apelo para um reavivamento e uma reforma, e
mostrou à irmã White, em uma visão, que esse último chamado seria atendido por alguns. Escreveu ela:
"Necessitam-se agora homens de compreensão clara. Deus está apelando para os que desejam deixarse guiar pelo Espírito Santo num trabalho de completa reforma. Vejo uma crise diante de nós e o Senhor
roga aos Seus obreiros que se ponham a postos. ...
"Fiquei profundamente impressionada pelas cenas que recentemente passaram diante de mim, à noite.
Parecia existir um grande movimento — um trabalho de reavivamento — em ação em vários lugares.
Nosso povo movia-se em linha e respondia ao apelo de Deus. ..." TM 514, 515.
A Grande Crise (1914-1918)
O Senhor sempre tem oferecido a primeira oportunidade aos líderes. Infelizmente, porém, eles
deixaram escapar a oportunidade e ignoraram o apelo de Deus. E quando uma grande crise veio à igreja
em 1914, foram apanhados desprevenidos. Os líderes da igreja na Europa foram os primeiros a trair seu
sagrado depósito, autorizando os membros da igreja a pegar em armas.
Não somente na Alemanha, mas também em outros países europeus, os líderes ASD emitiram
declarações (as quais não incluímos aqui por falta de espaço) instruindo os membros da igreja a participar
na guerra como combatentes. Esses escritos causaram grande confusão nas igrejas. Milhares de
adventistas na Europa foram levados a grande prova e perplexidade, quando, para evitar a perseguição e
possivelmente a morte, não acharam outra saída a não ser deixar a guarda do sábado, portar armas e fazer
o que outros patriotas estavam fazendo. A maioria agiu de acordo com as decisões de seus líderes. (Ler
Commentary Reference Series, vol. 10, pág. 1183).
Foi somente uma pequena minoria que manifestou fé e coragem para repudiar a posição assumida
pelos líderes, os quais haviam decidido que era dever de cada membro da igreja atender às exigências do
governo, mesmo até o ponto de portar armas e violar o sábado. Aqueles que permaneceram ao lado da
verdade e justiça naquela ocasião eram fiéis membros da igreja e não tinham nenhuma ideia do papel que
estavam desempenhando na obra da reforma profetizada. A atitude que tomaram, todavia, estava em
desarmonia com a decisão da liderança que, em seu cego zelo por conservar a simpatia dos governos em
favor da igreja, expulsaram aqueles que tiveram a coragem moral de se opor às suas decisões. A
202

perseguição e tribulação que se seguiu como resultado dessa atitude tornou-se parte da história
denominacional.
Um correspondente de um jornal deu sua opinião imparcial da situação como segue:
"Entre os adventistas verificou-se, depois do rompimento da guerra, uma divisão. A maior parte
queria que a doutrina ficasse sem vigor durante a guerra; a outra parte, porém, exigia a santificação do
sábado também durante a guerra. Essa controvérsia causou a expulsão dos defensores da antiga fé."
Koelnische Zeitung, edição da tarde, 21 de setembro de 1915.
Em uma carta circular intitulada "A Situação Europeia" o Ancião C. H. Watson, presidente da
Associação Geral dos A. S. D. de 20/ 05/ 1930 a 26/ 05/ 1936, deu a seguinte explicação:
"Na Alemanha bem como naqueles outros países afetados, houve uma minoria de crentes nossos que
recusaram seguir a direção de Conradi e de outros em favor da participação combatente na guerra.
"Esses, por causa de sua posição, tiveram que sofrer muito nas mãos dos seus governos.
"Na Alemanha, os que tomaram sua posição contra a ímpia ação de Conradi em tê-los assim enviado
para a guerra, foram tratados com muita severidade por Conradi e por seus associados. A resistência da
minoria ao serviço militar ameaçou comprometer todo o corpo dos adventistas aos olhos do governo
alemão; e, para evitar isto, Conradi mandou excluir a minoria da igreja.
"Assim, a minoria não combatente foi expulsa da igreja naquele país, e essa separação continuou
através dos anos da guerra.
"Quando este estado de coisas chegou ao conhecimento dos dirigentes da Conferência Geral, suscitou
profunda inquietação em seus corações, levando-os a enviar W. A. Spicer para a Alemanha num tempo
que era extremamente grave o perigo proveniente dos submarinos alemães. O irmão Spicer tomou sua
vida em suas mãos a fim de obter informações de primeira mão sobre a situação.
"O resultado dessa visita foi que a Conferência Geral recebeu informação de primeira mão sobre:
―a. O erro cometido para com aquela minoria de crentes.
―b. A divisão e contenda que resultou entre nossos membros alemães.
―c. O desenvolvimento de amargor em ambos os grupos, principalmente naqueles a quem Conradi
havia injustiçado.
―d. Os extremos para os quais esses grupos estavam impelindo um ao outro nas suas diferenças.‖ C.
H. Watson.
Enquanto Conradi era líder da Igreja Adventista, era apoiado e defendido até pelos representantes da
Associação Geral; depois que ele abandonou a igreja ASD, alguns líderes começaram a admitir aquilo
que deveriam ter admitido ao princípio da crise (1914-1920).
O reconhecimento do Ancião C. H. Watson, todavia, é uma raríssima excessão. As publicações ASD
sobre essa grande crise geralmente omitem o ponto principal por ignorarem os aspectos fundamentais do
problema total. Um desses aspectos é que a minoria fiel foi excluída - um fato que, via de regra, é
ocultado.
Um jornal católico na Alemanha, declarou:
"Em questões familiares não deve imiscuir-se o alheio. Tenham os ASD suas próprias disputas entre
si. Não queremos interferir na contenda quanto a ser esta ou aquela direção a verdadeira representante do
adventismo ...
"No ano de 1914 foram excluídos 2% dos membros da igreja adventista alemã, por terem declarado
que o serviço de guerra no sábado é incompatível com a doutrina adventista..." Paulinus, 9 de março de
1953.
Sob aquelas circunstâncias proibitivas a minoria fiel começou a "exaltar o estandarte e apresentar a
verdade direta"( PE 270) em palavras e ações. Esse é o povo que estava levantando a conculcada Lei de
Deus naqueles dias. Muitos deles sofreram não apenas aprisionamento mas também tortura e morte. Do
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irmão Otto Welp nossos irmãos em Belgrado, Iugoslávia, receberam a seguinte informação em 1933:
Quando a ardente prova desabou sobre a igreja, durante a primeira guerra mundial, cerca de 2.500
adventistas reformistas, na Alemanha, ergueram-se para defender a verdade. Dentre os homens
convocados para o exército, um em cada dez foi executado. Em seguida, como os outros não cederam, de
cada cinco um era executado, e finalmente de cada dois um. Os sobreviventes foram mantidos em prisões
até o fim da guerra. Em muitos casos, enquanto os homens estavam nas prisões, as mulheres estavam
pregando a verdade presente -- "obediência a todos os mandamentos de Deus" -- a mesma mensagem que
veio em 1888 (TM 91, 92).
