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Os Eventos Finais e sua Cronologia:

Primeiro Evento:
O Juízo Investigativo e o Selamento do Povo de Deus.

Introdução:
Ponto de Partida para o tempo do fim.
O ponto de partida de nossa jornada através dos Eventos Finais será o Juízo Investigativo, pois o exame 
dos registros celestiais e o julgamento investigativo do Povo de Deus marcam o início do tempo do fim. 
Após  tal  obra realizada no Santuário  Celestial  os  Eventos  Finais  serão rápidos  e  sucessivos.  Nosso 
objetivo é abordar a obra em andamento no Santuário Celestial e sua relação ao Juízo Investigativo e o 
Selamento do Povo de Deus.
Juízo do hebraico significa: “direito”, “justiça”, decisão”, “ordenação”.
Do grego: Kríma: “sentença judicial e Krísis: “ato de julgar” ou “execução de uma sentença”
Quando a obra de intercessão em prol do homem teve início? Ano 31 d.C 
Logo após Sua Morte e Ressurreição, Cristo, ascendeu aos céus iniciando uma importante obra de 
intercessão em prol do pecador. Esta obra foi descrita principalmente por Paulo em sua carta aos 
Hebreus. Vejamos:
• Aos Hebreus 10: 1-7 • Aos Hebreus 9: 11-12, 22-28

Paulo nos dá aqui um resumo de 20 séculos, vamos a ele:
Cristo no Ano 31 de Nossa Era entra no Santuário Celestial no Lugar Santo e ali intercede por 18 séculos 
em favor do Pecador até o ano de 1.844 quando em cumprimento da profecia das 2.300 tardes e 
manhãs de Daniel 8: 14, Cristo passa para o Lugar Santíssimo dando inicio à Sua última e grande obra: 
A Purificação do Santuário! No final desta obra Jesus vem buscar Seu Povo.
O Espírito Santo marcou início da obra no Santuário Celestial no ano 31 d.C, no Pentecostes, 
e marcará  fim do Ministério de Jesus no Santíssimo.

Daniel descreve a transferência do Ministério de Cristo do Lugar Santo para o Santíssimo do 
Santuário  Celestial.  Temos  aqui  uma  das  mais  impressionantes  representações  bíblicas 
sobre o juízo investigativo:
• Daniel 7: 9 e 10;
• Deus é o Ancião de Dias e Jesus é o Filho do Homem.
“Vi  o Pai  erguer-Se do trono e num flamejante carro entrar no santo dos  santos  para dentro do véu,  e  
assentar-Se. ... Então um carro de nuvens, com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para  
onde estava Jesus.  Ele  entrou  no  carro  e  foi  levado  para  o  santíssimo,  onde o  Pai  Se  assentava.  Então  
contemplei a Jesus, o grande Sumo Sacerdote, de pé perante o Pai.” Primeiros Escritos, págs. 54 e 55.
Temos aqui o juízo instalado:

 Deus é o Juiz: Gênesis 18: 25;
 A hoste angélica composta por milhares e milhares 

são as Testemunhas;

 Neste solene juízo está presente o pior promotor, o 
Promotor da Injustiça:

 Apocalipse 12: 10
Sua obra sempre foi após sua rebelião, acusar os homens diante de Deus e acusar Deus diante dos homens. Nossa única 
esperança no Juízo está em nosso Advogado: 1 João 2: 1 e 2. Por isso há esperança para nós que somos os réus neste 
inadiável juízo, neste tribunal não há habeas corpus? (Art 5º , inc LXVlll -Constituição Federal - direito de ir e vir). É o 
meio jurídico utilizado sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer, por abuso de poder ou 
ilegalidade, restrição à sua liberdade de locomoção, ou seja, se achar preso ou em risco de ser preso.
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Neste tribunal as decisões do grande Juiz nunca poderão ser questionadas, pois, não haverá 
instâncias superiores a serem recorridas.

Pior que a quebra do sigilo fiscal ou bancário de uma pessoa, solicitada pelo Ministério 
Público Federal, será para os ímpios a quebra do sigilo feita no Juízo Investigativo, pois, 
neste tribunal o sigilo a ser quebrado será o Sigilo da Alma.

Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do [tribunal] de Cristo, para que cada um 
receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal.” II Aos  Coríntios 5: 10

Caso pendente não no SERASA, SPC ou um tribunal terrestre, mas no tribunal divino.
Na Bíblia temos inúmeras passagens chaves sobre o Juízo de Deus:
“Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de 

comparecer ante o [tribunal] de Deus.” Aos Romanos 14: 10
“Porquanto determinou [um dia] em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para 

isso ordenou; e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos.” Atos 17: 31
“Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, e os entregou aos 

abismos da escuridão, reservando-os para o [juízo].” II Pedro 2: 4(Judas6)
“Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio; porque há um tempo para todo propósito e 

para toda obra.” Eclesiastes 3: 17
“E, como aos homens está [ordenado] morrerem uma só vez, vindo depois o juízo.” Aos Hebreus 9: 27 

Porque o Juízo é tão importante assim? Determinará nossa salvação ou perdição eterna
“A  intercessão  de  Cristo  no  santuário  celestial,  em  prol  do  homem,  é  tão  essencial  ao  plano  da 
redenção,  como o foi Sua morte sobre a cruz.  Pela Sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação 
ascendeu ao Céu, depois de ressurgir. Pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso Precursor  
entrou por nós. (Hebreus. 6:20.) Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara  
dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o Céu; o sacrifício feito é 
igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai, e por meio  
de Sua mediação pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a Ele se chegam pela fé.” O  
Grande Conflito pág. 489.

“A obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor.  
Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam 
cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado.” Cristo em Seu Santuário pág.  
114.

Quando começou esta obra de Julgamento:
 Apocalipse 14: 6-7;

“Em 1844 nosso grande Sumo Sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celeste, para iniciar a obra do  
juízo investigativo. Os casos dos justos mortos têm estado a passar em revista diante de Deus. Quando esta  
obra se completar, o juízo deve ser pronunciado sobre os vivos. Quão preciosos, quão importantes são estes  
solenes momentos! Cada um de nós tem um caso impendente no tribunal celeste.” Mensagens Escolhidas, vol.  
1 pág. 125.

 Levítico 16: 1-10, 12(1º entrada), 14-16(2º entrada) e 20-22;
Levítico  é  uma  dos  grandes  capítulos  do  Antigo  Testamento,  pois,  aponta  em  seu 
simbolismo para a obra expiatória que seria realizada no Santuário Celestial:
“No culto típico, o sumo sacerdote, havendo feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim  
Cristo, no final de Sua obra de mediador, aparecerá "sem pecado, ... para salvação" (Heb. 9:28), a fim de 
abençoar com a vida eterna Seu povo que O espera. Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados,  
confessava-os  sobre a cabeça do bode emissário,  semelhantemente  Cristo porá todos esses  pecados sobre  
Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado "à  
terra solitária" (Lev. 16:22); de igual modo Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo 
de  Deus  a  cometer,  estará  durante  mil  anos  circunscrito  à  Terra,  que  então  se  achará  desolada,  sem 
moradores, e ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado nos fogos que destruirão todos os ímpios.  
Assim o grande plano da redenção atingirá seu cumprimento na extirpação final do pecado e no livramento de 
todos os que estiverem dispostos a renunciar ao mal.” O Grande Conflito pág. 485 e 486.
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“Destarte, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir Cristo à Terra, ao terminarem  
em 1844 os 2.300 dias, entrou Ele então no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a  
obra final da expiação, preparatória à Sua vinda.
Verificou-se também que, ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um sacrifício, e o  
sumo sacerdote representava a Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado,  
sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando o sumo sacerdote, por  
virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-os sobre o bode  
emissário. Quando Cristo, pelo mérito de Seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de  
Seu povo, ao encerrar-se o Seu ministério, Ele os colocará sobre Satanás, que, na execução do juízo, deverá  
encarar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à  
congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e de Seu povo, e eliminado  
da existência na destruição final do pecado e dos pecadores.” O Grande Conflito pá 422.

Qual é o único consolo do Diabo?
Após a morte de Jesus no Calvário vejam o que aconteceu?
“Satanás não exultou então como tinha feito. Ele havia esperado destruir o plano da salvação; este, porém,  
estava muito  profundamente  estabelecido.  E agora,  pela  morte de Cristo,  sabia  que ele  próprio  deveria  
finalmente morrer, e seu reino seria dado a Jesus. Reuniu um conselho com os seus anjos. Em nada havia ele  
prevalecido contra o Filho de Deus, e agora deveriam aumentar seus esforços, e, com todo o poder e engano  
volver a Seus seguidores. Deveriam impedir todos quantos pudessem de receber a salvação para eles comprada 
por Jesus. Assim fazendo, Satanás poderia ainda trabalhar contra o governo de Deus. Também, seria de seu  
interesse afastar de Jesus quantos fosse possível. Pois os pecados daqueles que são remidos pelo sangue de  
Cristo serão finalmente remetidos ao originador do pecado, e este deve padecer o castigo deles, enquanto os  
que não aceitam a salvação por meio de Jesus sofrerão a pena de seus próprios pecados.” Primeiros Escritos  
pág. 178.

É importante saber que o Juízo de Deus 
dos Justos e dos Ímpios é divido em 

três etapas:
1º Fase - Investigativo:

Daniel 7: 9-10, 13 e 14
I Pedro 4:17
I João 4: 17


Até o Fechamento da Porta da Graça

 
Em Sua Segunda Vinda os justos 

recebem o Galardão


Apocalipse 22: 12 
Aos Hebreus 9: 27 e 28

Judas 14 e 15
II Pedro 3: 8-10

2º Fase – Judicativo:
(Judicar: Que tem a 
faculdade de julgar 
ou de sentenciar) 


I Aos Coríntios 6: 2 e 3

Apocalipse 20: 4-6


Durante o Milênio

3º Fase - Executivo:
Apocalipse 20: 11-15

Malaquias 4: 4-3
Apocalipse 21: 1-8

II Pedro 3: 7


Após os Mil anos
Coroação de Cristo

Nova Jerusalém


Apocalipse 21: 9-27
Zacarias 12: 10
Zacarias 14: 1-4
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Onde nossa vida está 
escrita?

Qual é a base do Juízo?
Onde estão lavradas as provas?

Qual é a base do Juízo?
 Tiago 2: 12 - Sua Lei;

Onde estão lavradas as provas?
 Daniel 7: 10 – Nos livros de registro;

Temos muitas evidências da existência de livros de registro no céu:
• Lucas. 10: 20 • Daniel 12: 1

• Filipenses 4: 3 • Apocalipse 21: 27

1-) Livro da Vida – Quando nossos nomes são escritos no livro da vida?
“Quando nos tornamos filhos de Deus, nosso nome é inscrito no livro de vida do Cordeiro, e ali permanece até  
ao tempo do juízo investigativo. Então se fará chamada do nome de cada indivíduo e será examinado o seu  
registro. ... Se naquele dia se verificar que  não houve arrependimento  completo de todas as nossas más  
ações, nosso nome será apagado do livro da vida, e nossos pecados permanecerão contra nós.” SDA Bible  
Commentary, vol. 7, pág. 987. 
O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus.” O Grande Conflito pág.  
483.

Arrependimento: Palavra-Chave!
“Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue 
de Cristo, como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome, nos livros do Céu;  
tornando-se eles participantes da justiça de Cristo, e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei  
de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. O Senhor declara pelo  
profeta Isaías: "Eu, Eu mesmo, sou O que apago as tuas transgressões por amor de Mim, e dos teus pecados Me  
não lembro." Isaías  43:25. Disse Jesus: "O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma 
riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome diante de Meu Pai, e diante de Seus anjos."  
"Qualquer que Me confessar diante dos homens, Eu o confessarei diante de Meu Pai que está nos Céus. Mas 
qualquer que Me negar diante dos homens, Eu o negarei também diante de Meu Pai, que está nos Céus."  
Apocalipse. 3:5; Mat. 10:32 e 33.”  O Grande Conflito pág. 484.

“Quando nos  tornamos Filhos de Deus,  nossos nomes são inscritos no livro da vida do Cordeiro,  e 
permanecem ali até o tempo do juízo de investigação. Então o nome de cada indivíduo é chamado, e seu  
registro examinado por Aquele que declara: “Eu conheço as tuas obras.’ Se naquele dia for constatado que 
não nos arrependemos completamente de todas as nossas obras más, nossos nomes serão riscados do  
livro da vida, e nossos pecados permanecerão registrados contra nós. Se o professo crente torna-se 
auto-confiante, se em palavra ou pensamento quebra ainda que o menor preceito da santa lei de Deus,  
ele representa mal a Jesus, e no julgamento serão proferidas as terríveis palavras: ‘riscai seu nome do  
livro da vida, pois ele é um obreiro da iniqüidade.’ Mas o Pai se compadece da alma que não confia em si  
mesma e é temente a Deus, ainda que seja atormentada por dúvidas e tentações.  Jesus  roga por ela, e  
confessa seu nome diante do Pai e de Seus santos anjos.” The Signs of the Times, 6 de agosto de 1885.

1.   Quando nos tornamos filhos e filhas de Deus?
“De acordo com João 1:12 e 13: “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de  
Deus, a saber, aos que crêem no seu nome; os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem  
da vontade do homem, mas de Deus.” Este texto torna claro que quando nós cremos em Cristo como nosso 
Salvador e Senhor, tornamos filhos de Deus. Somos nascidos de novo. “Por este simples ato de crer em Deus, o  
Espírito Santo gerou em vosso coração uma nova vida. Sois agora uma criança nascida na família de Deus, e Ele  
vos ama como ama a Seu próprio Filho.” Caminho a Cristo, pág. 52. 
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O que dizer a respeito das crianças? 
“Cristo  dá  valor  aos  atos  de  sincera  cortesia.  Quando  qualquer  Lhe  prestava  um  favor,  com  celestial  
delicadeza Ele o abençoava. Não recusava a mais singela flor arrancada pela mão de uma criança e a Ele  
oferecida com amor. Aceitava as ofertas dos pequeninos, e abençoava os doadores inscrevendo-lhes o nome no  
livro da vida. ... Atos de amor e reverência para com Jesus são uma demonstração de fé nEle como Filho de  
Deus.” O Desejado de Todas as Nações, pág. 564. 

“Ao surgirem os pequenos, imortais, de seu leito de pó, imediatamente seguirão caminho, voando, para os  
braços maternos. Reencontrar-se-ão, para nunca mais se separarem. Muitos dos pequeninos, porém, não terão  
mãe ali. Em vão nos pomos à escuta do arrebatador cântico de triunfo por parte da mãe. Os anjos acolherão os  
pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida.” Mensagens Escolhidas, vol. 2, pág. 260.

2.  Quais são as condições para que nosso nome permaneça no livro da vida?
“O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do Livro da  
Vida; pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.” (Apocalipse 3:5).
“Se o coração for santificado e guiado pelo Espírito Santo,  eles não correrão nenhum risco, mas estarão  
convencidos,  em  tudo  o  que  empreenderem,  de  fazer  boa  obra  para  Jesus;  e,  ao  fazerem  sua  obra  
corretamente, estão eles certamente a associar-se nesta vida a uma firme fortaleza do alto, e serão guiados  
em todo bom e santo caminho. Serão firmes aos princípios. Realizarão o seu trabalho, não para obterem um  
grande nome ou grandes salários,  nem com o propósito de entretecer o eu em todas as suas obras e de  
aparecerem como alguém no mundo, mas para serem corretos em tudo aos olhos de Deus. Eles não estarão tão  
ansiosos para fazer um grande trabalho como para fazer o que têm que fazer com fidelidade, tendo como  
único objetivo a glória de Deus. Tais homens são grandes à vista de Deus. Seus nomes estão registrados no  
livro da vida do Cordeiro como fiéis servos do Deus Altíssimo. Estes são os homens mais preciosos aos olhos de  
Deus do que o ouro fino, mais preciosos ainda do que o ouro fino de Ofir.” Conselhos Sobre Saúde, pág. 285.
“Sede diligentes para tornar certa vossa vocação e eleição. Vede para que não cometais algum engano em  
relação a vosso título para um lugar no reino de Cristo. Se vosso nome está registrado no livro da vida do  
Cordeiro, então tudo estará bem convosco.  Estai desejosos e prontos para confessar vossas faltas e as 
abandonar, a fim de que vossos erros e pecados possam ir de antemão ao juízo e ser apagados.” 5T pág. 
331 (1885). 