Quando o Movimento de Reforma começou na Romênia, muitos irmãos depositaram sua total
confiança em Cristo e em Sua justiça e, como resultado, jovens e velhos foram condenados a quatro,
cinco, seis, nove e até quinze anos de prisão por causa da verdade, enquanto os líderes da Igreja
Adventista usavam todos os meios para denunciar os fiéis às autoridades, deturpando seus motivos e
atacando seus caracteres.
Semelhante prova sobreveio também aos fiéis adventistas de outros países europeus. Sua maior
ansiedade naqueles dias era a preparação para a chuva serôdia.
Fanatismo
A História mostra e a Palavra de Deus confirma que elementos fanáticos e desordenados sempre têm
estado associados à obra de reforma.
"Nenhuma reforma, em toda a história da igreja, foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos.
Assim foi no tempo de Paulo. Onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, alguns havia que
professavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceitas, excluiriam finalmente o amor
da verdade. Lutem também sofreu grande perplexidade e angústia pelo procedimento de pessoas
fanáticas, que pretendiam haver Deus falado diretamente por meio delas, e que, portanto, colocavam as
próprias ideias e opiniões acima do testemunho das Escrituras. Muitos a quem faltavam fé e experiência,
mas que possuíam considerável presunção, gostando de ouvir ou de contar alguma coisa nova, eram
seduzidos pelas pretensões dos novos ensinadores e uniam-se aos agentes de Satanás na obra de destruir o
que Deus levara Lutem a edificar. E os Wesleys, e outros que abençoaram o mundo pela sua influência e
fé, encontraram a cada passo os ardis de Satanás, que consistiam em arrastar pessoas de zelo exagerado,
desequilibradas e profanas, a excessos de fanatismo de toda sorte.
"Nos dias da Reforma, os inimigos desta assacavam todos os males do fanatismo aos mesmos que
estavam a trabalhar com todo o afã para combate-lo. Idêntico proceder adotaram os oponentes do
movimento adventista. E não contentes com torcer e exagerar Os erros dos extremistas e fanáticos, faziam
circular boatos desfavoraveis que não tinham os mais leves traços de verdade...
"O fato de alguns fanáticos se haverem imiscuído nas fileiras dos Adventistas, não constitui maior
motivo para julgar que o movimento não era de Deus, do que a presença de fanáticos e enganadores na
igreja, no tempo de Paulo ou Lutero, fora razão suficiente para condenar sua obra." O Grande Conflito,
395, 396. (edição de 1974).
A fim de dar ao leitor uma ideia sobre as diferentes formas de fanatismo ligadas aos Adventistas do
Sétimo Dia, nos seus primórdios, transcrevemos o que segue de um livro adventista:
"Dificuldades Internas no Movimento":
"Entre 1844 e a organização da Igreja Adventista do 7º Dia, cerca de 20 anos mais tarde, mas
principalmente nos primeiros anos que se seguiram ao desapontamento, os crentes adventistas foram
perturbados por movimentos extremistas e fanáticos. Parte da obra de E. G. White foi dedicada ao
combate a esses movimentos.
"Escrevendo acerca de suas primeiras experiências, a Sra. White fala de uma viagem feita com seu
esposo através dos Estados de Nova Inglaterra em 1850. Muitos crentes formais haviam-se irado por
causa do desapontamento. Alguns mantinham a aparência de verdadeiros, 'mas tivemos de enfrentar
elementos malignos', escreveu ela, 'em uma classe que anunciava já estarem santificados e que não mais
pecavam, que já estavam selados e santos, e que todas as suas ideias e impressões eram da mente de
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Deus. ...
―'Anunciavam a cura de enfermidades e obra milagrosa. Tinham um poder fascinante e satânico;
além disso, mantinham um domínio ditatorial e opressão cruel. O Senhor nos usou como instrumentos
para enfrentar esses fanáticos e para abrir os olhos do seu fiel povo a respeito do verdadeiro caráter de sua
obra'. E. G. White, Review and Herald, 20/ 11/ 1883.
"Outro grupo pretendia estar santificado de modo que não podiam mais pecar. Não obstante, seus
atos eram imorais, pois seguiam a própria concupiscência e cometiam pecados de presunção. Até
defendiam o amor livre 'espiritual'.
"O fanatismo manifestou-se em outras formas estranhas. Alguns tinham a ideia de que a religião
consistia em grande excitação e ruído. Sua conduta irritava os incrédulos e levantava ódio contra as ditas
pessoas e doutrinas que ensinaram. Quando se lhes fazia oposição, e eram desprezados por causa de seu
procedimento molesto, regozijavam-se porque eram 'perseguidos'.
"A Sra. White teve de repreender algumas pessoas que professavam grande humildade e buscavam
demonstrá-la arrastando-se pelo chão como animais. Engatinhavam ao redor de suas casas, na rua, nas
pontes e até na própria igreja.
"Houve outro grupo que pretendia que trabalhar era pecado, se bem que não tinham nada contra que a
esposa e outras pessoas fizessem todos os trabalhos necessários em benefício deles. Alguns praticavam
também o mesmerismo ou magnetismo animal, precursor do hipnotismo. O suposto dom de línguas,
acompanhado de gritos e muita confusão, apareceu em alguns lugares. De tempos a tempos um pequeno
grupo anunciava uma nova data para a vinda de Jesus." História de Nossa Igreja, págs. 242, 243.
A citada declaração de "O Grande Conflito" indica que essa espécie de dificuldade deve ser esperada
também em conexão com a última reforma ---- o atual Movimento de Reforma dos Adventistas do Sétimo
Dia.
Lamentamos dizer, mas a história se repete também no distorcido quadro apresentado acerca da
relação de alguns fanáticos com o Movimento de Reforma. No passado, como lemos, os inimigos da
reforma empenharam-se para estabelecer confusão entre fanáticos extravagantes e verdadeiros
reformadores, classificando-os como aves de um mesmo ninho. Atualmente os inimigos da Reforma estão
fazendo exatamente o mesmo. Se essa atitude fosse correta, alguém poderia ler o texto citado do livro
"História da Nossa Igreja" e afirmar que aqueles fanáticos foram os pioneiros da Igreja Adventista do Dia.
Pior que isso, para apresentar um quadro ainda mais deturpado, os líderes da Igreja ASD associam com a
Reforma certos elementos que jamais estiveram ligados a ela.
Margarete Rowen, uma falsa profetisa, foi membro da igreja ASD e não da Reforma. Contudo, seu
nome é usado com a finalidade de denegrir o nome do Movimento de Reforma.
J. Wieck, membro da igreja ASD, foi encarcerado por recusar ser vacinado. Em 21 de janeiro de
1915 ele teve algumas "visões" nas quais, declarou ele, Deus lhe mostrara que o fechamento da porta da
graça ocorreria na primavera daquele ano. Queria que suas "visões" fossem publicadas pela igreja. Como
os líderes da igreja se recusaram a publica-las ele o fez por conta própria e enviou uma cópia para cada
pastor e para cada igreja da Alemanha. Ele nunca pertenceu ao Movimento de Reforma, contudo seu
nome ainda é usado para macular e desmoralizar o Movimento de Reforma.
Em um encontro entre vários representantes da Conferência Geral e do Movimento de Reforma,
realizado em Friedensau, Alemanha, de 21 a 23 de julho de 1920, foi apresentado o seguinte:
"Ancião Daniells (presidente da Conferência Geral): Estes foram os documentos que nos foram
entregues pelo irmão Conradi. Eles devem demonstrar que relação têm seus autores com este movimento.
Podemos separar os documentos que os irmãos considerem alheios a vosso movimento. O primeiro
documento é de Wieck.
"E. Doerschler (um dos representantes da minoria excluída): Ele (Wieck) nunca pertenceu a este
movimento. Eu tive o privilégio de pertencer a este movimento desde o começo.
"A. G. Daniells: Que dizem do segundo documento, de Stobbe'?
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"E. Doerschler: Sim, ele nos pertence. (Documento n° 3, "Testemunho Para a Última Igreja" é
semelhantemente reconhecido como deles).
"O folheto "A Paz e a Verdade Presente" é trabalho do primeiro escritor, Wieck. (O 5º documento,
"O Alto Clamor," de Herms, é também reconhecido como pertencente a eles).
"E. Doerschler: Desejo dar uma breve explicação referente a este assunto. Juntaram-se conosco
pessoas que não eram muito sóbrias. Não pudemos perceber de que classe de pessoas eram, e eles
tomaram a dianteira e publicaram escritos sem consultar a comissão; porque no princípio não estávamos
tão organizados como agora.
"A. G. Daniells: Desde quando vocês têm estado organizados?
"E. Doerschler: Desde 1915. Como em 1844 demorou 10 anos assim também podemos dizer que
nossa organização foi estabelecida recentemente.
"A. G. Daniells: Esse Herms esteve convosco?
"E. Doerschler: Por pouco tempo. Nós observamos logo esses indivíduos quando praticaram essas
coisas sem nossa aprovação. (Herms escreveu também o 6º documento, um suplemento intitulado "O Alto
Clamor‖. O 7." documento, intitulado "A Última Mensagem de Graça a um Mundo Apostatado",
publicado em julho de 1915, sem qualquer referência a quem o escreveu ou publicou é reconhecido por
eles).
"E. Doerschler: Este escrito é nosso. Reconhecemos que foi um erro publicá-lo anonimamente. (O 8°
escrito, leituras para a semana de oração, também foi publicado por eles, bem como o 9º O 10°
documento, "Sinais dos Tempos", de Hossfeld, também foi reconhecido por eles, com a observação de
que o autor foi excluído).
"A. G. Daniells: Desde quando está excluído?
"E. Doerschler: Foi excluído dois anos atrás.
"A. G. Daniells: Esteve relacionado com o movimento. Quando publicou isso ainda estava com
vocês?
"E. Doerschler: Também neste caso devemos dizer que isso não foi apresentado à comissão. Ele
estabeleceu uma cronologia com a qual não pudemos concordar.
"P. Drinhaus: Quem fez circular esse folheto se não foi escrito por um responsável?
"E. Doerschler: As circunstâncias naquele tempo eram as seguintes: Como éramos fugitivos,
estávamos espalhados por toda parte. E o folheto foi difundido num curto espaço de tempo. Nós dizíamos
que em parte o folheto estava certo, porém não concordávamos com a cronologia.
"G. W. Schubert: E desaprovaram esse escrito em alguma publicação posterior?
"E. Doerschler: Sim.
"A. G. Daniells: O último documento é uma cópia da carta do irmão Miller. Vocês o conhecem?
"E. Doerschler: Não.
"A. G. Daniells:
"Admitamos que, tendo esse Herms tomado uma posição contrária a vocês, excluíram-no.
Desconhecem esse Wieck. Agora vocês vêm e nos falam sobre o caráter dessas pessoas. Certamente
vocês não desejam que acreditemos nessas coisas antes de nos dizerem que classe de irmãos eles são. Não
acham vocês que deviam ser igualmente cuidadosos ao traduzir tais coisas como esta aqui antes de
investigá-las? Se vocês nos tivessem consultado, nós lhes teríamos dito alguma coisa acerca desse homem
(Miller). ... Não tem nenhum posto de dirigente na Associação; era somente pastor em Chicago, mas
causou tantas dificuldades que o chamamos à comissão. Não fomos tão longe como vocês foram em
muitos casos. Não o excluímos. Querendo dar-lhe mais um tempo de prova, para que ele pudesse revelarse, tiramo-lo de Chicago e lhe demos outra oportunidade em outra cidade.
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"E. Doerschler: Não desejamos comentar mais esse assunto. Lamentamos haver reproduzido isso (a
carta do pastor Miller). No futuro seremos mais cuidadosos.
"A. G. Daniells: Essa é também a minha conclusão".
Essa discussão aparece no "Protocolo da Discussão com o Movimento Opositor" (realizada em
Friedensau, 21-23 de julho de 1920), publicado pelas três Uniões Alemãs da Igreja ASD. E prova
suficiente de que o fanatismo não foi a origem do Movimento de Reforma, do mesmo modo que o
fanatismo não fora o ponto de partida da Igreja ASD, embora o diabo tenha feito o máximo para associar
o fanatismo com a obra de Deus também em 1844 e nos anos que se seguiram (conforme citado no livro
"História da Nossa Igreja", págs 238, 239).