O Arrependimento e Confissão Antecipa o exame no juízo:
“Tenhamos em mente estas duas importantes condições: “Confessar vossas faltas e as abandonar”, e então 
teremos a promessa: “vossos erros e pecados possam ir de antemão ao juízo e ser apagados.”
“Mas aqueles cuja vida foi aformoseada por pequenos atos de bondade, por ternas palavras de afeição e  
simpatia, cujo coração fugia das lutas e contendas, que nunca fizeram uma grande obra com o fim de ser  
louvados pelos homens, esses se acham inscritos no livro da vida do Cordeiro. Embora o mundo os considerasse  
insignificantes, são aprovados por Deus perante o Universo reunido.” A Fé pela qual Eu Vivo (MM 1959), pág.  
370

“Jesus não lhes justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento e fé, e, reclamando o perdão para  
eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo: ‘Conheço-os pelo nome.’ ... Seus nomes  
permanecem registrados no livro da vida, e está escrito com relação a eles:  ‘Comigo andarão de branco;  
porquanto são dignos disso.’ Apocalipse. 3:4.” A Fé pela qual Eu Vivo (MM 1959), pág. 212.

Perdão: Nomes riscados:
“Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o  
sangue de Cristo, como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão acrescentado ao seu nome, nos livros  
do Céu; tornando-se eles participantes da justiça de Cristo, e verificando-se estar o seu caráter em 
harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida  
eterna. O Senhor declara pelo profeta Isaías: "Eu, Eu mesmo, sou O que apago as tuas transgressões por amor  
de Mim, e dos teus pecados Me não lembro." Isa. 43:25. Disse Jesus: "O que vencer será vestido de vestes  
brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome diante de Meu  
Pai, e diante de Seus anjos." ‘Qualquer que Me confessar diante dos homens, Eu o confessarei diante de Meu 
Pai que está nos Céus. Mas qualquer que Me negar diante dos homens, Eu o negarei também diante de Meu  
Pai, que está nos Céus.’ (Apocalipse 3:5; Mateus 10:32 e 33).” O Grande Conflito, pá 483.

6



3.  Por que alguns nomes são removidos do livro da vida?
“Na oração de Moisés, nosso espírito é dirigido para os registros celestiais, nos quais estão inscritos os nomes  
de todos os homens, e fielmente registradas as suas ações, quer sejam boas quer más. O livro da vida contém 
os nomes de todos os que já entraram ao serviço de Deus. Se quaisquer destes se afastam dEle, e por uma  
obstinada persistência no pecado se tornam finalmente endurecidos à influência do Espírito Santo, seus nomes  
serão no juízo apagados do livro da vida, e eles serão votados à destruição.” Patriarcas e Profetas, pág. 326.

Polemistas:
“Os que tiveram conhecimento e talento, e todavia se deleitaram em disputas e impiedosas contendas, não  
terão lugar  entre os  remidos.  ...  Desejavam realizar  alguma grande obra,  para  que fossem admirados  e  
lisonjeados  pelos  homens,  mas  seus  nomes  não  foram inscritos  no  livro  da  vida,  do  Cordeiro.  "Não  vos  
conheço", são as tristes palavras que Cristo dirige aos tais.” A Fé pela qual Eu Vivo (MM 1959), pág. 370.
“Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento  
nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial  
de Deus. O Senhor declarou a Moisés: ‘Aquele que pecar contra Mim, a este riscarei Eu do Meu livro.’ (Êxodo  
32:33). E diz o profeta Ezequiel: ‘Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniqüidade, ... de todas  
as suas justiças que tiver feito não se fará memória.’ (Ezequiel. 18:24).” 

4.  Qual deve ser nossa atitude agora, neste solene tempo do juízo de investigação?
“Arrependei-vos,  pois,  e  convertei-vos para serem cancelados  os vossos  pecados,  a  fim de  que,  da 
presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, 
Jesus,ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que 
Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade.” (Atos 3:19-21).
“Não julgue ninguém ser possível vencer sem o auxílio de Deus. Precisais ter a energia, a força, o poder, de  
uma vida interior  produzida em vosso íntimo. Produzireis  então frutos  para a santificação e abominareis  
intensamente o vício. Deveis lutar constantemente para manter afastado o mundanismo, as conversas fúteis,  
tudo que é sensual, e vos propordes como alvo a nobreza da alma e um caráter imaculado. Vosso nome pode  
manter-se tão puro que não pode, com justiça, ligar-se a qualquer coisa desonesta ou injusta; ao contrário,  
será  respeitado  por  todos  os  bons  e  puros,  e  pode  ser  inscrito  no  livro  da  vida,  do  Cordeiro,  para  ser  
imortalizado entre os santos anjos.” Maravilhosa Graça (MM 1974), pág. 109.

Rendição Completa
“Não mais adieis uma completa consagração a Deus, para que vossos nomes possam ser gravados no livro da  
vida do Cordeiro.”  AY 70. 
“O que vencer será honrado, e seu nome não será riscado do livro da vida.” CG, págs. 401, 402.
“Há uma veste que cada criança e jovem podem inocentemente buscar obter. É a justiça dos santos. Se eles  
tão somente a desejassem e perseverassem para consegui-la,  do mesmo modo que procuram adaptar seu  
vestuário aos padrões da moda mundana, seriam logo vestidos com a justiça de Cristo, e seus nomes não 
seriam riscados do livro da vida. Mães, jovens e crianças precisam orar: ‘Cria em mim ó Deus, um coração  
puro, e renova em mim um espírito reto.’ (Salmos 51:10). Esta pureza de coração e amabilidade de espírito  
são mais preciosas do que o ouro, tanto para o tempo como para a eternidade. Somente os puros de coração  
podem ver a Deus.” CG 417, 418.  

2-) O Livro Memorial contém o registro de ações e pecados daqueles que entraram para o 
serviço de Deus:
• Malaquias 3:16 • Salmos 56: 8

• Neemias 13: 14 • I Pedro 4: 17
“Há um memorial escrito diante" de Deus, no qual estão registradas as boas ações dos "que temem ao Senhor,  
e  para  os  que se  lembram do Seu  nome."  Mal.  3:16.  Suas  palavras  de fé,  seus  atos  de amor,  acham-se  
registrados no Céu. Neemias a isto se refere quando diz: "Deus meu, lembra-Te de mim; e não risques as  
beneficências que eu fiz à casa de meu Deus." Nee. 13:14. No livro memorial de Deus toda ação de justiça se  
acha imortalizada. Ali, toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de terna compaixão que se  
proferir, acham-se fielmente historiados. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza, suportado por  
amor de Cristo, encontra-se registrado. Diz o salmista: "Tu contaste as minhas vagueações; põe as minhas  
lágrimas no Teu odre; não estão elas no Teu livro?" Sal. 56:8.” O Grande Conflito pág. 481.
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Seremos julgados com Base em Registros Infalíveis – Quebra do sigilo da alma:
“Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados "pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras".  
Pecados  de que não houve arrependimento e  que não foram abandonados,  não serão perdoados nem 
apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ele  
pode ter cometido más ações à luz do dia ou nas trevas da noite; elas, porém, estavam patentes e manifestas  
Àquele  com quem  temos  de  nos  haver.  Anjos  de  Deus  testemunharam cada  pecado,  registrando-os  nos  
relatórios infalíveis.  O pecado pode ser escondido,  negado, encoberto,  ao pai,  mãe, esposa,  filhos e 
companheiros; ninguém, a não ser os seus autores culpados, poderá alimentar a mínima suspeita da  
falta; ela, porém, jaz descoberta perante os seres celestiais. As trevas da noite mais escura, os segredos  
de todas as artes enganadoras, não são suficientes para velar do conhecimento do Eterno um pensamento que  
seja.  Deus tem um relatório exato de toda conta injusta e de todo negócio desonesto. Não Se deixa  
enganar pela aparência de piedade. Não comete erros em Sua apreciação do caráter. Os homens podem ser  
enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida íntima. Quão 
solene é esta consideração! Dia após dia que passa para a eternidade, traz a sua enorme porção de 
relatos para os livros do Céu. Palavras, uma vez faladas, e ações, uma vez praticadas, nunca mais se 
podem retirar. Os anjos têm registrado tanto as boas como as más. Nem o mais poderoso guerreiro pode  
revogar a relação dos acontecimentos de um único dia sequer. Nossos atos, palavras, e mesmo nossos intuitos  
mais secretos, tudo tem o seu peso ao decidir-se nosso destino para a felicidade ou para a desdita. Ainda que 
esquecidos  por nós,  darão  o  seu testemunho  para justificar  ou condenar.  Assim como os traços  da  
fisionomia são reproduzidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim o caráter é 
fielmente delineado nos livros do Céu. Todavia, quão pouca solicitude é experimentada com referência àquele  
registro que deve ser posto sob o olhar dos seres celestiais! Se se pudesse correr o véu que separa o mundo 
visível do invisível, e os filhos dos homens contemplassem um anjo registrando toda palavra e ação, que eles  
deverão  novamente  encontrar  no  juízo,  quantas  palavras  que  diariamente  se  proferem ficariam sem ser  
faladas, e quantas ações sem ser praticadas!” ...Cristo em Seu Santuário pág. 117.

Uso dos talentos serão examinados!
“O oculto egoísmo humano permanece  manifesto nos livros do Céu.  Existe  o relato de  deveres  não  
cumpridos para com os semelhantes,  do esquecimento dos preceitos do Salvador.  Ali  verão quantas  
vezes foram cedidos a Satanás o tempo, o pensamento, a força, os quais pertenciam a Cristo. Triste é o 
relato que os anjos levam para o Céu. Seres inteligentes, seguidores professos de Cristo, estão absortos 
na  aquisição  de  posses  mundanas  ou  do  gozo  de  prazeres  terrenos.  Dinheiro,  tempo  e  força  são  
sacrificados na ostentação e condescendência próprias; poucos, porém, são os momentos dedicados à 
prece, ao exame das Escrituras, à humilhação da alma e confissão do pecado.” Cristo em Seu Santuário  
pág. 117.

 Esquecer é pecado!
Quebra de sigilo da alma. Mais minucioso que a quebra de sigilo bancário e telefônico;

As palavras terão papel decisivo para condenar ou salvar:
 Mateus 12: 34-37;

“A  obra  de  cada  homem  passa  em  revista  perante  Deus,  e  é  registrada  pela  sua  fidelidade  ou  
infidelidade.  Ao lado de  cada  nome, nos livros do Céu,  estão escritos,  com terrível  exatidão,  toda 
palavra inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente  
com  toda  hipocrisia  dissimulada. Advertências  ou  admoestações  enviadas  pelo  Céu,  e  que  foram 
negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o  
bem ou para o mal,  juntamente  com seus resultados de vasto alcance,  tudo é historiado  pelo anjo  
relator.” O Grande Conflito pág. 482.

Apenas cristãos de nossa igreja estarão com seus nomes no Livro da Vida? Não.
Se pensássemos mais no Juízo Investigativo e em sua seriedade teríamos mais cuidados 
com o pecado e suas conseqüências!

3-) O Livro da Morte – Examinado apenas no Milênio: 
Contém os nomes de todos os ímpios, suas ações e sua sentença. O Livro da Morte será examinado não 
agora durante o período da graça, porém ao fim dela, mais precisamente durante o milênio.
“Disse o anjo: "É a ira de Deus e do Cordeiro que causa a destruição ou morte dos ímpios. À voz de Deus os  
santos serão poderosos e terríveis como um exército com bandeiras, mas eles não executarão o juízo escrito. A  
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execução do juízo será ao final dos mil anos."
Depois de serem os santos mudados para imortalidade e tomados com Jesus, depois de haverem recebido suas  
harpas, vestes e coroas, e de entrarem na cidade, Jesus e os santos assentam-se em juízo. Os livros são 
abertos - o livro da vida e o livro da morte. O livro da vida contém as boas obras dos santos, e o livro da morte  
as obras más dos ímpios. Esses livros são comparados com o Livro-norma, a Bíblia, e de acordo com isto são os  
homens julgados.” Primeiros Escritos pág. 52

“Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram 
em Jesus.  Começando pelos  que  primeiro  viveram na Terra,  nosso  Advogado apresenta  os  casos  de cada  
geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado.  
Aceitam-se nomes, e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro,  
para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de  
suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: "Aquele que pecar contra  
Mim, a este riscarei Eu do Meu livro." Êxodo. 32:33. E diz o profeta Ezequiel: "Desviando-se o justo da sua  
justiça, e cometendo a iniqüidade, ... de todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória." Ezeq. 
18:24.
“Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de  
Cristo,  como  seu  sacrifício  expiatório,  tiveram o  perdão  acrescentado  ao  seu  nome,  nos  livros  do  Céu;  
tornando-se eles participantes da justiça de Cristo, e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei  
de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. O Senhor declara pelo  
profeta Isaías: "Eu, Eu mesmo, sou O que apago as tuas transgressões por amor de Mim, e dos teus pecados Me  
não lembro." Isa. 43:25. Disse Jesus: "O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma 
riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome diante de Meu Pai, e diante de Seus anjos."  
"Qualquer que Me confessar diante dos homens, Eu o confessarei diante de Meu Pai que está nos Céus. Mas 
qualquer que Me negar diante dos homens, Eu o negarei também diante de Meu Pai, que está nos Céus." Apoc.  
3:5; Mat. 10:32 e 33.
“O mais profundo interesse manifestado entre os homens nas decisões dos tribunais terrestres não representa  
senão palidamente o interesse demonstrado nas cortes celestiais quando os nomes inseridos nos livros da vida  
aparecerem perante o Juiz de toda a Terra.”.O Grande Conflito pág. 483e 484.

Os remidos julgarão os ímpios
“Em união com Cristo julgam os ímpios, comparando seus atos com o código - a Escritura Sagrada, e decidindo 
cada caso segundo as ações praticadas no corpo. Então é determinada a parte que os ímpios devem sofrer,  
segundo suas obras; e registrada em frente ao seu nome, no livro da morte.” O Grande Conflito pág. 661.

Juízo Investigativo: 
Uma obra em andamento.

“Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que  
creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na Terra, nosso Advogado apresenta os casos  
de  cada  geração  sucessiva,  finalizando  com  os  vivos.  Todo  nome  é  mencionado,  cada  caso  
minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que 
permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será  
omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor  
declarou a Moisés: "Aquele que pecar contra Mim, a este riscarei Eu do Meu livro." Êxodo. 32:33.”  O 
Grande Conflito pág. 483.

“Quando terminar a obra do juízo investigativo, o destino de todos estará decidido para a vida ou a morte. O  
tempo da graça termina um pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu.” Review and Herald, 9  
de novembro de 1905.
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“Enquanto os homens ainda estão sobre a Terra, é que a obra do juízo investigativo se efetua nas cortes  
celestes.  A  vida  de  todos  os  Seus  professos  seguidores  é  passada  em  revista  perante  Deus;  todos  são 
examinados de conformidade com os relatórios nos livros do Céu, e o destino de cada um é fixado para sempre  
de  acordo  com seus  atos.  O  valor  do  tempo  supera  toda  computação.  Cristo  considerava  precioso  todo  
momento, e assim devemos considerá-lo. A vida é muito curta para ser esbanjada. Temos somente poucos dias  
de graça para nos prepararmos para a eternidade. Não temos tempo para dissipar, tempo para devotar aos  
prazeres egoístas, tempo para contemporizar com o pecado. Agora é que nos devemos formar o caráter para a  
futura vida imortal. Agora é que nos devemos preparar para o juízo investigativo.  Evangelismo pág. 209

“Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos, os interesses nela envolvidos. O 
juízo  ora  se  realiza  no  santuário  celestial.  Há  muitos  anos  esta  obra  está  em andamento.  Breve,  
ninguém sabe quão breve, passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus nossa vida deve  
passar por exame.  Atualmente,  mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda alma atender à  
admoestação do Salvador: "Vigiai e orai; porque não sabeis quando chegará o tempo." Mar. 13:33. "Se não  
vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei."  Apocalipse. 3:3. Quando se 
encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida, ou para a  
morte.  O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Cristo, no  
Apocalipse, prevendo aquele tempo, declara: "Quem é injusto, faça injustiça ainda; quem está sujo suje-se  
ainda; e quem é justo, faça justiça ainda; e quem é santo seja santificado ainda. E, eis que cedo venho, e o  
Meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra." Apocalipse. 22:11 e 12. Os justos e os  
ímpios estarão ainda a viver sobre a Terra em seu estado mortal: estarão os homens a plantar e a construir,  
comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário  
celestial. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali, e excluiu os ímpios; mas,  
durante sete dias, o povo, não sabendo que seu destino se achava determinado, continuou em sua vida de  
descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. "Assim", diz o Salvador,  
"será também a vinda do Filho do homem." Mat. 24:39. Silenciosamente, despercebida como o ladrão à meia-
noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de  
misericórdia ao homem culpado. "Vigiai, pois, ... para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo." Mar.  
13:35  e  36.  Perigosa  é  a  condição  dos  que,  cansando-se  de  vigiar,  volvem  às  atrações  do  mundo.  
Enquanto  o homem de  negócios está  absorto em busca  de  lucros,  enquanto  o amante  dos  prazeres  
procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos - pode ser  
que naquela hora o Juiz de toda a Terra pronuncie a sentença: "Pesado foste na balança, e foste achado  
em falta." Daniel. 5:27.” O Grande Conflito pág. 491.