Apesar disso, em um libelo intitulado "A Consequência do Fanatismo ou Uma Falsa Reforma",
publicado pela Conferência Geral dos AS D, o Ancião L. H. Christian escreveu esse grave exagero: "Esse
fanatismo na Alemanha, bem como em outros países da Europa, é a verdadeira origem do falso
movimento da reforma." Essa conclusão equivocada, por si mesma, é uma ofensa à mente honesta e
inteligente que pode avaliar as provas.
Nos últimos anos os líderes ASD publicaram um relato mais decente, porém não inteiramente
correto, acerca do surgimento do Movimento de Reforma. No "Commentary Reference Series", vol. 10,
pág. 1183, é dito: "Embora a questão original fosse sobre visões e marcação de tempo, o pomo da
discórdia através dos anos tem sido a posição tomada pela igreja ASD acerca do dever de seus membros
em relação ao serviço militar." Há pelo menos meia verdade nessa declaração. Embora não seja verdade
que "visões e marcação de tempo" tenham trazido à existência o Movimento de Reforma, é verdade que a
posição tomada pela igreja ASD concernente ao dever de seus membros no serviço militar e à guerra, à
luz da Lei de Deus, tem sido sempre, desde o começo, o principal motivo da contenda. A santa Lei de
Deus tem sido sempre o real motivo.
Uma declaração mais correta sobre a origem do Movimento de Reforma é encontrada em outra
publicação ASD:
"A saída dessas pessoas não foi motivada por uma série de erros grosseiros e uma hierarquia
dominante, mas devido à liderança de Conradi que os enviou, sem escolha ou consentimento deles para
tal atitude, aos canhões e às baionetas do campo de batalha." Brown Exposes Ballenger (Southern
Publishing Association) pag. 29. 30.
A Conferência de Friedensau (1920)
No Colégio Missionário de Friedensau, da igreja ASD, na Alemanha, foi realizado um encontro de
21 a 23 de julho de 1920, com o propósito de apaziguar a disputa existente entre os dois partidos, se isso
fosse possível. Estavam presentes 51 representantes das Comissões de diferentes Uniões (as três Uniões
Alemãs, Holanda, Checoslováquia, Polônia e Hungria); mais 16 representantes da minoria excluída (que
eram chamados pelos líderes ASD de "o movimento opositor"); mais 4 representantes da Conferência
Geral: Arthur G. Daniells (presidente), L. H. Christian, F. M. Wilcox, e M.E. Kern.
Os reformistas apresentaram quatro perguntas para as quais solicitaram respostas:
Primeira pergunta: "Que posição toma a Conferência Geral a respeito da resolução adotada pela
liderança na Alemanha, desde 1914, concernente ao quarto e sexto mandamentos? Estamo-nos referindo
às seguintes declarações escritas... (cinco documentos apresentados).
Segunda pergunta: "Que provas podem-nos apresentar de que não seguimos o caminho bíblico para
com os irmãos, conforme somos acusados no último número do ―Zions-Waechter. (Jornal ASD na
Alemanha) 13 e 14 de julho de 1920? Mais tarde apresentá-los-emos".
Terceira pergunta:
a. "Qual é a posição da Conferencia Geral, e dos irmãos americanos, a respeito dos Testemunhos da
irmã White? São eles inspirados por Deus ou não?
b. Devemos ou não devemos continuar apresentando a Reforma de Saúde (conforme está nos
Testemunhos) como o braço direito da mensagem?
207

Quarta pergunta: A nossa mensagem, de acordo com Ap 14:6-12, é nacional ou internacional?
Temos aqui vários números do `Zions-Waechter', os quais não mostram que somos um povo
internacional.
Por exemplo, o `Zions-Waechter' nº 5, de 3/3/ 1920, da liderança da escola.
As razões e o propósito dessas perguntas devem ser compreendidos, para que as respostas sejam
devidamente avaliadas.
Primeira Pergunta
A primeira pergunta foi feita para se saber até que ponto o evidente envolvimento da Conferência
Geral na posição de combatente tomada na Europa, era admitido pelos altos líderes, e se desejavam fazer
a necessária correção.
Muitos líderes ASD atualmente compreendem que esse é um ponto muito delicado; e muitos tentam
negar alguns sérios fatos que devemos revelar aos crentes adventistas. Deve ficar patente perante todos
que:
a) Por haver desculpado a atitude combatente, não somente entre os ASD na Europa, mas
também na América, e por não haver corrigido a situação logo após a l° Grande Guerra, a
Conferência Geral tornou pior a questão; e
b) Por recusar reconhecer nessas circunstâncias o envolvimento da Conferência Geral na
apostasia da 1° Grande Guerra, os altos líderes estão na realidade aumentando sua
cumplicidade.
Não podemos ocultar diante dos membros da igreja ASD o fato de que, durante o encontro realizado
em Friedensau (1920), os líderes da igreja na Europa foram inocentados. Mesmo Conradi e Dail,
respectivamente presidente e secretário da Divisão Européia (os quais haviam assinado documentos em
favor da posição da Igreja como combatente), foram justificados como se não tivessem cometido erro
algum em relação à Lei de Deus na questão da guerra. E aqueles poucos que se ergueram em defesa dos
mandamentos de Deus foram condenados por crerem na estrita obediência aos preceitos de Jeová, mesmo
em tempo de guerra, de acordo com a primitiva posição adventista. E o consentimento dado pelos homens
da Conferência Geral foi mais urna vez confirmado.
Segue-se a essência da resposta do Ancião Daniells à primeira pergunta:
"Tão logo a guerra eclodiu na Europa, nós na América passamos a estudar cuidadosamente o assunto.