O Selamento do Povo de Deus.
O Conflito ocorre na mente!

Esta obra é paralela e simultânea ao Juízo Investigativo. Duas classes serão salvas nesse importante 
período: A Grande Multidão e os 144.000 que receberão o Selo do Deus vivo em suas frontes.
A partir de agora iremos entender o tempo, modo e ocasião em que estas duas classes serão salvas.

Estas duas classes estão descritas em:
• Apocalipse 7: 1-17
Neste capítulo é possível distinguir duas classes de salvos: Os 144.000 e uma Grande Multidão.

Vamos analisar a primeira classe descrita por João, o profeta do apocalipse.
Qual é o número dos ASSINALADOS em Apocalipse 7 verso quatro? 144.000.
“Vi quatro anjos que tinham uma obra a fazer na Terra, e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido  
com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos, e com voz  
de profunda compaixão, exclamou: "Meu sangue, Pai, Meu sangue! Meu sangue!" Vi então que, de Deus que  
estava sentado sobre o grande trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em  
redor de Jesus. Vi, a seguir, um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando velozmente aos quatro anjos  
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que tinham a obra a fazer na Terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e  
clamando com grande voz: "Segurai! Segurai! Segurai! até que os servos de Deus sejam selados na fronte!"
Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia, e que iriam fazer os quatro anjos. Ele me disse  
que era Deus quem restringia os poderes, e incumbira os Seus anjos de tudo quanto se relacionava com a  
Terra; que os quatro anjos tinham poder da parte de Deus para reter os quatro ventos, e que estavam já  
prestes a soltá-los; mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os quatro ventos estavam para soprar, os  
olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados e, erguendo as mãos  
ao  Pai,  alegou  que  havia  derramado  Seu  sangue  por  eles.  Então  outro  anjo  recebeu  ordem  para  voar  
velozmente aos outros quatro e mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na  
fronte com o selo do Deus vivo.” Primeiros Escritos pág. 38

As tribos de Israel aqui mencionadas são símbolos dos escolhidos que integrarão o seleto grupo dos 
144.000. Portanto não descendentes literais de Israel,  mas os que pela fé recebem esse privilégio, 
o de pertencer ao Israel Espiritual.
• Tiago 1: 1 • Efésios 2: 12-14, 16 e 19

• Aos Romanos 9: 27 “Onde serão achados 144 mil prontos para o Senhor quando Ele aparecer?” 
Livro Selamento do Povo de Deus pág. 129.

Jesus sempre afirmou que apenas um resto, poucos aceitariam a salvação!
• Mateus 7: 13-14

Na verdade poucos são os selados, apenas 144.000.

Este número é Literal ou Simbólico? 
Se fosse simbólico não teria João a necessidade de descrever duas classes: Uma que estava numerada e selada: 
144.000 e outra incontável como a areia do mar. Os 144.000 receberão o Selo do Deus Vivo. 

Vejamos agora o que é este sinal de aprovação e proteção para este grupo:
Qual será um dos últimos enganos de Satanás?
O que Satanás pretende fazer com o Sábado? Anular, abolir, destruí-lo. Por quê? Porque é o único mandamento 
que revela a Deus como Criador e mantenedor de tudo e de todos. Dentre os 10 Mandamentos o Quarto é o 
único que traz o Título, Poder e Extensão de Seu Domínio.

• Título: O Senhor Deus.
• Poder: Criador do Universo.
• Extensão de Seu Domínio: Céu, Terra e Mar.

Destruindo o Sábado estaria destruindo Deus da memória dos Homens!
Satanás procura destruir o Sábado de maneiras inimagináveis! 

Vejam a impressionante descrição feita pelo espírito de profecia, acerca de seus enganos:
“O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos  
pontos em que alguns se apartarão da fé.” Evangelismo, pág. 224.

Lembrem-se desta profecia!
Que classe seria esta? Quem são esses que não mais crerão na existência de um Santuário? Isso 
pode parecer um absurdo! O Santuário constitui um dos pilares de nossa fé!

“Mas como posso deixar de crer na doutrina do Santuário?” Não crendo no assinalamento dos 144.000!

Existe uma corrente em nosso meio que embora não se expresse publicamente, crê que o número 
dos 144.000 não são literais e sim simbólicos. Não crer no selamento dos 144.000 significa não crer 
na doutrina do Santuário!

11



Ezequiel descreve a obra do Assinalamento

Satanás concebe inumeráveis planos para nos ocupar a mente, para que ela se não detenha no próprio 
trabalho com que deveremos estar mais bem familiarizados. O arquienganador odeia as grandes 
verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um todo-poderoso Mediador. Sabe que para ele 
tudo depende de desviar a mente, de Jesus e de Sua verdade.
• Ezequiel 9: 1- 6
“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.” Testemunhos Seletos, vol. 2 págs. 65 e 66.

Qual Será o Vosso Refúgio Naquele Dia?
• Apocalipse 7: 1-4
“Anjos estão segurando os quatro ventos, representados como um cavalo furioso procurando soltar-se, e  
arremeter sobre a face de toda a Terra, levando destruição e morte em sua esteira. ...
Digo-vos no nome do Senhor Deus de Israel que todas as influências maléficas e desalentadoras estão  
sendo dominadas por mãos de anjos invisíveis, até que todos os que labutam no temor e amor de Deus  
sejam selados em suas frontes.” Carta 138, 1897.

Os 144.000, quem são e quando foram vistos pela primeira vez?
• Apocalipse 14: 1-3

Estarão com Deus no Mar de Vidro:
• Apocalipse 15: 2
“Cantavam um "cântico novo diante do trono - cântico que ninguém podia aprender senão os cento e quarenta  
e quatro mil. É o hino de Moisés e do Cordeiro - hino de livramento. Ninguém, a não ser os cento e quarenta e  
quatro mil, pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência - e nunca ninguém teve experiência  
semelhante. "Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai." Apoc. 14:1-5. "Estes, tendo sido  
trasladados da Terra, dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro." Apoc. 15:3.  
"Estes são os que vieram de grande tribulação" (Apoc. 7:14); passaram pelo tempo de angústia tal como nunca 
houve desde  que  houve nação;  suportaram a aflição  do  tempo  da angústia  de Jacó;  permaneceram sem 
intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus.” O Grande Conflito págs 648 e 649.

A Sra White sempre afirmou que o número 144.000 é literal.  Porém ela nunca os numerou! Ela 
jamais disse quem seriam os 144.000, vejamos:
“Não tenho luz  sobre o  assunto [quem (e  não o  que)  constituem precisamente os  144.000].  ...  Tenha a  
bondade de dizer a meus irmãos que nada me foi apresentado acerca das circunstâncias de que escrevem, e só  
lhes posso expor aquilo que me foi apresentado.” Citado numa carta de C. C. Crisler a E. E. Andross, 8 de 
dezembro de 1914. (No Arquivo de Documentos do Patrimônio Literário White, nº 164.)

“Não estou em condições de escrever a nossos irmãos acerca de vossa futura obra. ... Não recebi instruções  
quanto ao lugar em que deveis fixar residência. ... Se o Senhor me der instruções definidas a vosso respeito,  
eu vo-las transmitirei; mas não posso assumir responsabilidades que o Senhor não me confiou.” Carta 96,  
1909.

Vejam que ela sabia ser um número literal e não simbólico!
“Não é Sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que os não ajudam espiritualmente,  
tais como: Que pessoas (e não quantas pessoas, se fosse número simbólico) vão constituir os cento e quarenta  
e quatro mil? Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus hão de sem dúvida, saber em breve.” Mensagens  
Escolhidas, vol. 1 pág. 174.
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Em visão anos posteriores Ellen White recebeu de Deus a seguinte certeza:
“Vi que ela [Sra. Hastings] estava selada, e à voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra, e estaria com 
os 144.000. Vi que não precisamos chorar sobre ela; ela repousaria durante o tempo da angústia.” Mensagens  
Escolhidas, vol. 2 pág. 263.

Vivos e Selados:
“Em nossa Terra vivem homens que passaram dos noventa anos de idade. Os resultados naturais da  
velhice se fazem notar em sua debilidade. Mas eles crêem em Deus, e o Senhor os ama. O selo de Deus  
está neles, e se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse: "Bem-aventurados os mortos  
que morrem no Senhor.” SDA Bible Commentary, vol. 7, pág. 982. Eventos Finais pág. 191

Qual é o objetivo de Deus em selar Seu Povo?
Vimos que selar, marcar, separar  tem sentido de distinguir. Por ocasião da Páscoa Deus, ordenou que um sinal, 
uma marca fosse colocada nas umbreiras e vergas da portas da casas dos israelitas.
Que sinal foi este: Êxodo 12: 7, 22, 23, 29-30. 

• Notem que aquele sinal foi um sinal de proteção para os filhos de Israel. 
• No assinalamento todo Israel Espiritual no Apocalipse 7, não é diferente. 
• O Selo os protege, mesmo depois dos ventos serem soltos. 

“Digo-vos no nome do Senhor Deus de Israel que todas as influências maléficas e desalentadoras estão sendo  
dominadas por mãos de anjos invisíveis, até que todos os que labutam no temor e amor de Deus sejam selados  
em suas frontes.” Carta 138, 1897.

• Isaías 26: 20-21
“Quais são os aposentos em que haveremos de nos ocultar? São a proteção de Cristo e dos santos anjos. Os  
filhos de Deus não estarão todos no mesmo lugar neste tempo. Estarão em diferentes grupos e em todas partes  
da terra; e serão postos à prova individualmente e não em grupos. Cada um deverá suportar a prova por si  
mesmo.” (RH 19-11-1908). Comentário Bíblico vol. 7A pág. 1165.

“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 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 esta 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 terá o selo do Deus vivo. Os que planejam 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. Esse  
selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha  
dessa tão assustadora revelação. Viu o mar e as ondas fugindo, e o coração dos homens desmaiando de terror.  
Contemplou a Terra sendo movida e as montanhas a serem levadas para o meio do mar (o que literalmente  
está acontecendo), sua água rugindo e perturbada, e as montanhas se sacudindo com a sua agitação. Foram-
lhe mostradas pragas, pestilência, fome e morte, realizando sua terrível missão.” Testemunhos para Ministros  
pág. 446.

Íntima ligação entre: O Sábado o Selamento e O Santuário. O Sábado é o Selo de Deus?
• Ezequiel 20: 12 e 20;
Casa de Oração seria na condição de guardar o Sábado:

• Marcos 11: 15-17;
• Isaías 56: 7.

A Observância do Sábado é o Selo de Deus. Se não santificarmos o Sábado não seremos selados.
“O sinal, ou selo, de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia - o memorial divino da criação.”  
Testemunhos Seletos , vol. 3, pág. 232
“O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor.” The Seventh-Day  
Adventist Bible Commentary, vol. 7, pág. 980.
“Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento.” The Seventh-
Day Adventist Bible Commentary, vol. 7, pág. 970.
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“A  verdadeira  observância  do  sábado  é  o  sinal  de  lealdade  a  Deus.”  The  Seventh-Day  Adventist  Bible 
Commentary, vol. 7, pág. 981.

“De todos os dez preceitos, só o quarto contém o selo do grande Legislador, Criador dos céus e da Terra.”  
Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 17.

“A observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Éden, o sábado do sétimo dia, é a prova de  
nossa lealdade a Deus.” Carta 94, 1900.

“Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus, para proteger o  
povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor  
declara: "Também lhes dei os Meus sábados, para servirem de sinal entre Mim e eles, para que soubessem que  
Eu sou o Senhor que os santifica." Ezeq. 20:12.” The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 7, pág.  
969.

Não é um selo ou marca visível
“Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte - não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a  
consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados - logo  
que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou.”  
The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 4, pág. 1.161.

“Anjos estão cingindo o mundo, opondo-se às pretensões de supremacia da parte de Satanás, feitas por causa  
da vasta multidão de seus adeptos. Não ouvimos as vozes, não vemos com a visão natural a obra desses anjos,  
mas suas mãos estão unidas ao redor do mundo, e com insone vigilância eles estão mantendo em xeque os  
exércitos de Satanás até ser concluído o selamento do povo de Deus.” Carta 79, 1900.Maranta pág. 264 –  
Meditações Matinais 1977.

Um sinal lido pelos Anjos
“Qual é o selo do Deus Vivo, que será colocado nas frontes de Seu Povo?  É um sinal que os anjos podem ler,  
porém não os olhos humanos, pois é o anjo destruidor deve ver a marca da redenção.” (Carta 126, 1898).  
Comentário Bíblico Volume 7 - A pág. 1183.

“O Anjo com o Tinteiro de escrivão à cintura deve colocar um sinal na fronte de todos os que estão separados  
do pecado e dos pecadores, e o Anjo Exterminador segue este Anjo.” (Carta 12, 1886). Comentário Bíblico  
Volume 7 - A pág. 1183.

Quem receberá o Selo de Deus?
• Ezequiel 9: 4
“O povo de Deus suspira e geme pelas abominações cometidas na Terra. Com lágrimas advertem os  
ímpios de  seu perigo em pisar  a pés a lei  divina,  e com indescritível  pesar  humilham-se perante  o  
Senhor, por causa de suas próprias transgressões. ... Enquanto Satanás instava com suas acusações,  
santos anjos, invisíveis, passavam para cá e para lá, colocando sobre eles o selo do Deus vivo.” Review 
and Herald, 8, 9, e 23 de janeiro de 1908. Maranta pág. 211 – Meditações Matinais 1977.

Semelhança com Cristo no Caráter
“O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter.” The Seventh-Day Adventist  
Bible Commentary, vol. 7, pág. 970.

Os  que  hão  de  receber  o  selo  do  Deus  vivo,  e  ser  protegidos,  no  tempo  de  angústia,  devem  refletir  
completamente a imagem de Jesus.” Primeiros Escritos, pág. 71.

“O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa  
de  um homem ou mulher  cobiçosos  ou  amantes  do  mundo.  Jamais  será  colocado  à  testa  de  homens  ou 
mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de  
Deus - candidatos para o Céu. Testemunhos Seletos vol. 2 pág. 71.
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“Qual é a condição para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus? Se dentro das  
famílias houver aqueles que recusam obediência ao Senhor na guarda do Seu sábado, então o selo não poderá 
ser colocado sobre eles.  O selo é a garantia de Deus quanto à perfeita segurança de Seus escolhidos.  O 
selamento indica que vocês são os escolhidos de Deus. Ele os considera propriedade Sua. Como selados de  
Deus,  somos  a  posse  adquirida  de  Cristo,  e  ninguém nos  arrancará  de  Suas  mãos.”  Manuscrito  59,  1895 
(Manuscript Releases, vol. 15, págs. 223-225) Cristo Triunfante pág. 101 – Meditações Matinais de 2001.

“O amor exprime-se na obediência, e o amor perfeito lança fora o temor. Os que amam a Deus têm o Seu selo  
na testa, e praticam as obras de Deus.” Filhos e Filhas de Deus (Meditações Matinais, 1956), pág. 51.