... Adotamos esta resolução, a saber: que cada qual devia agir de acordo com sua consciência nesse
assunto. ... Assim, alguns irmãos que tinham o espirito de amor à pátria, foram à frente de batalha e
lutaram. Chegaram à Inglaterra e França, foram às trincheiras e não sei o que fizeram enquanto estavam
lá: porém fizeram o serviço e voltaram quando se firmou o armistício. ... Deploramos a guerra e somos
contrários a ela, mas devemos permitir a cada cidadão agir em relação às autoridades de acordo com os
ditames de sua própria consciência. Nenhum desses foi excluído de nossa igreja, nenhum deles foi tratado
como se não fosse cristão. ... Enquanto não temos limites definidos e normas precisas no que se refere à
nossa posição em relação ao governo, deve deixar-se a cada um que atue segundo o ditame de sua própria
consciência. Os irmãos na América do Norte adotaram o mesmo ponto de vista moderado e tolerante, tal
como nossos irmãos na Europa. ... Gostaria de dizer que, quando recebemos na América do Norte a
declaração do irmão Dail, ela não nos pareceu correta, e nós a lamentamos. Recebemos cartas de irmãos
que a condenaram mui duramente e pediram que nos levantássemos também para condená-la. Dissemoslhes que se mantivessem quietos e prudentes. ... E assim, irmãos, nunca tomei minha pena para publicar
uma sentença contra essas declarações nem o fez o irmão Spicer. ... Apesar de nossas opiniões acerca da
declaração, não enviamos nem uma palavra em resposta à mesma. ... Creio, pois, que tornei claro o sentimento e a posição que existe na América do Norte em relação ao sucedido na Europa. Depois de tudo
temos a convicção de que nossos irmãos daqui também tomam a posição de 'não combatente'. Temos
conversado com irmãos que foram à guerra e posso dizer-vos que em nenhum de nossos irmãos da
Europa encontrei um espírito bélico maior do que na América do Norte. E também posso dizer-vos que,
no espírito e em seu proceder, nossos irmãos na Europa têm sido tão fiéis como nossos irmãos na
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América do Norte. Direi tudo isso novamente em outras palavras: Deploramos algumas das declarações
que foram publicadas. Porém, quando consideramos o espírito e o propósito que os levou a fazerem
aquilo, achamos que aqueles irmãos permanecem tão fiéis e honestos na obra como nós. Eu devo dizer
que cada um teve o direito de estabelecer sua própria convicção e formar sua própria consciência em
relação à questão da guerra. ... Nós cremos, irmãos, que estais completamente errados na posição que
defendeis. Cremos no quarto mandamento tanto quanto sempre temos crido, mas não podemos concordar
com vossa interpretação em relação a ele. Que teríeis dito de Moisés se ele, alguns dias após haver
recebido a Lei no Sinai, vos houvesse dado o encargo de matar o rei de l3asan e a todos os homens,
mulheres e crianças? Haveríeis de acusá-lo de assassinato? Não obstante, Deus lhe deu a ordem de violar
o sexto mandamento. Vêdes que na interpretação dos mandamentos encontramos muitas coisas e
devemos ter a liberdade de lê-los e entendê-los sem estar sujeitos à interpretação de qualquer organização
pequena." (grifo nosso).
Essa citação, que aparece no Protocolo da Discussão com o Movimento Opositor, publicado pela
igreja ASD na Alemanha, mostra o original e real motivo que trouxe à existência o Movimento de
Reforma: a Lei de Deus. Diferente de outros líderes ASD, que nos atacam com palavras inúteis, com
muitas observações irrelevantes, mesmo com conclusões insensatas, e geralmente omitem o ponto
principal (conforme o caso do Ancião Christian em seu "Conseqüência do Fanatismo"), o Ancião
Daniells, presidente da Conferência Geral em 1920, traz a lume, em poucas palavras, o verdadeiro pomo
da discórdia, que causou a divisão no começo da crise na Europa.,
Resumindo a resposta de Daniells temos:
a) Desde o princípio os lideres da Conferência Geral foram informados do que estava ocorrendo na
Europa, e haviam lido pelo menos algumas das declarações comprometedoras dos lideres europeus,
contudo decidiram manter-se quietos, deixando aos europeus a liberdade para decidirem por si mesmos o
que achassem por bem naquelas circunstâncias. O Ancião F. M. Wilcox já havia explicado essa atitude
complacente em um artigo publicado na Review and Herald:
"De modo especial deve a Igreja de Deus lembrar-se hoje de nossos irmãos da Europa que estão
sofrendo adversidades. Alguns têm sido coagidos a prestar serviço militar ativo; suas vidas estão
constantemente ameaçadas, e eles estão expostos ao sofrimento e ao perigo. Lares têm sido dissolvidos;
aqueles que ficaram em casa permanecem em ansiosa expectativa pelos que foram para a linha de frente.
Os oficiais de algumas de nossas associações e igrejas têm sido forçados a renunciar a seus cargos e a se
alistarem. Devemos orar fervorosamente para que Deus salve Sua causa da verdade durante este período
probante, e que Ele possa salvaguardar a vida de Seus filhos. Exatamente o que nossos irmãos europeus
devem fazer sob essas circunstâncias probantes unicamente eles sozinhos em oração com Deus podem
decidir." RH: 27/08/1914.
b) Os líderes da Conferência Geral, então, assumiram a atitude que cada um devia agir de acordo com
sua própria consciência quanto à Lei de Deus em relação ao serviço militar. E isso foi exatamente o que
os adventistas europeus fizeram. A grande maioria, na Alemanha e em outros países, de acordo com suas
consciências, assumiram a posição de combatentes. Os líderes na Alemanha declararam em um dos
jornais:
"No começo da guerra dividiu-se nossa igreja em dois partidos. Noventa e oito por cento de nossos
membros chegaram, pelo estudo da Bíblia, à convicção de que a consciência manda defender a pátria com
armas também no sábado. Esta opinião, apoiada por todos os membros da diretoria, foi imediatamente
comunicada ao Ministério da Guerra. Dois por cento, porém, não concordaram com esta decisão, sendo
por fim excluídos por motivo de seu comportamento indigno de um cristão...." Dresdender Neueste
Nathrichten, 12 de abril de 1918.
c) Que os líderes da Conferência Geral escreveram aos líderes europeus, autorizando-os
expressamente a continuar com sua posição combatente, não pode ser negado em vista das provas
existentes em nossos arquivos, dos quais extraímos:
"Nós, a União Romena dos Adventistas do Sétimo Dia, informamos que o ponto de vista bíblico
relacionado ao serviço militar e à convocação para pegar em armas, é que, esse é um dever imposto pelo
Estado, a quem Deus outorgou a devida autoridade, de acordo com 1 Pedro 2:13, 14 e Romanos 13:4, 5.
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A mesma posição foi também assumida pela comissão da Conferência Geral, em sua reunião de
novembro de 1915, e aplica-se aos diferentes países do inundo. ... Tivemos casos em que irmãos na
Alemanha perguntaram: 'Que havemos de fazer na guerra'?' Respondeu-se lhes: 'Permanecei fiéis a Deus,
mas fazei o que todo mundo faz‘. ... Onde ninguém podia pedir permissão para guardar dias santos seria
ridículo da parte dos irmãos pedir licença para guardar o sábado." Curierul Misionar (periódico da IASD
na Romênia) Número 3, 1916. Como prova disso, o Ancião Daniells afirmou que "a mesma posição
moderada e tolerante" foi tomada na Europa e na América.
d) O Ancião Daniells, presidente da Conferência Geral, tornou claro que, embora na teoria os ASD se
declararam não-combatentes, podem, na pratica, agir de acordo com suas consciências o que significa que
eles realmente têm o direito de escolha e são livres para agir, seja como cristãos fiéis, seja como soldados
patriotas - quando enfrentam o problema da guerra. Farto material em nosso poder mostra que, na prática,
a posição de combatentes tem sido amplamente adotada pela igreja ASD no decorrer dos anos, com o
consentimento da Conferência Geral. A advertência de que "nunca devemos sancionar o pecado por
nossas palavras, ou ações, nosso silêncio ou nossa presença" (DTN: 108) tem sido passada por alto.
e) A pequena minoria excluída foi acusada pelo Ancião Daniells como estando "totalmente errada"
em sua interpretação de que tomar parte em atos de guerra é incompatível com a Lei de Deus. Essa
condenação foi declarada na presença de muitos líderes ASD na Europa, e também de alguns líderes da
Conferência Geral. E verdade que até agora mantemos a mesma crença - pela graça de Deus desejamos
mantê-la até o fim - e por causa disso temos frequentemente sido taxados de fanáticos.
As provas até agora apresentadas demonstram a principal causa da divisão e provam que a Lei de
Deus foi atingida. E desde que as duas partes mantêm diferentes pontos de vista sobre um assunto de
interesse vital, devem seguir caminhos diferentes, conforme o Ancião Daniells declarou. (Ver resposta à
segunda pergunta).
Segunda Pergunta
Em resposta à segunda pergunta, o Ancião Daniells explicou: "Há um caminho para se apresentar um
assunto perante Os irmãos e para se obter audiência. Comecemos com a igreja (local). Alguns dos
membros podem ter uma divergência com um dos oficiais ou dirigentes. Pode existir alguma coisa na
direção da igreja que eles não aprovem. Que devem fazer nesse caso'? Devem formar em seguida uma
igreja nova e retirar-se? Digo que não. Devem levar o assunto à comissão da Associação. ... Suponhamos
que isso seja feito e que os membros afetados não estejam de acordo com a decisão. Então eles podem
levar o assunto à União. Caso ainda não fiquem satisfeitos com a decisão da União, podem recorrer à
Comissão da Conferência Geral. Se a igreja local se nega a aceitar a decisão da Conferência Geral --- e
ela tem o direito de fazê-lo então os afetados devem retirar-se. Devem, todavia, fazê-lo de uma maneira
cristã e deixar-nos a sós." Protocolo, 62 (edição em espanhol).
O caso com a minoria descontente, todavia, foi que eles não tinham intenção alguma de abandonar a
igreja; eles foram excluídos. Em 1915 W. Richter, um de seus representantes, preparou um "Protesto"
solicitando uma entrevista com os líderes. Esse documento foi lido por E. Doerschler, porta-voz da
minoria excluída, durante o encontro em Friedensau, em 1920. Disse: "Mediante esse memorando
solicitamos uma reunião com os irmãos, mas nosso pedido foi recusado." Agora eles vieram diante dos
líderes da Conferência Geral com a pergunta: "Onde deixamos de seguir o caminho bíblico?" Essa foi
uma maneira cortês e diplomática de perguntar qual dos dois partidos havia ignorado a regra bíblica.
No fim do encontro em Friedensau, os representantes da minoria fiel ainda criam na possibilidade de
correção e de reconciliação, a despeito das respostas desencorajadoras, especialmente à primeira
pergunta, recebidas do presidente da Conferência Geral. Eis o que se verificou:
"E. Doerschler: Pergunto se a resposta dada pelo ir. Daniells, ontem, foi feita em nome de toda a
comissão da Conferência Geral.
"A. G. Daniells: Eu penso, irmãos, que deveríamos dar a este assunto muita consideração, não direi
que essa questão não pode ser discutida numa assembleia maior. Eu não atalharia a reunião dando urna
decisão agora. Quanto a nossa convicção e julgamento e quanto isso dependa de nós, pensamos que esta
decisão é definitiva.
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"E. Doerschler: Existiria uma autoridade mais alta?
"A. G. Daniells: Não há nenhuma autoridade mais alta; pode haver somente um número maior de
irmãos. Em nossa sessão outonal, teremos um número maior de irmãos reunidos, mas este corpo de
membros da Conferência Geral estará lá.
"E. Doerschler: Lamentamos muito não ter feito esta pergunta ontem à noite. Penso que deveríamos
adiar nossa decisão até o tempo em que mais irmãos possam julgar esta questão.
"A G. Daniells: Como? quereis apresentar a questão a uma comissão mais numerosa em
Washington'?"
Terceira Pergunta
Em resposta à primeira parte da terceira pergunta, o Ancião Daniells afirmou: "Alegro-me em dizerlhes que a Conferência Geral jamais mudou sua posição a respeito dos Testemunhos nesses últimos
cinqüenta anos. ... Nossa posição quanto aos Testemunhos é... a mesma que antes." O Ancião Kern
acrescentou: "E seus livros (da irmã White) são vendidos hoje mais que antes."
A pergunta feita pelos representantes da minoria excluída foi motivada pelo fato de que muitos
membros da igreja, e mesmo líderes, na Europa, não criam na inspiração divina dos escritos da irmã
White. Conradi. o presidente da Divisão Européia e vice-presidente da Conferência Geral era um deles, e
sua descrença era bem conhecida. Extraímos do livro "Movement of Destine" ( Movimento do Destino)
de E. Froom, à pág. 677 (publicado pela Review and Herald Puhlishing Association):
"Conradi ... procurava mais e mais solapar e por fim combater mais acirradamente o Espírito de
Profecia. ... Onde ele viveu, trabalhou e viajou, espalhou sutilmente a semente da descrença e da dúvida
quanto à inspiração divina do Espírito de Profecia."
Essa foi, obviamente, a razão por que quase nenhuma das obras da irmã White foi traduzida para os
idiomas europeus.
Com sua corruptora influência, que era evidente, Conradi foi, apesar disso, mantido em cargos
elevados durante anos, enquanto o Ancião Daniells, na presença de muitos outros lideres, tentava dar a
impressão que a liderança ASD ainda mantinha uma posição correta em relação aos Testemunhos, e que a
pergunta dos irmãos da Reforma era desnecessária e sem sentido.