“Os  que vencem o mundo,  a  carne e  o  diabo,  serão os  agraciados  que receberão o  selo  do Deus  vivo.”  
Testemunhos Para Ministros pág. 445.

“Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a  
verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus.” Testemunhos  Seletos, vol. 2 pág. 68.

“O sinal,  ou  selo,  de  Deus  é  revelado  na  observância  do  sábado  do  sétimo dia  -  o  memorial  divino  da  
criação. ...  A marca da besta é o oposto disso - a observância do primeiro dia da semana.” Testemunhos  
Seletos, vol. 3, pág. 232.

Como podemos ver a questão do assinalamento é muito mais que uma questão de uma 
simples marca ou sinal. É um sinal que nos garantirá Vida ou Morte. O Sábado! É uma prova 
de lealdade e fidelidade à Deus. O conflito é muito mais sério que muitos imaginam.
“Jesus está em pé no Santo dos Santos, para comparecer agora na presença de Deus por nós. Ali, Ele não 
cessa  de  apresentar  Seu  povo,  momento  após  momento,  perfeito  nEle.  No  entanto,  por  sermos  assim  
representados perante o Pai, não devemos imaginar que podemos abusar de Sua misericórdia, tornando-nos  
descuidados, indiferentes e comodistas. Cristo não é o ministro do pecado. Somos perfeitos nEle, aceitos no  
Amado, unicamente se permanecemos nEle pela fé. Nunca podemos alcançar a perfeição por nossas próprias  
boas obras.” Fé e Obras pág. 107.

Procuremos, com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os cento e quarenta e quatro mil... Só  
os que receberem o selo do Deus vivo terão o passaporte para transpor os portais da Cidade Santa. SDA  
Bible Commentary, vol. 7, pág. 970. Meditações Matinais 1995 pág. 367.

O Tempo da Graça Terminará Quando For Concluído o Selamento
Pouco antes de entrarmos...[no tempo de angústia], todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os  
quatro anjos deixarem de segurar os quatro ventos. E vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando  
contra nação e o mundo inteiro em confusão. SDA Bible Commentary, vol. 7, pág. 968.

Os justos vivos receberão o selo de Deus antes do fim da graça. Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 66.

Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no Céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado 
voltou da Terra, e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Então  
vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os Dez Mandamentos, lançar o incensário.  
Levantou as mãos e com grande voz disse: "Está feito." Primeiros Escritos, pág. 279.

Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Mas, conquanto nação se esteja levantando contra nação e  
reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Ainda os quatro ventos sobre os quatro cantos  
da Terra estão sendo retidos até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então as potências do  
mundo hão de mobilizar suas forças para a última grande batalha. Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 369.

Um anjo que volta da Terra anuncia que a sua obra está feita; o mundo foi submetido à prova final, e todos os  
que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberam "o selo do Deus vivo". Cessa então Jesus de interceder  
no santuário celestial. Levanta as mãos, e com grande voz diz: "Está feito." O Grande Conflito, pág. 613.
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É chegado o tempo em que podemos esperar que o Senhor faça grandes coisas por nós. Nossos esforços não  
devem afrouxar nem enfraquecer. Devemos crescer em graça e no conhecimento do Senhor. Antes de a obra  
encerrar-se e terminar o selamento do povo de Deus, receberemos o derramamento do Espírito de Deus. Anjos  
do Céu, encontrar-se-ão em nosso meio. O presente é um tempo de adaptação para o Céu, quando precisamos  
andar em inteira obediência a todos os mandamentos de Deus. Carta 30, 1907.

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. Primeiros Escritos pá 43

Meus queridos irmãos e irmãs, que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus estejam de contínuo em 
vossas  mentes,  expulsando  assim  cuidados  e  pensamentos  mundanos.  Quando  vos  deitais  e  quando  vos  
levantais, sejam eles a vossa meditação. Vivei e agi inteiramente em relação com a vinda do Filho do homem.  
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. Primeiros Escritos pá 58.

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.
Satanás sabia disto, e estava trabalhando com afinco para conservar vacilante e instável na verdade a mente  
do maior número possível de pessoas. ... Vi que Satanás estava operando... a fim de desviar, enganar e afastar  
de Deus o Seu povo, precisamente agora, neste tempo de selamento. Vi alguns que não estavam firmes ao lado  
da  verdade  presente.  Seus  joelhos  estavam  trementes  e  seus  pés  escorregavam,  porque  não  estavam 
firmemente plantados na verdade. … 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. Primeiros Escritos, págs. 43 e  
44. 

Somos trazidos das trevas do mundo para a maravilhosa luz de Deus. Se recebermos a imagem de Deus, se  
nossas almas forem purificadas de toda contaminação moral, o selo de Deus nos será colocado na testa, e  
estaremos preparados para as cenas finais da história terrestre. Não temos, porém, tempo a perder. Quanto  
mais estudarmos a vida de Cristo com o coração disposto a aprender, tanto mais semelhantes a Cristo nos  
tornaremos. Carta 135, 1897.

Que estais fazendo... na grande obra de preparação? Os que se estão unindo com o mundo, estão-se  
ajustando  ao  modelo  mundano,  e  preparando-se  para  o  sinal  da  besta.  Os  que  desconfiam  do  eu, 
humilham-se diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e  
preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto, e o selo for aplicado, seu caráter  
permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Agora é o tempo de prepararmos. O selo de Deus 
jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um  
homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres  
de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus 
- candidatos para o Céu. Vida e Ensinos, pág. 191.

Um anjo que volta da Terra anuncia que a sua obra está feita; o mundo foi submetido à prova final, e todos os  
que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberam "o selo do Deus vivo". Cessa então Jesus de interceder  
no santuário celestial. Levanta as mãos, e com grande voz diz: "Está feito." O Grande Conflito, pág. 613.

O Tempo da Graça Terminará Repentina e Inesperadamente
Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. ... Termina  
o tempo da graça; as intercessões de Cristo cessam no Céu. Esse tempo afinal virá repentinamente sobre  
todos, e os que não purificarem a alma pela obediência à verdade, serão encontrados dormindo. Testimonies,  
vol. 2, pág. 191.
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Dissemos ao início que o Espírito Santo marcou início da obra no Santuário Celestial no ano 
31 d.C, no Pentecostes, e marcará fim do Ministério de Jesus no Santíssimo.
A obra  do Espírito  Santo  em nós  é  fundamental  no Juízo  Investigativo,  pois,  enquanto 
nossos pecados serão apagados pelos méritos de Jesus, por nosso arrependimento lá no céu 
o Espírito Santa apagará os pecados em nossos corações, esta é a Sua obra:

 João 16: 8-11; 
Terminará com o Derramamento da Chuva Serôdia:
Antes de a obra encerrar-se e terminar o selamento do povo de Deus, receberemos o derramamento do 
Espírito de Deus. Anjos do Céu, encontrar-se-ão em nosso meio. Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 111.

O Grande Conflito ocorre na mente humana:
“Satanás concebe inumeráveis planos para nos ocupar a mente, para que ela se não detenha no próprio  
trabalho  com  que  deveremos  estar  mais  bem  familiarizados.  O  arquienganador  odeia  as  grandes  
verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um todo-poderoso Mediador. Sabe que para ele tudo  
depende de desviar a mente, de Jesus e de Sua verdade.
Os  que  desejam participar  dos  benefícios  da  mediação  do  Salvador,  não  devem permitir  que  coisa 
alguma interfira com seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. As preciosas horas, em vez  
de serem entregues ao prazer, à ostentação ou ambição de ganho, devem ser dedicadas ao estudo da  
Palavra da verdade, com fervor e oração. O assunto do santuário e do juízo de investigação, deve ser  
claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a  
posição  e  obra  de  seu  grande  Sumo  Sacerdote.  Aliás,  ser-lhes-á  impossível  exercerem  a  fé  que  é  
essencial neste tempo, ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma  
a salvar ou perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face  
a face o grande Juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que  
o juízo se assentará e os livros se abrirão, e em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na 
sua sorte, no fim dos dias!

“O que encobre as suas transgressões, nunca prosperará;  mas o que as confessa e deixa,  alcançará 
misericórdia."  Prov. 28:13. Se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás 
exulta sobre eles, como escarnece de Cristo e dos santos anjos, pelo procedimento deles, apressar-se-
iam a confessar seus pecados e deixá-los. Por meio dos defeitos do caráter, Satanás trabalha para obter 
o domínio da mente toda, e sabe que, se esses defeitos forem acariciados, será bem-sucedido. Portanto,  
está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhes é  
impossível vencer. Mas Jesus apresenta em seu favor Suas mãos feridas, Seu corpo moído; e declara a  
todos os que desejam segui-Lo: "A Minha graça te basta." II Cor. 12:9. "Tomai sobre vós o Meu jugo, e  
aprendei de Mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas.  
Por que o Meu jugo é suave, e o Meu fardo é leve." Mat. 11:29 e 30. Ninguém, pois, considere incuráveis  
os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los.” O Grande Conflito pág. 488 e 489.

A Grande Multidão

Esta classe de salvos é tão numerosa como “areia do mar”. São almas preciosas salvas para o reino de 
Cristo. Não conheciam muito de Teologia, porém foram fiéis à luz que brilhou sobre o seu caminho. 
Serão  salvas,  resgatadas  e  ressurgirão  dos  sepulcros  por  ocasião  da  segunda  vinda  de  Jesus, 
ressuscitadas por Cristo. É importante saber que a Grande Multidão é composta de almas fiéis desde os 
dias de Adão até o início da Chuva Serôdia. Abel é o PRIMEIRO MEMBRO desta classe especial. 
Após o Alto Clamor do Terceiro Anjo não existirão mais salvos entre a Grande Multidão, pois todos os 
habitantes da Terra já terão recebido luz suficiente para decidirem entre o Sinal de Deus, o Sábado ou o 
Sinal da Besta, o Domingo. Depois do derramamento da Chuva Serôdia os salvos terão a oportunidade 
de salvação apenas entre 144.000 selados com o Selo do Deus Vivo.
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• Apocalipse 7: 9-11
Todos os preciosos mortos, desde o justo Abel ao último santo que morreu, acordarão para a gloriosa vida  
imortal. SDA Bible Commentary, vol. 5, pág. 1.110.
Nos resultados de Sua obra, Cristo contemplará Sua recompensa. Naquela grande multidão que ninguém pode  
contar, apresentada como "irrepreensíveis, com alegria, perante a Sua glória", Aquele cujo sangue nos redimiu 
e cuja vida nos ensinou, verá o "trabalho da Sua alma" e "ficará satisfeito". Educação, pág. 309.

Vi então um grandíssimo número de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas, sendo uma para cada santo,  
com seu nome escrito na mesma. Pedindo Jesus as coroas aos anjos,  apresentaram-nas a Ele, e com Sua  
própria destra o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Primeiros Escritos, pág. 288.

Entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a Terra, há os que não têm dobrado os joelhos a Baal.  
Como as estrelas do céu, que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a Terra, e  
densa escuridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na 
Índia, nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da Terra, Deus tem em reserva um firmamento de  
escolhidos  que  brilharão  em  meio  às  trevas,  revelando  claramente  a  um  mundo  apóstata  o  poder  
transformador da obediência a Sua lei. Mesmo agora eles estão aparecendo em toda nação, entre toda língua e  
povo; e na hora da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de que  
"todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos" (Apoc. 13:16), recebam, sob pena de morte, o sinal  
de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis, "irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no  
meio de uma geração corrompida e perversa", resplandecerão "como astros no mundo". Filip. 2:15. Quanto  
mais escura a noite, com maior brilho eles refulgirão. Profetas e Reis, págs. 188 e 189.
Guilherme Miller – Membro da Grande Multidão:

Minha  atenção  foi  então  chamada  para  Guilherme  Miller.  Ele  parecia  
perplexo e estava quebrantado por ansiedade e angústia por seu povo. 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. Ao  
contemplar  isto,  o  sofrimento  consumiu-lhe  as  forças.  Eu  vi  líderes  
observando-o, temerosos de que ele aceitasse a mensagem do terceiro anjo  
e os mandamentos de Deus. E quando ele se inclinava para a luz do Céu,  
esses  homens  elaboravam  algum  plano  para  afastar-lhe  a  mente.  Uma 
influência  humana  foi  exercida  para  conservá-lo  em  trevas  e  reter  sua  
influência entre os que se opunham à verdade. Finalmente Guilherme Miller  
levantou a sua voz contra a luz do Céu. Falhou ao não receber a mensagem  
que teria explicado plenamente o seu desapontamento e lançado luz e glória  
sobre o passado, o que lhe teria restaurado as energias perdidas, iluminado  
sua  esperança  e  o  levado  a  glorificar  a  Deus.  Ele  se  apoiou  na  humana  
sabedoria  em  vez  da  sabedoria  divina;  mas,  enfraquecido  por  árduos  
esforços na causa do Seu Mestre e pela idade, não foi tão responsabilizado  
como  os  que  o  afastaram da  verdade.  Estes  são  responsáveis;  o  pecado 
repousa sobre eles. Se tivesse sido possível a Guilherme Miller ver a luz da  
terceira mensagem, muita coisa que lhe parecia escura e misteriosa teria  
sido explicada. Mas seus irmãos professavam tão profundo amor e interesse,  
que ele achou não dever romper com esses. Seu coração se inclinava para a  
verdade, e então ele olhava para seus irmãos, que se opunham a ela. Podia  
afastar-se dos que com ele tinham permanecido lado a lado na proclamação  
da vinda de Jesus?  Ele pensava  que certamente não poderiam levá-lo ao 
extravio.  Deus  permitiu-lhe  cair  sob  o  poder  de  Satanás,  o  domínio  da  
morte,  e  escondeu-o  na  sepultura,  afastando-o  daqueles  que  o  estavam  
constantemente desviando da verdade. Moisés errou quando estava prestes  
a entrar na Terra prometida. Assim também, eu vi que Guilherme Miller  
errou quando já estava perto de entrar na Canaã celestial, ao permitir que  
sua  influência  fosse  contra  a  verdade.  Outros  levaram-no  a  isto;  outros  
darão conta por isto. Mas os anjos vigiam o precioso pó deste servo de Deus,  
e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Primeiros Escritos pág. 258.

18



Segundo Evento:
O Torvelinho e o Fechamento da Porta da Graça para o Professo Povo de Deus.

Introdução:
O Fechamento da Porta da Graça para o Professo Povo de Deus será um acontecimento anterior ao 
Fechamento da Porta da Graça para o Mundo. Serão duas situações em ocasiões distintas. O primeiro 
Fechamento  será  para  os  conhecedores,  porém,  não  convertidos  e  transformados  pela  verdade 
presente.  Não  são  praticantes  da  Tríplice  Mensagem  Angélica.  Tal  Sacudidura  tem  dois  objetivos: 
Purificação da Igreja e Capacitação para recebimento da Chuva Serôdia e levar a Tríplice Mensagem 
Angélica a um Alto Clamor. Alguns acontecimentos antecedem o fim do tempo de graça para a Igreja de 
Deus. São eles:
O Torvelinho da Perseguição, Pequeno Tempo de Angústia ou a Sacudidura:
São três denominações para o mesmo episódio. Será um tempo de prova para a Igreja que por séculos foi 
beneficiada  pelo  derramamento  da  chuva  temporã  e  que  agora  precisa  ser  fortemente  sacudida  para  ser 
purificada e estar preparada para o derramamento da chuva serôdia.

Ao ser o povo de Deus selado em sua testa - e não se trata de selo ou sinal que se possa ver, mas uma fixação  
na verdade, tanto intelectual como espiritualmente de modo que não possa mais mudar - estará também 
selado e preparado para a sacudidura que há de vir.  Na verdade, ela já começou; os juízos de Deus estão 
agora sobre a Terra, para nos advertir a fim de sabermos o que virá. SDA Bible Commentary, vol. 4, pág.  
1.168.

Vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Satanás está trabalhando com todo o seu poder para arrebatar  
pessoas  da  mão de  Cristo  e  fazer  com que  calquem aos  pés  o  Filho  de  Deus.  ...  O  caráter  está  sendo  
desenvolvido. Anjos de Deus estão avaliando o valor moral. Deus está provando Seu povo...  Os esforços de 
Satanás são agora mais poderosos do que jamais no passado, pois sabe que seu tempo para enganar é  
curto... O povo de Deus será joeirado assim como é peneirado o trigo, até que toda palha se separe dos puros  
grãos de cereal... O povo de Deus nestes últimos dias será provado. Mas logo chegará sua provação final, e  
receberão então a dádiva da vida eterna. Testimonies, vol. 1, págs. 429-432.

Tão logo o povo de Deus seja selado na fronte - não é algum selo ou sinal que possa ser visto, mas uma  
consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados - tão 
logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Na verdade, ela já começou; os  
juízos de Deus estão agora sobre a Terra, para advertir-nos, a fim de que saibamos o que virá. SDA Bible  
Commentary, vol. 4, pág. 1.161.

Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada  
pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da Testemunha fiel, aos laodiceanos. Esse testemunho terá o  
seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns  
não suportarão esse claro testemunho. Opor-se-lhe-ão e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus.  
O testemunho da Testemunha fiel não foi atendido nem pela metade. O solene testemunho do qual depende o  
destino  da  igreja  foi  subestimado,  se  não  rejeitado  por  completo.  Esse  testemunho  tem  que  operar  
arrependimento  profundo,  e  todos  os  que  de  fato  o  receberem,  obedecer-lhe-ão  e  serão  purificados.  
Testemunhos Seletos, vol. 1 pág. 60.
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Vi alguns, com forte fé e clamores agonizantes, a lutar com Deus. Seu rosto estava pálido, e apresentava  
sinais de profunda ansiedade, que exprimia a sua luta íntima. Firmeza e grande fervor estampavam-se-lhes no  
rosto; grandes gotas de suor lhes caíam da fronte. ...
Anjos maus se juntavam em redor, projetando trevas sobre eles para excluir Jesus de sua vista e para que seus  
olhos se volvessem para as trevas que os cercavam, e assim fossem levados a duvidar de Deus e murmurar  
contra Ele...Alguns, vi eu, não participavam dessa agonia e lutas. Pareciam indiferentes e descuidosos. ...  
Os anjos de Deus... iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. ... Os anjos de Deus... abandonavam os 
que não faziam esforços para conseguir auxílio, e eu os perdia de vista.
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.  ...  Minha  
atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente sacudido. ... A multidão de  
anjos da guarda em seu redor fora duplicada, e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos 
pés.  ...Ouvi  os que estavam revestidos  da armadura  falar  sobre  a verdade  com grande  poder.  Isto 
produzia efeito. ... Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu: "Foi a 
chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo." Primeiros Escritos,  
págs. 269-271.

Ser Membro da Igreja não é Garantia de Salvação
É uma solene declaração que faço à igreja, de que nem um entre vinte dos nomes que se acham registrados  
nos livros da igreja, está preparado para finalizar sua história terrestre, e achar-se-ia tão verdadeiramente 
sem Deus e sem esperança no mundo, como o pecador comum. Serviço Cristão, págs. 40 e 41.
1 entre 20 = 5%. Nenhum entre 30.000= 1.500

Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade, e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia,  
considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração  
a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas  
que se opõem a Sua lei. Manuscript Releases, vol. 19, pág. 176.

A Palha é Separada do Trigo
Dois partidos: Indiferentesx Consagrados. Não brancos ou negros, nem ricos ou pobres, mas Fiéis e 
Infiéis. Por favor me ajudem a responder: O que poderia ser pior que a infidelidade ao Evangelho de 
Cristo?
“Ainda mais do que a infidelidade, Deus detesta a indiferença nas questões religiosas, porque a pretensão 
religiosa sem religião genuína é uma constante pedra de tropeço para os pecadores. Quanto mais os homens  
são frios e formais na vida religiosa, tanto mais se acham repletos de egoísmo, e o egoísmo sempre age em 
oposição a Cristo. Podeis ter muito conhecimento; a não ser, porém, que possuais autêntica e pura religião,  
vosso conhecimento é sem valor para Cristo. ...” Exaltai-O pág. 230.

“Muitos têm a fé como uma opinião. A fé salvadora é um ajuste pelo qual aqueles que recebem a Cristo se 
unem a Deus em concerto. Fé genuína é vida. Uma fé viva significa acréscimo de vigor, segura confiança pela  
qual a alma se torna uma força vitoriosa.” O Desejado de Todas as Nações pág. 347.

“Introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a  
ceifa.” Mensagens Escolhidas, vol. 2, pág. 114.

“Haverá  uma  sacudidura  da  peneira.  No  devido  tempo,  a  palha  precisa  ser  separada  do  trigo.  Por  se  
multiplicar a iniqüidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno  
será o mais forte.” Carta 46, 1887.

“O Senhor virá em breve. Em toda igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joeirar, pois entre  
nós há homens perversos, que não amam a verdade nem honram a Deus.” Review and Herald, 19 de março de 
1895.

Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não 
desculpará  os  que  conhecem  a  verdade,  se  não  obedecem  a  Seus  mandamentos  por  palavra  e  ação.  
Testemunhos Seletos, vol. 2, págs. 547 e 548.
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A Perseguição Purifica a Igreja
A prosperidade multiplica  a  massa  dos  que professam.  A adversidade expurga-os  da  Igreja.  Testemunhos  
Seletos, vol. 1, pág. 479.

Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda alma. A marca da besta nos será recomendada com  
insistência. Os que, passo a passo, cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não 
acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças  
de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo o  
ouro será separado da escória na igreja. Testimonies, vol. 5, pág. 81.

Na ausência da perseguição, têm entrado para nossas fileiras homens que parecem sãos, de inquestionável  
cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam de nós. Evangelismo, pág. 360.

Crentes Superficiais Renunciarão à Fé
O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível  
crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras, proibitivas. 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. Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 164.

Falsas Doutrinas Afastam Alguns
A  chamada  Ciência  e  a  religião  achar-se-ão  em  campos  antagônicos,  porque  os  homens  finitos  não  
compreendem o poder e a grandeza de Deus. Estas palavras da Escritura Sagrada foram-me apresentadas:  
"Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si."  
Atos 20:30. Isso se verá certamente entre o povo de Deus. Evangelismo, pág. 593.

Como ele virá?
Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses  leitores superficiais não ancorados em parte 
alguma, são como a areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus  
sentimentos de amargura. Testemunhos Para Ministros, pág. 112.

Não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos aos enganos do inimigo; darão ouvidos a espíritos  
enganadores e a ensinos de demônios e se afastarão da fé Testimonies, vol. 6, pág. 401.

1º Passo para Apostasia: A Rejeição dos Testemunhos!
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. Mensagens  
Escolhidas, vol. 3, pág. 84.

O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. "Não havendo profecia, o povo  
se corrompe" [no inglês, "o povo perece"]. Prov. 29:18. Satanás operará habilmente de várias maneiras e  
por  diferentes  meios,  para  perturbar  a  confiança  do  povo  remanescente  de  Deus  no  verdadeiro 
testemunho. Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 48.

O inimigo tem envidado seus magistrais esforços para abalar a fé de nosso próprio povo nos Testemunhos. ...  
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 a espécie. Mensagens Escolhidas, vol. 3, pág. 83.

O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos Testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no  
tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das Escrituras  
Sagradas, e então a caminhada descendente para a perdição. Quando os Testemunhos, nos quais se acreditava  
anteriormente, são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí; e 
ele  redobra os  seus  esforços  até lançá-las  em rebelião  aberta,  que  se  torne irremediável  e  termine em  
destruição. Testimonies, vol. 4, pág. 211.

Estante cedeu o lugar dos livros para a TV
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Deserções Entre Dirigentes de Igreja
Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Profetas e Reis, pág. 188.
Muitos demonstrarão que não são um com Cristo, que não estão mortos para o mundo, para que possam viver  
com Ele; e as apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão freqüentes. Review and  
Herald, 11 de setembro de 1888.

Pastores não Santificados Serão Eliminados
A grande questão que está tão próxima [o cumprimento da lei dominical] eliminará aqueles a quem Deus não  
designou,  e  Ele  terá  um ministério  puro,  leal,  santificado e  preparado para  a  chuva serôdia.  Mensagens  
Escolhidas, vol. 3, pág. 385.

Segundo  o  que  Deus  me mostrou,  é  preciso  haver,  entre  os  pastores,  uma  sacudidura,  a  fim  de  serem 
eliminados os negligentes, preguiçosos e comodistas, e permanecer um grupo fiel, puro e abnegado, que não  
busque seu bem-estar pessoal, mas administre fielmente na palavra e na doutrina, dispondo-se a sofrer e  
suportar todas as coisas por amor de Cristo, e salvar aqueles por quem Ele morreu. Sintam esses servos o "ai"  
que sobre eles pesa se não pregarem o evangelho, isso será o bastante; mas nem todos o sentem. Testemunhos  
Seletos, vol. 1 pág. 35.

Muitos se levantarão em nossos púlpitos tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de  
Satanás. ... Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Mas estes não podem fazer muralhas para  
obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até ao fim. Testemunhos Para Ministros, págs.  
409 e 411.

A Igreja Talvez Pareça Estar Prestes a Cair
O peneiramento de Deus sacode fora multidões, como folhas secas. Testemunhos Seletos, vol. 1, pág. 479. 
A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Serviço  
Cristão, pág. 49.
Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora permanecem  
genuínos  e  verdadeiros,  demonstrar-se-á  metal  vil.  ...  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. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza  
dos outros, coragem de sua covardia, e lealdade de sua traição. Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 31.

A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de 
Sião serão lançados fora na sacudidura  - a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível,  
não obstante importa que tenha lugar. Mensagens Escolhidas, vol. 2, pág. 380.

Os Fiéis de Deus Serão Revelados
O Senhor tem servos fiéis, que se hão de revelar no tempo de sacudidura e prova. Há elementos preciosos,  
hoje ocultos, que não prostraram o joelho a Baal. Não tiveram a luz que tem estado a brilhar sobre vós, em 
chama concentrada. Mas pode sob um rude e não convidativo exterior revelar-se o puro brilho de um genuíno  
caráter cristão. Durante o dia olhamos para o céu mas não vemos estrelas. Ali se acham, fixas no firmamento,  
mas os olhos não as distinguem. À noite lhes contemplamos o genuíno brilho. Serviço Cristão, pág. 49.

Novos Conversos Ocuparão os Lugares dos que se Retiram
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. Primeiros Escritos, pág. 271.

Como manifestamos descuido? Sem estudar e examinar a própria alma.
Estamos fazendo Trabalho de Polícia? 
“Deus não nos chama para policiar as pessoas, mas para exercer amor por elas. Há ocasiões em que se deve 
chamar o pecado por seu verdadeiro nome, mas, antes disso é preciso que o pecador receba nosso amor  
incondicional.”  Cristianismo Prático pág. 3. Revista da Semana de Oração 2006 – Editorial.
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Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem  
ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou, se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, 
transformando a vida. Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 195.

Meus irmãos, Deus vos convida, como seguidores Seus, a que andeis na luz. Importa que vos alarmeis. Há  
pecado entre vós, e não é considerado excessivamente pecaminoso. Os sentidos de muitos acham-se  
inativos pela condescendência com o apetite e pela familiaridade com o pecado. Precisamos avançar 
para mais perto do Céu. Testemunhos Seletos, vol. 1, pág. 403.

Pecados que dizíamos não no passado temos dito sim hoje!
Precisamos de maior consagração?

• I  Pedro  1:  6-9  –  O que nutri  a  fé?  O sofrimento,  as  provações.  Então  como não 
queremos provas e dificuldades... cedemos espaço para o pecado!

Não temos  exteriormente  inimigos  que  precisemos  temer.  Nosso  grande  conflito  é  contra  o  eu  não  
consagrado. Quando vencemos o eu, somos mais  do que vencedores por Aquele que nos amou. Meus 
irmãos, há para nós uma vida eterna a ganhar. Combatamos o grande combate da fé. Nossa prova não 
está no futuro, mas é agora. Enquanto ela se prolonga, "buscai primeiro o reino de Deus, e a Sua justiça,  
e todas essas coisas" - as coisas que agora servem ao propósito de Satanás como ciladas, para enganar e  
destruir - "vos serão acrescentadas". Mat. 6:33. Review and Herald, 5 de março de 1908.

Vinde, vós que procurais satisfazer-vos em prazeres proibidos e condescendências pecaminosas; os que  
estais vos afastando de Cristo, considerai a cruz do Calvário; contemplai a vítima real sofrendo por vossa 
causa; e, enquanto tendes oportunidade, sede sábios e buscai a fonte de vida e de verdadeira felicidade.  
Vinde, vós que vos queixais e murmurais diante dos pequenos aborrecimentos e das poucas aflições que  
tendes de enfrentar nesta vida, olhai para Jesus, o Autor e Consumador de vossa fé. Ele afastou-Se de 
Seu trono real, de Sua posição elevada, e, pondo de lado Sua divindade, revestiu-Se da humanidade. Foi  
rejeitado e desprezado por nossa causa; tornou-Se pobre para que, pela Sua pobreza, nos tornássemos ricos.  
Podeis vós, contemplando os sofrimentos de Cristo com os olhos da fé, contar vossas aflições, vossas desditas?  
Podeis nutrir vingança no coração enquanto vos lembrais da oração que procedeu dos pálidos e trementes  
lábios de Cristo, em prol de Seus insultadores e assassinos: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem"?  
Luc. 23:34. Há uma obra diante de nós: dominar o orgulho e a vaidade que procuram um lugar em nosso 
coração,  e,  por  meio  de arrependimento  e  fé,  colocar-nos  em familiar  e  santo  colóquio  com Cristo.  ...  
Precisamos negar o próprio eu, e lutar continuamente contra o orgulho. Precisamos esconder o próprio eu em 
Jesus, e deixar que Ele apareça em nosso caráter e conversação. Enquanto olharmos constantemente para  
Aquele que foi traspassado pelos nossos pecados e oprimido pelas nossas dores, obteremos forças para ser  
semelhantes  a  Ele.  Nossa  vida,  nosso  procedimento  testificará  o  quanto  apreciamos  nosso  Redentor  e  a  
salvação que Ele efetuou para nós a tal preço para Si. E nossa paz será como um rio enquanto nos ligarmos a  
Jesus em voluntário e feliz cativeiro. Signs of the Times, 17 de março de 1887. Exaltai-O pág. 234.

Haverão Mártires

Introdução:
Nesse tempo nossa  fé  será  provada ao máximo.  Sob  pena de morte  muitos  terão de confessar  sua fé  ou 
renunciá-la. Mas como no passado em que o Império Papal perseguiu e matou centenas e milhares de fiéis, 
nesses últimos dias o sangue destes mártires serão como semente para conversão de muitas almas sinceras. 
Porém tal logo se feche a Porta da Graça o ministério dos anjos não permitirá mais mortes entre o Povo de 
Deus(ver página 58). Estamos prontos?

Alguns Serão Encarcerados por Causa de sua Fé
Alguns serão encarcerados por se recusarem a profanar o sábado do Senhor. Para Conhecê-Lo (Meditações  
Matinais, 1965), pág. 118.
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Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na  
prisão, exilados, e outros tratado como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isto parece agora impossível:  
mas, ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o  
governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Quando o temor e o 
amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. O Grande Conflito, pág. 608.

Se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão confiando nEle como uma  
criancinha confia em seus pais. Agora é o tempo de cultivar fé em Deus. Nossa Alta Vocação (Meditações  
Matinais, 1962), pág. 355.
Muitos Serão Condenados à Morte
A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus, e, se Ele quiser que sejamos mártires por amor  
à verdade, isto poderá ser o meio de conduzir muitos outros à verdade. Mensagens Escolhidas, vol. 3, pág.  
420.

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. Mensagens Escolhidas, vol. 3, pág. 397.

Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade, e da  
própria vida, para defender a lei de Deus. Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 319.

Requerer-se-á dos homens que rendam obediência a editos humanos em violação da lei divina. Os que forem 
fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados, proscritos. Serão entregues "pelos pais, e irmãos, e parentes, e  
amigos" até mesmo à morte. Profetas e Reis, pág. 588.

Não havemos de ter a coragem e a fortaleza dos mártires de outrora enquanto não chegarmos à posição em  
que eles se acharam. ... Caso deva haver uma volta da perseguição, será dada graça para despertar toda  
energia da alma para mostrar verdadeiro heroísmo. Nossa Alta Vocação (Meditações Matinais, 1962), pág. 123.  