Naqueles dias muitos adventistas reformistas fizeram grande sacrifício, vendendo suas propriedades,
a fim de conseguir meios para a tradução e publicação dos Testemunhos. Mais tarde os reformistas foram
processados por isso, pela igreja ASD, na Romênia, Iugoslávia e Hungria.
Respondendo à segunda parte da terceira pergunta, o Ancião Daniells disse: "Irmãos, nossa atitude
em relação à reforma de saúde é até hoje a mesma de sempre. E talvez estejamos, hoje mais do que antes,
dedicando atenção a este ramo da reforma. Temos um departamento médico-missionário e também um
secretário, o irmão Hansen. Ele está trabalhando para organizar essa obra em todas as igrejas. (Protocolo
63, 64).
Entretanto, tornou-se evidente naquela ocasião, e é mais evidente hoje, que "muitos têm apostatado
de sua primitiva lealdade aos princípios da reforma de saúde." (9T:153). E é verdade que "muitos se têm
recusado a viver em harmonia com os conselhos de Deus!" (3TSM:358). A rejeição da luz dada por Deus
tem sido a causa dessa pergunta: "Alguns que são ministros do evangelho, proclamando a mais solene
verdade enviada aos mortais, dão um exemplo retornando às panelas de carne do Egito?" (3TSM:360).
Enquanto o Espírito de Profecia afirma: "Ensinai a abandonar as drogas", os líderes da igreja ASD estão
fazendo exatamente o contrário --- ensinando ao povo o uso de drogas. Além disso, os hospitais ASD não
estão seguindo o plano traçado pelo Espírito de Profecia. O princípio da reforma de saúde, o braço direito
da mensagem, está evidentemente mutilado. A importância desse assunto é muito clara à luz do seguinte
Testemunho:
"Aqueles que estão verdadeiramente ao lado do Senhor serão abnegados e temperantes. Eles comerão
e beberão para a glória de Deus, recusando corromper sua alma e seu corpo pela intemperança. Então a
condição da igreja testificará que sua luz não foi removida. Mas se os membros da igreja não fizerem a
parte que Deus lhes designou, o movimento da reforma de saúde irá avante sem eles e se verá que Deus
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removeu de seu lugar o castiçal deles." Ms 78, 1900.
Quarta Pergunta
Respondendo à quarta pergunta, disse o Ancião Daniells: "Irmãos, não há, realmente, nenhuma
dúvida sobre isso (se nossa mensagem é nacional ou internacional) para esta igreja. Se há alguma coisa
em que cremos de fato, é que essa é uma mensagem mundial, para todas as nações e línguas. ...
Confirmamos que nesta obra estamos ainda nas veredas antigas."
Se isso fosse verdade, então o espírito nacionalista nunca teria sido acariciado pela igreja ASD em
nenhum lugar, e, por conseguinte, a atitude tomada pelos líderes na Alemanha estava errada. Eis o que
declararam:
"Nossos líderes têm até esta data permitido que o dinheiro excedente da igreja seja usado para
empréstimo de guerra, na firme esperança de que com a ajuda de Deus a Alemanha saia vitoriosa desta
luta." Dresdener Neueste Nachrichten, 12 de abril de 1918.
E o espírito nacionalista jamais foi erradicado do povo ASD, como pode ser provado. Durante a
Segunda Guerra Mundial, enquanto adventistas alemães escreveram: "A Alemanha deve subsistir. ... A fé
na pátria está crescendo.... Marchemos!" (SDA Calendar, November 9, 1941, publicado na Alemanha); os
adventistas russos afirmavam: "Com todas as nossas forças estamos ajudando a apressar o dia da vitória
final sobre os inimigos." (Botschafter N." 1 January 1, 1943, publicação ASD em alemão, nos Estados
Unidos); os adventistas americanos encorajavam seus membros nos Estados Unidos:
"Para a vitória dos Estados Unidos comprem selos e bônus de guerra." (Idem); e os adventistas
australianos declararam que, "se a Austrália fosse invadida, eles guerreariam até o último homem em
defesa de seu país" (Declaração feita pelo presidente da Igreja ASD na Austrália --- Smith's Weekly,
25/01/1941, publicado na Austrália). Como podemos perceber, essa atitude não pode representar uma
irmandade cristã internacional. (Gálatas 3:28).
Em conclusão ditemos que, em nossa convicção, os esforços para minimizar sua responsabilidade
pelo que ocorreu na Europa (1914-1918 ), e também pelo que está acontecendo atualmente em muitos
lugares, não inocentam a igreja e a Conferência Geral como um todo. Não podemos por mais tempo
considerar isso como um problema local, não somente porque os mais altos líderes deixaram esses males
sem correção (especialmente o citado na primeira pergunta), mas também porque, neste caso, todo o
corpo de crentes torna-se culpado de cumplicidade. Não podemos deixar de lado esta regra:
"Ele (Deus) mostra que, quando Seu povo se encontra em pecado, devem-se tomar imediatamente
medidas positivas para tirar esse pecado do meio deles, a fim de que Seu desagrado não fique sobre todos.
Se, porém, os pecados do povo são passados por alto por aqueles que se acham em posições de
responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e seu povo, como um corpo, será responsável
por esses pecados. No trato do Senhor com Seu povo no passado, Ele mostra a necessidade de purificar a
igreja de erros. Um pecador pode difundir trevas que excluam a luz de Deus de toda a congregação."
(Testemunhos Seletos, Edição Mundial, ‗vol. 1, pág. 334).
A Conferência Geral de 1922, em São Francisco
Como resultado direto das circunstâncias mencionadas atrás, milhares de crentes encontravam-se fora
das fileiras da igreja ASD. Os esforços da parte da minoria para urna reconciliação e união com base nos
princípios fundamentais da fé adventista não foram bem recebidos, e muitas falsas notícias foram postas
em circulação com o objetivo de criar preconceito nas mentes dos membros da igreja contra a minoria
fiel.
Antes que fossem dados os passos necessários para uma organização definitiva, sentimos ser ainda
nosso dever seguir a regra bíblica e apresentar nosso caso à delegação da Conferência Geral. Por essa
razão enviamos, em 1922, nossos representantes à Conferência Geral realizada em São Francisco, naquele
ano. O presidente, Ancião Daniells, recusou permitir que nossos delegados apresentassem o caso diante
da assembleia e, por isso, não tivemos outra alternativa a não ser organizar-nos separadamente, de
maneira definitiva, para levar avante a obra do evangelho, exaltando o estandarte e apresentando a
verdade direta.