Os discípulos não foram revestidos da coragem e fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou  
necessária. O Desejado de Todas as Nações, pág. 354.

A Perseguição Espalha o Povo de Deus
Em vários lugares, ao ser incitada a hostilidade contra os que observam o sábado do Senhor, talvez se torne 
necessário  que  o  povo  de  Deus  se  mude  desses  lugares  para  outros  em que  não  sejam combatidos  tão  
severamente.  Deus  não  requer  que  Seus  filhos  permaneçam  onde,  pela  atitude  de  homens  ímpios,  sua  
influência perca o efeito e sua vida seja exposta ao perigo. Quando a liberdade a vida correm perigo, não é  
meramente nosso privilégio, mas nosso claro dever ir a lugares em que as pessoas estejam dispostas a ouvir a  
Palavra da Vida e onde as oportunidades para pregar a Palavra sejam mais favoráveis. Manuscrito 26, 1904.

Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espalhado em muitos países. Os  
que receberam uma educação equilibrada sair-se-ão bem onde quer que estiverem. Manuscript Releases, vol.  
5, pág. 280.

Só Duas Classes
Só poderá haver duas classes. Cada participante é assinalado distintamente, ou com o selo do Deus vivo, ou 
com o sinal da besta ou de sua imagem. Review and Herald, 30 de janeiro de 1900.

No grande conflito entre a fé e a descrença todo o mundo cristão estará envolvido. Todos tomarão partido.  
Aparentemente, alguns talvez não se engajem de um lado ou outro do conflito. Talvez não pareçam tomar  
partido contra a verdade, mas não se porão audazmente em campo a favor de Cristo, com receio de perder 
propriedades ou sofrer opróbrio. Todos esses são incluídos entre os inimigos de Cristo. Review and Herald, 7  
de fevereiro de 1893.

Tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar  
ou vender a qualquer pessoa senão aos que tenham o sinal da besta. Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 44.
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Todo indivíduo de nosso mundo se alistará sob uma de duas bandeiras. Carta 30a, 1892.

Os dois exércitos permanecerão distintos e separados, e esta distinção será tão acentuada que muitos que se  
convencerem da verdade se colocarão ao lado do povo de Deus que observa os mandamentos. Quando esta  
grandiosa obra ocorrer na batalha, antes do conflito final, muitos serão presos, muitos fugirão das cidades e  
vilas, para salvar a própria vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo ao permanecerem em defesa da  
verdade. Manuscrito 6, 1889.

Uma grande obra tem de ser efetuada; planos mais vastos devem ser delineados; uma voz se deve elevar para  
despertar as nações. Aqueles que têm fé fraca e vacilante não são os homens talhados a levar avante a obra  
nesta importante crise. Necessitamos da coragem dos heróis e da fé dos mártires. Testimonies, vol. 5, pág.  
187.

Quando, com fé, lançarmos mão de Sua força, Ele mudará, mudará maravilhosamente, a mais desesperançada  
e desanimadora das perspectivas. Ele o fará para glória de Seu nome. Deus pede aos Seus fiéis, aos que nEle  
crêem, que falem de ânimo aos incrédulos e desesperançados. Que o Senhor nos ajude a nos auxiliarmos  
mutuamente, e a prová-Lo por uma fé viva. Testimonies, vol. 8, pág. 12.

Esperança e coragem são essenciais  ao perfeito serviço para Deus.  Esses  são frutos  da fé.  O desânimo é  
pecaminoso e irrazoável. Profetas e Reis, pág. 164.

A própria vida não deve ser comprada com o preço da falsidade. Por uma palavra ou um gesto da  
cabeça, os mártires poderiam ter negado a verdade, salvando a vida. Concordando em lançar sobre o  
altar do ídolo uma simples pitada de incenso, poderiam ter-se salvo do sacrifício, do patíbulo ou da  
cruz.  Mas  recusavam-se  a  ser  falsos  na  palavra  e  nos  atos,  embora  fosse  a  vida  o  prêmio  que  
receberiam por esse procedimento. A prisão, tortura e morte, com a consciência clara, eram-lhes  
bem-vindos,  de  preferência  ao  livramento  sob  condição  de  mentira,  falsidade  e  apostasia.  Pela  
fidelidade e fé em Cristo, alcançaram vestes imaculadas e coroas cravejadas de gemas. Sua vida foi  
enobrecida e elevada à vista de Deus, por isso que se puseram firmemente do lado da verdade sob as  
circunstâncias mais agravantes. Testimonies, vol. 4, pág. 336, 1879.
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Terceiro Evento:
A Chuva Serôdia e o Alto Clamor.

Introdução:
No oriente as duas chuvas marcavam dois períodos distintos: A semeadura, chamada Chuva Temporã e 
a Colheita, conhecida como Chuva Serôdia. Estas chuvas foram usadas por Deus para simbolizarem e 
assinalarem momentos importantes no Plano da Salvação. A primeira chuva, a Temporã, foi derramada 
no Pentecostes no ano 31 de nossa era. Continua caindo até nossos dias. Seu papel é converter a Igreja 
Militante.

Quando esta obra for alcançada pela maioria a Chuva Serôdia fará seu papel. 
Fortalecimento e capacitação serão vistos na Igreja que passará a ser Triunfante e proclamará o Alto 
Clamor do Terceiro Anjo.

• Atos 3: 19-20 – Arrependimento, sempre será a palavra chave;
A Chuva Serôdia só poderá desempenhar sua função e papel caso a Chuva Temporã tenha sido recebida. Uma 
dependerá da outra. São duas Chuvas com funções distintas. Enquanto a Chuva Temporã converte a Igreja de 
Deus a Chuva Serôdia outorga poder à Igreja para concluir a obra com um Alto Clamor!

A Obra do Espírito Santo comparada à Chuva:
• Oséias 10: 12 • Oséias 6: 3 – Conhecimento pleno de Cristo nos dará a Chuva Serôdia;

Deus  não  poderia  empregar  uma melhor  ilustração  para  representar  a  Obra  do  Espírito  Santo  no 
coração. Como a Chuva o Espírito Santo traz frescor, vida e paz à alma aflita, ao pecador.

A Obra do Espírito Santo é Comparada à Chuva
"E fará descer a chuva, a temporã e a serôdia." No Oriente a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é  
necessária, para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes aguaceiros, brota o tenro  
rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão, e o prepara para a foice. O  
Senhor utiliza esses elementos da natureza para representar a obra do Espírito Santo. (Zac. 10:1; Osé. 6:3;  
Joel 2:23 e 28.) Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então  
para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante, de um estágio para outro, o  
processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça  
de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter.  
Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. A chuva serôdia, amadurecendo a seara 
da Terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do homem. Mas a menos que  
a chuva temporã haja caído, não haverá vida; a ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu  
trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Testemunhos Para Ministros, pág. 506.

Irmãos Quem é que nos Batiza com Espírito Santo?
• Mateus 3: 11
O que devo fazer para recebê-lO?
• Atos 2: 38

O que mais deve ser realizado para recebermos o Espírito Santo?
Só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições 
mais elevadas, foi o Espírito derramado. Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 211.
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Ponham de parte os cristãos toda dissensão, e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé  
peçam a bênção prometida, e virá. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a "chuva temporã",  
e glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante. Atos dos Apóstolos pág. 91.

E qual foi o resultado?
• Atos 2: 41 – Qual era o tamanho da igreja antes destas conversões?
• Atos 1: 15 – Aglomeração apenas no início e término da obra: Chuvas Temporã e Serôdia

Igreja pobre, sem templos, sem dinheiro, sem instituições. Deus mudará seu modo?

A Chuva Temporã Veio em 31 d.C., no Pentecostes:
O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi  
o resultado. Até ao fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Atos  
dos Apóstolos, págs. 54 e 55.
Qual foi  o resultado do derramamento do Espírito no dia do Pentecostes? As  boas novas  de um Salvador  
ressuscitado foram levadas até às mais longínquas partes do mundo habitado. ... A igreja viu conversos vindo 
para ela de todas as direções. Extraviados converteram-se de novo. ... A ambição dos crentes era revelar a  
semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de Seu reino. Atos dos Apóstolos,  
pág. 48.

Canto Sereia Fatal, no meio Adventista.
A Chuva Serôdia irá me preparar para a Volta de Cristo...
Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do "refrigério" e da "chuva  
serôdia" os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor, e viver à Sua vista. Oh, quantos vi eu no tempo de  
angústia  sem  abrigo!  Haviam  negligenciado  a  necessária  preparação,  e  portanto  não  podiam  receber  o  
refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Os que recusam ser  
talhados pelos profetas, e deixam de purificar o espírito na obediência da verdade toda, e se dispõe a crer que  
seu estado é muito melhor do que realmente é, chegarão ao tempo em que as pragas cairão, e verão que  
necessitam ser esculpidos e preparados para a edificação. Não haverá, porém, tempo para o fazer, e nem 
Mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Antes desse tempo sairá a declaração terrivelmente solene de  
que: "Quem é injusto faça injustiça ainda; e quem está sujo suje-se ainda; e quem é justo faça justiça ainda; e  
quem é santo seja santificado ainda." Apoc. 22:11. Vi que ninguém poderia participar do "refrigério" a menos  
que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo, e sobre toda má palavra e  
ação. Deveríamos, portanto, estar-nos aproximando mais e mais do Senhor, e achar-nos fervorosamente à  
procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembrem 
todos que Deus é santo, e que unicamente entes santos poderão morar em Sua presença. Primeiros Escritos  
pág. 71.

Nem Todos Receberão a Chuva Serôdia
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. Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 214.

Temos  esperança  de  ver  toda  a  igreja  reavivada?  Tal  tempo nunca há de vir.  Há na  igreja  pessoas  não  
convertidas,  e  que  não  se  unirão  em  fervorosa,  prevalecente  oração.  Precisamos  entrar  na  obra  
individualmente. Precisamos orar mais, e falar menos. Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 122.
Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a  
chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Testemunhos Para Ministros, pág.  
399.

Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser  
que  nos  estejamos  desenvolvendo  diariamente  na  exemplificação  das  ativas  virtudes  cristãs,  não  
reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo 
derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Testemunhos  
Para Ministros, pág. 507.
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Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação,  
perecerão em trevas. Não vos deveis deixar estar tranqüilamente, sem nada fazer na obra de Deus. Serviço  
Cristão, pág. 228.

Nem todos os membros da igreja cultivam a piedade pessoal; por isso não compreendem sua responsabilidade 
pessoal. Não reconhecem que é privilégio e dever seu, alcançar a alta norma da perfeição cristã. ... Estamos  
nós aguardando a chuva serôdia, esperando confiantemente um dia melhor, quando a igreja será dotada de  
poder  do  alto,  e  assim habilitada  para  a  obra?  A  chuva  serôdia  jamais  há  de  refrigerar  e  fortalecer  o 
negligente, que não use as faculdades que Deus lhe deu. 
Temos grande necessidade da pura, vivificante atmosfera que nutre e fortalece a vida espiritual. Carecemos  
de maior fervor. A solene mensagem que nos é dada para o mundo deve ser proclamada com maior fervor, com  
uma intensidade tal que impressione os incrédulos, levando-os a ver que o Altíssimo está a agir conosco, que  
Ele é a Fonte de nossa eficiência e poder. ...
Estais  usando todas  as  vossas  faculdades  no esforço de trazer  de volta  ao redil  as  ovelhas  perdidas?  Há  
milhares de milhares em ignorância, os quais poderiam ser advertidos. Orai como jamais orastes, pedindo o  
poder de Cristo. Orai pela inspiração de Seu Espírito, para que sejais tomados de um desejo de salvar os que  
perecem. Ascenda ao Céu a oração: "Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe; e faça resplandecer o Seu 
rosto sobre nós. Para que se conheça na Terra o Teu caminho, e em todas as nações a Tua salvação." Sal. 67:1  
e 2. Review and Herald, 17 de maio de 1906. O Cuidado de Deus pág. 364 – Meditações Matinais 1995.

A Chuva Temporã Produz Conversão.
A Chuva Serôdia Desenvolve um Caráter Semelhante ao de Cristo:
A chuva serôdia, amadurecendo a seara da Terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a  
vinda do Filho do homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida; a ramagem verde 
não  brotará.  Se  a  chuva  temporã  não  fizer  seu  trabalho,  a  serôdia  não  desenvolverá  a  semente  até  a  
perfeição. Testemunhos Para Ministros, pág. 506.

Em nenhum ponto de nossa experiência podemos nós dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer  
justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã, são-nos necessárias até ao fim. ... Ao irmos  
ao Senhor em busca do Espírito Santo, Este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente  
confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva serôdia. Testemunhos Para Ministros, págs. 507 e  
509.

A Chuva Serôdia só poderá desempenhar sua função e papel caso a Chuva Temporã tenha sido recebida.
Uma dependerá da outra.  São duas Chuvas com funções distintas.

Enquanto a Chuva Temporã converte a Igreja de Deus; a Chuva Serôdia outorga poder à Igreja para 
concluir a obra com um Alto Clamor! Notem que o Espírito Santo concede ao pecador duas dádivas: Poder e 
Transformação. Mas o professo mundo cristão deseja apenas o Poder do Espírito Santo e não a transformação 
que Ele deseja operar.

Não é prova conclusiva de que um homem é cristão o manifestar ele êxtases espirituais sob circunstâncias  
extraordinárias. Santidade não é arrebatamento: é inteira entrega da vontade a Deus; é viver por toda a  
palavra que sai da boca de Deus; é fazer a vontade de nosso Pai celestial; é confiar em Deus na provação,  
tanto nas trevas como na luz; é andar pela fé e não pela vista; é apoiar-se em Deus com indiscutível confiança,  
descansando em Seu amor. Atos dos Apóstolos pág. 51.

Eles não desejam transformação ...
Muitos querem usar o Espírito Santo, mas não querem que O Espírito Santo os use!
Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-Se de nós. Mediante o Espírito opera Deus em Seu  
povo "tanto o querer como o efetuar, segundo a Sua boa vontade". Filip. 2:13. Mas muitos não se submeterão a  
isto. Querem-se dirigir a si mesmos. É por isso que não recebem o celeste dom. Unicamente aos que esperam 
humildemente em Deus, que estão atentos à Sua guia e graça, é concedido o Espírito. O Desejado de Todas as  
Nações, pág. 672.
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Vamos falar um pouco sobre nossa realidade... Como estamos em relação ao Espírito Santo?
Uma  coisa  é  aprovar  de  modo  geral  o  agente  do  Espírito  Santo,  e  outra,  aceitar  Sua  obra  como  
reprovador, chamando-nos ao arrependimento. Muitos têm uma intuição de separação de Deus, e de 
estar  debaixo  da  servidão  do  pecado  e  do  próprio  eu;  esforçam-se  para  se  reformarem,  mas  não  
crucificam o próprio eu. Não se entregam inteiramente às mãos de Cristo, procurando forças divinas  
para Lhe fazer a vontade. Não consentem em deixar-se moldar à semelhança divina. Reconhecem de  
modo geral suas imperfeições, mas não confessam particularmente cada pecado. Com cada ação errada,  
a velha natureza egoísta é fortalecida. Parábolas de Jesus pág. 48

Não oramos, não pedimos:
• Zacarias. 10:1
Cristo prometeu o dom do Espírito Santo a Sua igreja, mas quão pouco é apreciada essa promessa! Quão  
raramente o poder [do Espírito] é sentido na igreja, e quão pouco se fala do Seu poder perante o povo!...  
Precisamos examinar as Escrituras diariamente, e orar fervorosamente para que, pelo poder do Espírito  
Santo, Deus habilite cada um de nós a trabalhar em nosso respectivo lugar na Sua vinha. Ninguém está 
preparado para instruir e fortalecer a igreja, a menos que tenha recebido o dom do Espírito Santo. 
Review and Herald, 29 de março de 1892.

A promessa do Espírito Santo não é limitada há algum século ou raça. Cristo declarou que a divina influência  
de  Seu  Espírito  estaria  com Seus  seguidores  até  o  fim.  Desde  o  dia  do  Pentecoste  até  ao  presente,  o  
Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e a Seu serviço. A todos os  
que aceitam a Cristo como um Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como consolador, santificador, guia e  
testemunha.  Quanto  mais  intimamente  os  crentes  andam  com Deus,  tanto  mais  clara  e  poderosamente  
testificam do amor do Redentor e da Sua graça salvadora. Os homens e mulheres que através dos longos  
séculos  de  perseguição  e  prova  desfrutaram,  em  larga  escala,  a  presença  do  Espírito  em  sua  vida,  
permaneceram  como  sinais  e  maravilhas  no  mundo.  Revelaram,  diante  dos  anjos  e  dos  homens,  o  
transformador poder do amor que redime. Atos dos Apóstolos pág. 50.

Quando devemos pedir as Chuvas Temporã e Serôdia?
As convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembléias da igreja local, e todas as ocasiões em  
que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva  
temporã como a serôdia. Testemunhos Para Ministros, pág. 508.

Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma  
chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus, mais do que fechar as janelas do Céu para que a chuva não caia  
sobre a Terra. Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 124.

Devemos Orar Fervorosamente Pela Descida do Espírito Santo
Devemos  orar  tão  fervorosamente  pela  descida  do  Espírito  Santo  como  os  discípulos  oraram  no  dia  de  
Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós, hoje, mais ainda. Testimonies, vol. 5, pág. 158.

A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro; é, porém, o privilégio da  
igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la, e o Céu espera para concedê-la.  
Evangelismo, pág. 701.

Precisamos Humilhar o Coração em Verdadeiro Arrependimento
Um  reavivamento  da  verdadeira  piedade  entre  nós,  eis  a  maior  e  a  mais  urgente  de  todas  as  nossas  
necessidades. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja  
disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai celeste  
está mais disposto a dar Seu Espírito Santo àqueles que Lho peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas  
dádivas  a  seus  filhos.  Cumpre-nos,  porém,  mediante  confissão,  humilhação,  arrependimento  e  fervorosa  
oração,  cumprir  as  condições  estipuladas  por  Deus  em  Sua  promessa  para  conceder-nos  Sua  bênção.  Só  
podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 121.

Digo-vos  que deve haver  entre nós  um reavivamento completo.  Tem de haver  um ministério  convertido.  
Precisa haver confissões, arrependimento e conversões. Muitos que estão pregando a Palavra necessitam da  
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graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazerem uma 
obra cabal e esmerada antes que seja para sempre demasiado tarde. Carta 51, 1886.

É Necessário Haver Entrega Total
Deus não aceitará nada menos do que entrega incondicional. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão 
entrar no Céu. Eles não encontrariam felicidade ali, pois nada sabem dos elevados e santos princípios que 
governam os membros da família real. O verdadeiro cristão mantém as janelas da alma abertas em direção ao  
Céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua vontade está de acordo com a vontade de Cristo. Seu mais elevado  
desejo é tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Review and Herald, 16 de maio de 1907.

Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a 
remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar Seu Espírito sobre uma enfraquecida  
igreja. ... Toda tentação, toda influência contrária seja ela franca ou oculta, será resistida com êxito, "não  
por  força,  nem por  violência,  mas  pelo  Meu  Espírito,  diz  o  Senhor  dos  exércitos".  Zac.  4:6.  Mensagens  
Escolhidas, vol. 1, pág. 124.

A chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda alma que estiver purificada de toda contaminação. É  
nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo, para estarmos preparados para o tempo de refrigério pela  
presença do Senhor - preparados para o batismo do Espírito Santo. Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 191.

Igreja Vivas e Atuantes:
Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu  
sincero pedido. ... Então as janelas do Céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. Review and Herald,  
25 de fevereiro de 1890.

O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a Terra toda com Sua glória, não há de ter lugar  
enquanto não tivermos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus.  
Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse  
fato mediante um derramamento, sem medida, de Seu Espírito; mas isso não acontecerá enquanto a maior  
parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Serviço Cristão, pág. 253.

Conversão Como no Pentecoste
Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia como houve no dia de Pentecoste, depois de 
os discípulos haverem recebido o Espírito Santo. Review and Herald, 29 de junho de 1905.

Semelhante ao Dia de Pentecoste
É com intenso anseio que aguardo o tempo em que os acontecimentos do dia de Pentecoste se repitam com  
maior poder do que naquela ocasião. João diz: "Vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a  
Terra se iluminou com a sua glória." Apoc. 18:1. Então, como no Pentecoste, cada pessoa ouvirá a verdade ser-
lhe proferida em sua própria língua. SDA Bible Commentary, vol. 6, pág. 1.055.

Em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo  
de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados, e outros milagres eram realizados. Viu-
se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecoste. Testemunhos Seletos,  
vol. 3, pág. 345.

A grande obra do evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que  
assinalou  o  seu  início.  As  profecias  que  se  cumpriram no  derramamento  da  chuva  temporã  no  início  do 
evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia, no final do mesmo. ...Servos de Deus, com o rosto  
iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a  
mensagem do Céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da Terra, será dada a advertência. Operar-se-ão  
prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. O Grande Conflito, págs. 611 e  
612.
Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isto produzia efeito. ...  
Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu: "Foi a chuva serôdia, o refrigério  
pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo." Primeiros Escritos, pág. 271.
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Semelhante ao Movimento de 1844
O poder que agitou o povo tão vigorosamente no movimento de 1844 será revelado outra vez. A mensagem do  
terceiro anjo não será divulgada em sussurros, mas com forte voz. Testimonies, vol. 5, pág. 252.

Vi  que  esta  mensagem se  encerrará  com poder  e  força  muito  maiores  do  que  o  clamor  da  meia-noite.  
Primeiros Escritos, pág. 278.

Deus Tem Pedras Preciosas em Todas as Igrejas
Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas, e não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo  
religioso. SDA Bible Commentary, vol. 4, pág. 1.184.

O Senhor tem Seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades decisivas para estes últimos dias  
não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente; por isso,  
ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Testimonies, vol. 6, págs. 70 e 71.

Entre eles [os católicos] existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz  
que sobre eles brilha, e Deus operará em seu favor. Obreiros Evangélicos, pág. 329.

Multidões Responderão à Chamada
Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à chamada, e os que eram  
preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas, assim como precipitadamente fora Ló retirado  
de Sodoma antes de sua destruição. Primeiros Escritos, pág. 279.

Haverá um exército de crentes resolutos que permanecerão tão firmes como uma rocha durante a última  
prova. Mensagens Escolhidas, vol. 3, pág. 390.

Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo e das igrejas - até da Igreja Católica - cujo zelo excederá  
consideravelmente o dos que têm estado a postos para proclamar a verdade até agora. Mensagens Escolhidas,  
vol. 3, págs. 386 e 387.

Multidões receberão a fé e unir-se-ão aos exércitos do Senhor. Evangelismo, pág. 700.
Muitos que vaguearam longe do aprisco retornarão para seguir o grande Pastor. Testimonies, vol. 6, pág. 401.

Milhares Convertidos num Dia
Milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade. ... Essas conversões à verdade operar-se-ão com 
uma  rapidez  surpreendente  para  a  igreja,  e  unicamente  o  nome  de  Deus  será  glorificado.  Mensagens  
Escolhidas, vol. 2, pág. 16.

Milhares se converterão à verdade num dia, os quais na hora undécima verão e reconhecerão a verdade e as 
atuações do Espírito de Deus. The Ellen G. White 1888 Materials, pág. 755.

Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia como houve no dia de Pentecoste, depois de 
os discípulos haverem recebido o Espírito Santo. Evangelismo, pág. 692.

Judeus Conversos – Voltarão para o redil - Grande Colheita Dentre os Judeus
Os Judeus Sendo Contados com o Israel de Deus - Judeus Convertidos na Finalização da Obra
Haverá muitos conversos entre os judeus, e esses conversos ajudarão a preparar o caminho do Senhor, e fazer  
no deserto caminho direto para nosso Deus. Judeus conversos hão de ter parte importante a desempenhar nos  
grandes preparativos a serem feitos no futuro para receber a Cristo, nosso Príncipe. Nascerá uma nação em 
um dia. Como? Por homens que Deus designou se converterem à verdade. Ver-se-á "primeiro, a erva, depois, a  
espiga, e, por último, o grão cheio na espiga". Mar. 4:28. Cumprir-se-ão as predições da profecia. Manuscrito  
75, 1905. Evangelismo pág. 579.
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O Coração da Última Mensagem de Deus:
O Alto Clamor: Justificação pela Fé

Vários me escreveram, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo,  
e tenho respondido: "É a mensagem do terceiro anjo, em verdade." Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág.  
372.

Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo.  É a terceira mensagem angélica que deve ser  
proclamada  com alto  clamor  e  regada  com  o  derramamento  de  Seu  Espírito  Santo  em  grande  medida.  
Testemunhos Para Ministros, págs. 91 e 92.

A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da Terra, a fim de preparar o  
caminho  ao  Senhor.  Esta  é  a  glória  de  Deus  com  que  será  encerrada  a  mensagem  do  terceiro  anjo.  
Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 373.

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. Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 363.

A Terra é Iluminada: Apocalipse 18: 1-8
Vi  raios  de luz  provindo de cidades e vilas,  dos  lugares  altos  e baixos  da Terra.  A Palavra de Deus era  
obedecida e, em resultado, havia em cada vila e cidade monumentos seus. Sua verdade era proclamada por  
todo o mundo. Testemunhos Seletos, vol. 3, págs. 296 e 297.

Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a Palavra de Deus. Os corações eram 
convencidos  pelo  poder  do Espírito  Santo,  e manifestava-se  um espírito  de genuína conversão.  Portas  se  
abriam por  toda  parte  à  proclamação  da  verdade.  O  mundo  parecia  iluminado  pela  influência  celestial.  
Testimonies, vol. 9, pág. 126.

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. Primeiros Escritos, pág. 277.

Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e, descendo ele, a Terra foi iluminada com sua glória. A luz  
que acompanhava este anjo penetrou por toda parte, ao clamar ele poderosamente, com grande voz: "Caiu!  
Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda  
ave imunda e aborrecível!" Apoc. 18:2. A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo  
anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm entrado nas igrejas desde 1844.  A obra 
desse anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar  
esta o volume de um alto clamor. E o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação  
que em breve devem enfrentar. Vi uma grande luz repousando sobre eles, e uniram-se destemidamente para  
proclamar a mensagem do terceiro anjo.
Foram enviados anjos para ajudar o poderoso anjo do Céu, e ouvi vozes que pareciam fazer ressoar em toda 
parte:  "Sai  dela,  povo  Meu."  Apoc.  18:4.  ...  A  glória  de  Deus  repousou  sobre  os  santos,  pacientes  e  
expectantes, e deram fielmente a última advertência solene, proclamando a queda de Babilônia, e chamando 
o povo de Deus para sair dela para que possam escapar de sua terrível condenação. A luz que se derramou  
sobre os expectantes  penetrou por toda parte, e aqueles,  nas igrejas,  que tinham alguma luz e que não  
haviam ouvido e rejeitado as três mensagens, obedeceram à chamada, e deixaram as igrejas decaídas. ... A 
terceira mensagem deveria fazer sua obra; todos deveriam ser provados por meio dela, e os que são preciosos  
deveriam ser chamados das corporações religiosas. Primeiros Escritos, págs. 277 e 278.
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O Alto Clamor
Em 2010 o Movimento de Reforma completou  85 anos.

Temos o que comemorar? 

Sei  que,  se o povo de Deus houvesse mantido viva  ligação com Ele,  se  Lhe  houvessem obedecido  à  
Palavra, estariam hoje na Canaã celestial. Boletim da Associação Geral, 30 de março de 1903.

Satanás Tem Marchado Sobre Nós
Se todo vigia sobre os muros de Sião houvesse dado à trombeta um sonido certo, o mundo haveria antes desta  
data ouvido a mensagem de advertência. A obra, porém, acha-se com atraso de anos. Enquanto os homens  
dormiram, Satanás marchou furtivamente sobre nós. Testimonies, vol. 9, pág. 29.

Não Falharam as Promessas de Deus
Em suas mensagens aos homens, os anjos de Deus apresentam o tempo como sendo muito breve. Assim me tem  
sempre sido apresentado. Verdade  é  que  o  tempo se  tem prolongado além do  que  esperávamos  nos 
primitivos dias desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos. Falhou,  
porém, a Palavra de Deus? Absolutamente! Cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são 
igualmente condicionais....
Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Não era desígnio Seu  
que Seu povo, Israel, vagueasse quarenta anos no deserto. Prometeu conduzi-los diretamente à terra de  
Canaã, e estabelecê-los ali como um povo santo, sadio e feliz. Aqueles, porém, a quem foi primeiro  
pregado,  não  entraram  "por  causa  da  incredulidade".  Mat.  13:58.  Seu  coração  estava  cheio  de  
murmuração,  rebelião e ódio,  e Ele  não podia cumprir Seu concerto com eles.  Por quarenta anos a  
incredulidade,  a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel  da terra de Canaã.  Os mesmos  
pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve 
falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a  
contenda entre o professo povo de Deus que nos têm detido neste mundo de pecado e dor por tantos  
anos. Manuscrito 4, 1883. Evangelismo pág. 696.

Não Responsabilizar a Deus
Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa de insubordinação, como aconteceu 
com  os  filhos  de  Israel;  mas  por  amor  de  Cristo,  Seu  povo  não  deve  acrescentar  pecado  a  pecado,  
responsabilizando a Deus pela conseqüência de seu procedimento errado. Carta 184, 1901.

Podemos Apressar o Dia
Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. O Desejado de Todas as  
Nações, pág. 633. 

É privilégio de todo cristão, não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se 
todos os que professam o Seu nome estivessem produzindo fruto para Sua glória, quão rapidamente seria  
lançada em todo o mundo a semente do evangelho! Depressa amadureceria a última seara, e Cristo viria para  
juntar o precioso grão. Testimonies, vol. 8, págs. 22 e 23.

Quando a Mensagem Estiver Terminada
Ela [a vinda do Senhor] não será retardada para além do tempo em que a mensagem for levada a todas as  
nações, línguas e povos. Havemos nós, que professamos ser estudiosos das profecias, de esquecer-nos de que a  
paciência  de  Deus  para  com os  ímpios  é  uma parte  do  vasto  e  misericordioso  plano  pelo  qual  Ele  está  
procurando efetuar a salvação das almas? Review and Herald, 18 de junho de 1901.

Quando tivermos sincera e inteira consagração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um  
derramamento de Seu Espírito sem medida; isto, porém, não terá lugar enquanto a maior parte da igreja não  
estiver colaborando com Deus. Review and Herald, 21 de julho de 1896.
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O que devemos fazer?
• Oséias 10: 2

A Terra inteira deve ser iluminada com a glória da verdade de Deus. A luz deve fulgir para todas as terras  
e todos os povos. E é dos que receberam a luz que ela deve difundir-se. A Estrela da Alva raiou sobre nós, e  
devemos lançar sua luz sobre o caminho dos que se acham em trevas. Uma crise acha-se precisamente diante  
de nós. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar as grandes verdades para estes últimos  
dias. Não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e tomado sua decisão. Então  
virá o fim. Testimonies, vol. 6, pág. 24.

A verdade contida na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, tem de ir a toda nação, tribo, língua  
e povo; ela deve iluminar as trevas de todo continente, e estender-se às ilhas do mar. Não deve haver dilação  
nessa obra. Nossa divisa deve ser: Para a frente, sempre para a frente! Anjos do Céu irão adiante de nós, a  
preparar-nos o caminho.  Nosso cuidado pelas regiões distantes nunca poderá ser deposto enquanto a 
Terra inteira não for iluminada com a glória do Senhor. Obreiros Evangélicos, pág. 470. Maranata pág. 259.

A Mensagem Avançará com Grande Poder
Quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor, e quando grande poder e glória acompanharem a 
obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória. É a chuva serôdia que os reanima e fortalece para 
passarem pelo tempo de angústia. SDA Bible Commentary, vol. 7, pág. 984.

À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e mais  
poderosos. Mensagens Escolhidas, vol. 3, pág. 407.