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Os crentes adventistas deveriam saber que o Movimento de Reforma não surgiu fora da igreja ASD,
mas que nasceu dentro da organização, num tempo de prova. Os líderes que foram culpados de traição à
verdade de Deus não quiseram humilhar-se e confessar os seus pecados; decidiram continuar sua guerra
cega contra nós, predizendo nossa extinção final. Além de deturpar nossa fé diante dos membros da
igreja, os líderes nos acusaram perante os governos de vários países Como inimigos do estado e da nação.
Como resultado disso, nossa obra foi proibida por lei em diversos países e nesses lugares nossos irmãos
têm sofrido prisões e grande perseguição.
Após recusarem-se a reconhecer a verdadeira obra de reavivamento e reforma que foi iniciada na
igreja, e com o fim de anularem a influencia que o Movimento de Reforma estava exercendo sobre muitos
membros da igreja, os líderes ASD fizeram uma tentativa de introduzir um reavivamento e reforma nas
próprias fileiras da denominação. Extraímos de uma recomendação feita diante dos delegados reunidos na
Conferência Geral de 1922:
"Uma das recomendações sinto ser tão importante, tão vital, que desejo chamá-la de um apelo. Ei-lo:
"Que durante o próximo quadriênio um esforço supremo seja feito para promover um grande reavivamento e reforma espiritual em todas as nossas igrejas através do mundo. ... Se cada um dos líderes
responsáveis pela causa de Deus for o primeiro de todos a alcançar essa experiência espiritual e trabalhar
por outros da maneira apontada por Deus, uma maravilhosa reforma será efetuada em nossas fileiras. E,
irmãos, essa reforma deve ser levada a efeito, ou estaremos condenados com o restante da humanidade.
Não podemos sobreviver sem ela." Boletim da Conferência Geral, 1922, pág. 16.
Quando fomos informados dessa resolução, sabíamos que não se poderia efetuar um verdadeiro
reaviva-mento e reforma a menos que se reconhecesse e abandonasse a apostasia; contudo, esperávamos
que algum bem viesse como resultado. O tempo, todavia, provou que essa resolução foi somente um
sentimento emocional passageiro, que logo em seguida foi esquecido. Esforços semelhantes têm sido
feitos em anos sucessivos para dar a aparência de que por fim a longamente esperada reforma já se havia
iniciado dentro da igreja.
Deveríamos regozijar-nos se isso fosse uma realidade, contudo, não podemos passar por alto os fatos
como se apresentam, a saber, que há uma apostasia geral que nunca foi confessada. Nenhum legítimo
reavivamento e reforma é possível sem que haja primeiro uma genuína experiência de arrependimento. A
obra de reformar a igreja não depende da decisão de algum concílio ou comissão, pois é a prerrogativa de
Deus escolher Seus próprios instrumentos. Se rejeitamos os mensageiros que Deus envia, nós
virtualmente O rejeitamos.
De 1925 até Hoje
Em uma sessão de delegados representando quatro Uniões, realizada em Gotha, Alemanha, de 14-20
de julho de 1925, o Movimento de Reforma foi organizado, pela primeira vez oficialmente, como uma
Conferência Geral, quando os "Princípios de Fé e Organização da Igreja" foram delineados e adotado o
nome de "Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma".
O Movimento de Reforma foi registrado em Isernhagen, Alemanha, em 11 de janeiro de 1929, e, em
11-5- 1936 sua organização foi dissolvida pela Gestapo (Polícia Secreta) sob o regime nazista de Hitler,
quando uma nova série de perseguições foi desencadeada contra nos.
Pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, em uma sessão de delegados realizada em Haia,
Holanda, de 5 a 17 de setembro de 1948, foi decidido que a Conferência Geral se transferisse e fosse
registrada nos Estados Unidos da América. O registro teve lugar no Estado da Califórnia a 8 de abril de
1949.
Quando lançamos nossos olhares para as experiências passadas, ficamos mais convictos de que "a
obra de Deus na Terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança em todas as grandes
reformas ou movimentos religiosos." (O Grande Conflito, 342).
Isso é verdade não apenas no aspecto positivo mas também no aspecto negativo. Infelizmente, alguns
em nosso meio nem sempre têm mostrado uma correta espécie de zelo. "Um zelo estouvado não beneficia
a ninguém. Deus não escolheu os reformadores porque fossem homens apaixonados e ávidos de domínio.
Aceitou-os tais quais eram, a despeito de seus defeitos de caráter; ter-lhes-ia, porém, imposto
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responsabilidades muito maiores, se tivessem sido humildes e subordinado sempre o espírito ao controle
da razão. Ao passo que aos ministros de Cristo incumbe denunciar o pecado e a impiedade, a impureza e a
hipocrisia, sendo algumas vezes chamados a verberar o pecado tanto entre a gente grada como entre os
humildes, expondo-lhes a indignação que de Deus há de cair sobre os transgressores de Sua Lei, por outro
lado não lhes compete ser imperiosos e tirânicos, devendo antes manifestar um espírito de bondade e
mansidão, uma disposição para salvar e não para destruir." Testemunhos Seletos, Edição Mundial, vol. 1,
pág. 565. As observações do Espírito de Profecia acerca de alguns dos homens que tornaram a dianteira
nas reformas anteriores podem também ser aplicados a alguns de nossos pioneiros e líderes. É verdade
que a história se repete. Mas também nisso, novamente, nossa confiança e coragem aumentam à medida
que vemos a providencial liderança de Deus, mediante cuja ajuda temos sido capazes de expurgar de
nossas fileiras todo culto à personalidade, todo sistema dinástico, todo domínio individual sobre a herança
do Senhor. E juntamente com a serva do Senhor podemos dizer: "Embora a igreja tenha por vezes sido
enfraquecida mediante múltiplos desencorajamentos, e tenha precisado enfrentar elementos rebeldes,
ainda assim a verdade tem brilhado cada vez mais após cada conflito. As energias do povo de Deus não
foram exauridas. O poder de Sua graça tem vivificado, revivido, e enobrecido os que são constantes e
verdadeiros.‖ Testimonies, vol. 4, 594.
O Movimento de Reforma tem membros em muitas partes da Europa, especialmente nos países sob
restrições, em diferentes países da África: nos países da Oceania: em vários lugares na Ásia., em quase
todos os países da América (Norte, Central e Sul).
Estamos convictos que a mão de Deus tem guiado o Movimento de Reforma desde o seu começo.

impressos pela Editora Missionária "A Verdade Presente"
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