Esta mensagem [Apoc. 14:9-12] abrange as duas mensagens precedentes. Ela é representada sendo dada em 
alta voz; isto é, com o poder do Espírito Santo. SDA Bible Commentary, vol. 7, pág. 980.
Quando  a  terceira  mensagem  se  avolumar  num  alto  clamor,  grande  poder  e  glória  acompanharão  sua  
proclamação. Os semblantes do povo de Deus resplandecerão com a luz do Céu. Testimonies, vol. 7, pág. 17.
Segundo está predito no capítulo dezoito do Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada  
com grande poder pelos que transmitem a advertência final contra a besta e sua imagem. Testimonies, vol. 8,  
pág. 118.

No capítulo dezoito do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta  
passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se  
encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a  
fé protestante. O Grande Conflito, pág. 383.

À medida que a mensagem do terceiro anjo se avoluma num alto clamor, grande poder e glória acompanharão  
sua proclamação. Os semblantes do povo de Deus brilharão com a luz do Céu. Testimonies, vol. 7, pág. 17.

O Alto Clamor
Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o 
conhecimento da salvação tão abundantemente, que a luz será comunicada a toda cidade e vila. A Terra será 
cheia do conhecimento da salvação. O poder renovador do Espírito de Deus haverá tão completamente coroado  
de êxito os intensamente ativos instrumentos, que a luz da verdade presente irradiará por toda parte. Review  
and Herald, 13 de outubro de 1904.

Glória Progressiva
A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a Terra com sua glória será  
chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Review and Herald, 27 de  
maio de 1890.
Isso equivale não equivale receber a chuva serôdia.

Crianças Proclamam a Mensagem
Muitos,  mesmo entre  os  iletrados,  proclamam agora  as  palavras  do  Senhor.  Crianças  são  impelidas  pelo  
Espírito a ir e declarar a mensagem do Céu. O Espírito será derramado sobre todos quantos se submeterem a  
Suas  sugestões  e,  pondo à margem todo o esforço humano,  suas  regras  inibidoras  e cautelosos  métodos,  
proclamarão a verdade com a força do poder do Espírito. Evangelismo, pág. 700.
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Quando os seres celestiais perceberem que os homens não apresentarão mais a verdade com simplicidade,  
como Jesus fazia, até as crianças serão impelidas pelo Espírito de Deus e pôr-se-ão a proclamar a verdade 
para este tempo. The Southern Work, pág. 66.

Amplitude Mundial da Proclamação
O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, deve iluminar a Terra toda com a sua glória.  
Prediz-se com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. ... Servos de Deus, com o rosto  
iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a  
mensagem do Céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da Terra, será dada a advertência. O Grande 
Conflito, págs. 611 e 612.

A mensagem do anjo que acompanha o terceiro deve agora ser transmitida a todas as partes do mundo. Deve  
ser a mensagem da colheita, e toda a Terra se iluminará com a glória de Deus. Carta 86, 1900.

Quando  a  tormenta  da  perseguição  realmente  irromper  sobre  nós,  ...  a  mensagem do  terceiro  anjo  se  
avolumará num alto clamor, e toda a Terra se iluminará com a glória do Senhor. Testimonies, vol. 6, pág. 
401.

Em cada cidade da América deve ser proclamada a mensagem. Em cada país do mundo deve ser transmitida a  
mensagem de advertência. General Conference Bulletin, 30 de março de 1903.

Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o 
conhecimento da salvação tão abundantemente, que a luz será comunicada a toda cidade e vila. Evangelismo,  
pág. 694.

Uma crise acha-se precisamente diante de nós. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar 
as grandes verdades para estes últimos dias. Não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a  
advertência e feito sua decisão. Então virá o fim. Vida e Ensinos, pág. 220.

O amor de Cristo, o amor de nossos irmãos, testificará para o mundo que temos estado com Jesus e  
aprendido dEle. Então a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor, e toda a Terra se  
iluminará com a glória do Senhor. Testimonies, vol. 6, págs. 400 e 401.

A Igreja Triunfante
A obra está prestes a concluir-se. Os membros da igreja militante que se houverem demonstrado fiéis, tornar-
se-ão a igreja triunfante. Carta 32, 1892.

Antes  de a obra encerrar-se e terminar o  selamento do povo de Deus,  receberemos o derramamento do  
Espírito de Deus. Anjos do Céu, encontrar-se-ão em nosso meio. Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 111.
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Quarto Evento:
O Decreto Dominical e o Fechamento da Porta da Graça para o Mundo

Introdução:
• Sofonias 2: 1 e 2
• Estes dois importantes e decisivos Eventos Finais  precisão ser estudados e compreendidos pelo Povo de 

Deus, pois marcam o término da graça e oportunidade de salvação. 
• Antes do Fechamento da Porta da Graça serão promulgadas Leis Dominicais.
• O Decreto de Morte será promulgado em ocasião posterior ao Fechamento Porta da Graça.
• Vale ressaltar que não haverão mortes após o término do Tempo de Graça. 
• Estes decretos serão promulgados pelo Poder Romano Papal apoiado pelos Estados Unidos. 
• Tal decisão foi motivada pelo abalo causado pelo Alto Clamor do Terceiro Anjo.

• Apocalipse 13: 11-18
Quando as principais  igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns,  
influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apóie as instituições, a América protestante  
terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o  
resultado inevitável. ... A imposição da guarda do domingo pelos protestantes é uma obrigatoriedade do  
culto ao papado. ... No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as  
igrejas  mesmas  uma  imagem à  besta;  daí  a  obrigatoriedade  da  guarda  do  domingo  nos  Estados  Unidos  
eqüivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. O Grande Conflito, págs. 445, 448 e 449.

Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder  
romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança a América do Norte for  
induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e 
republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é  
chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Testemunhos Seletos, vol.  
2, pág. 151.

Tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar  
ou vender a qualquer pessoa senão aos que tenham o sinal da besta. Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 44.

Quando  os  seus  pecados  se  acumulam até  ao  céu?  (Apoc.  18:2-5)  Quando  a  lei  de  Deus  for  finalmente  
invalidada pela legislação. The Signs of the Times, 12 de junho de 1893.

Ninguém Sabe Quando Terminará o Tempo da Graça
Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem será concluída, ou quando terá fim o tempo de graça. As  
coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos; não busquemos, porém, saber aquilo que foi mantido em 
segredo  nos  concílios  do  Todo-poderoso.  ...  Têm-me  chegado  cartas  perguntando  se  tenho  qualquer  
esclarecimento especial quanto ao tempo do fim de graça; e respondo que tenho apenas esta mensagem a dar;  
que  agora  é  tempo  de  trabalhar,  enquanto  é  dia,  pois  a  noite  vem,  quando  ninguém  pode  trabalhar.  
Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 191.

A Imposição da Lei Dominical Precede o Fim do Tempo da Graça
O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça; pois isso será  
a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. Mensagens Escolhidas, vol. 2,  
pág. 81.

Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de serem selados. Todos os que demonstrarem  
sua lealdade a Deus observando Sua lei e recusando aceitar um sábado falso, colocar-se-ão sob o estandarte do 
Senhor Deus Jeová e receberão o selo do Deus vivo. Os que renunciam a verdade de origem celestial e aceitam  
o domingo como sábado, receberão o sinal da besta. Carta G-11, 1890. Maranta pág. 162.
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O que é a "imagem da besta"? e como será ela formada? A imagem é feita pela besta de dois cornos, e é uma 
imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem, e  
como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta - o papado. Quando se corrompeu a  
primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o 
Espírito e o poder de Deus; e, para que pudesse governar a consciência do povo, procurou apoio do poder 
secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos  
seus próprios fins, especialmente na punição da "heresia". A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem 
da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja  
empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. ... A "imagem da besta" representa a forma de  
protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil  
para imposição de seus dogmas. O Grande Conflito, págs. 443 e 445.

O Sinal da Besta
Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, e o mundo for esclarecido relativamente à  
obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito  
que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará  
homenagem a Roma, e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem.  
Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de Sua autoridade, e honrarem em seu 
lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão, de fato, o sinal de fidelidade para com  
Roma "o sinal da besta". E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo,  
e este seja levado a optar entre os  mandamentos de Deus e os dos  homens,  é que,  então,  aqueles  que  
continuam a transgredir hão de receber "o sinal da besta". O Grande Conflito, pág. 449.

O Futuro Recebimento do Sinal da Besta
A mudança do sábado é um sinal  ou marca da autoridade da Igreja Romana.  Os que,  compreendendo os  
reclamos do quarto mandamento, preferem observar o falso dia de repouso  em lugar do verdadeiro, estão  
com isso prestando homenagem à única autoridade que o ordena. O sinal da besta é o dia de repouso papal,  
aceito pelo mundo em substituição ao dia designado por Deus. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. 
Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade  
católico-romana.  Ninguém  é  condenado  sem  que  haja  recebido  iluminação  nem  se  compenetrado  da  
obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado , e o 
alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada  
com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na transgressão  
receberão o sinal da besta. A passos rápidos aproximamo-nos desse período. Quando as igrejas protestantes  
se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, à qual se opuseram os seus antepassados,  
sofrendo com isso a mais terrível perseguição, então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela  
autoridade combinada da Igreja  e  do Estado.  Haverá  uma apostasia  nacional  que só  terminará  em ruína  
nacional. Manuscrito 51, 1899.  Evangelismo pág. 234.

Ninguém ainda recebeu o sinal da besta:
A observância do domingo ainda não é o sinal da besta, e não o será até que saia o decreto induzindo os  
homens a adorar este sábado idólatra. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda  
não chegou. SDA Bible Commentary, vol. 7, pág. 977.

O que é a Marca ou o Sinal da Besta?
João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem observando o  
primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta. Testemunhos Para Ministros, pág. 133.

O sinal da besta é o dia de repouso papal. Evangelismo, pág. 234.
Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo.  
SDA Bible Commentary, vol. 7, pág. 980.

O sinal, ou selo, de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia - o memorial divino da criação. ...  
A marca da besta é o oposto disso - a observância do primeiro dia da semana. Testemunhos Seletos, vol. 3,  
pág. 232.
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Na mão e na testa:
"A todos, os pequenos e os grandes, ... faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a  
fronte." Apoc. 13:16. Os homens não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a  
mente que o domingo é o sábado. Special Testimony to Battle Creek Church, págs. 6 e 7.

Quando é Recebido o Sinal da Besta?
A observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não o será até que saia o decreto compelindo os  
homens a venerarem esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda  
não veio. SDA Bible Commentary, vol. 7, pág. 977.

A guarda do domingo não é ainda o sinal da besta, e não o será enquanto não for proclamado o decreto que  
force os homens a cultuar este dia de repouso. SDA Bible Commentary, vol. 7, pág. 977.

E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a 
optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que, então, aqueles que continuam a transgredir hão  
de  receber  "o  sinal  da  besta".  ...  Quando  Deus  envia  aos  homens  advertências  tão  importantes  que  são  
representadas como proclamadas por santos anjos a voar pelo meio do céu, Ele requer que toda pessoa dotada  
de faculdade de raciocínio atenda à mensagem. O Grande Conflito, págs. 449 e 594.

Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre Ele e eles, como uma prova da fidelidade deles. Os que,  
na grande crise que está perante nós, depois de receberem iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem  
desobedecendo e exaltando as leis humanas acima da de Deus, receberão o sinal da besta. Evangelismo, pág.  
235.

O sábado será a pedra de toque da lealdade; pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando 
sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não O  
servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio em conformidade com a lei do Estado, contrária ao  
quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda  
do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que 
uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo  
o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. O Grande Conflito, pág. 605.

A imposição da Observância do Domingo é a Prova
Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto  
mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o sábado espúrio, e o alto clamor do terceiro  
anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha  
divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da  
besta. Evangelismo, pág. 234.

Como Resultado do Menosprezo da Luz
Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre Ele e eles, como uma prova da fidelidade deles. Os que,  
na grande crise que está perante nós, depois de receberem iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem  
desobedecendo e exaltando as leis humanas acima da de Deus, receberão o sinal da besta. Carta 98, 1900.

Prudência na Apresentação do Assunto do Domingo
Não  devemos  provocar  os  que  aceitaram esse  falso  dia   de  repouso,  que  é  instituição  do  papado,  em  
substituição ao santo sábado de Deus. Por não terem argumentos bíblicos em seu favor, tornam-se mais irados  
e decididos a pôr em lugar dos argumentos que lhes faltam na Palavra de Deus, a força do seu poderio. O vigor  
da perseguição acompanha os passos do dragão. Portanto, grande cuidado deve ser exercido para não produzir  
provocação alguma. Carta 55, 1886.

Tão logo o povo de Deus seja selado na fronte - não é algum selo ou sinal que possa ser visto, mas uma  
consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados - tão 
logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Na verdade, ela já começou; os  
juízos de Deus estão agora sobre a Terra, para advertir-nos, a fim de que saibamos o que virá. SDA Bible  
Commentary, vol. 4, pág. 1.161.
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O que deve ser realizado aos Domingos?
O sábado deve ser ensinado de maneira definida, mas sede cuidadosos ao lidar com o ídolo do domingo. Para  
os sábios, uma palavra basta. ...  Abster-se de trabalhar aos domingos não é receber o sinal da besta;  e 
onde isto promoverá os interesses da obra, deve ser efetuado. Não devemos afastar-nos de nossa maneira de  
proceder para trabalhar aos domingos. Review and Herald, 6 de abril de 1911.

Abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. ... Nos lugares em que a oposição é tão  
forte que suscite perseguição, se for efetuado algum trabalho no domingo, que nossos irmãos façam desse dia  
uma ocasião para realizar genuíno trabalho missionário. The Southern Work, págs. 69 e 70.

Não  devemos  achar  que  temos  a  obrigação  de  irritar  nossos  vizinhos  que  veneram o  domingo,  fazendo 
decididos  esforços  para  expor  intencionalmente  diante  deles  o  trabalho  realizado  nesse  dia,  a  fim  de  
demonstrar independência. Nossas irmãs não precisam escolher o domingo como o dia para mostrarem a 
lavagem de roupa. Mensagens Escolhidas, vol. 3, pág. 399.

Empenhar-se em Atividades Espirituais no Domingo
O domingo pode ser empregado para desenvolver vários ramos de trabalho que muito farão em proveito do  
Senhor. Podem realizar-se nesse dia reuniões ao ar livre, ou em casas de família. Pode fazer-se trabalho de  
casa  em casa.  Os  que  escrevem,  podem consagrar  esse  dia  para  redigir  seus  artigos.  Realizem-se  cultos  
religiosos no domingo, sempre que possível. Tornem-se essas reuniões vivamente interessantes. Cantem-se  
verdadeiros hinos de reavivamento, e fale-se com firmeza e poder do amor de Cristo. Testemunhos Seletos,  
vol. 3, págs. 395 e 396.

Levai os estudantes para fora, a fim de realizarem reuniões em lugares diferentes e efetuarem obra médico-
missionária.  Eles  encontrarão  as  pessoas  em  casa  e  terão  excelente  oportunidade  para  apresentarem  a  
verdade. Esta maneira de passar o domingo é sempre agradável ao Senhor. Testimonies, vol. 9, pág. 238.

O Fechamento da Porta da Graça para o Mundo

A Atividade Humana Depois do fim do Tempo da Graça
Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a Terra em seu estado mortal: estarão os homens a plantar e  
a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no 
santuário celestial. O Grande Conflito, pág. 491.

Quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada, e para sempre tiver sido fixado o destino 
do mundo, os habitantes da Terra não o saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um 
povo do qual finalmente o Espírito de Deus Se terá retirados; o zelo satânico com que o príncipe do mal os  
inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios, terá a semelhança do zelo para com Deus. O Grande  
Conflito, pág. 615.

O trigo e o joio deverão "crescer ambos juntos até à ceifa". No desempenho de seus deveres cotidianos, os  
justos hão de estar, até o fim, em contato com os ímpios. Os filhos da luz estão espalhados entre os das trevas  
para que o contraste salte aos olhos de todos. Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 13.

Cristo  declarou  que  quando  Ele  vier  alguns  de  Seu  povo  expectante  estarão  empenhados  em transações  
comerciais.  Alguns estarão semeando no campo, outros ceifando e colhendo, e outros ainda moendo num 
moinho. Manuscrito 26, 1901.

Quando o professo povo de Deus se estiver unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com 
eles gozando de prazeres proibidos; quando o luxo do mundo se tornar luxo da igreja; quando os sinos  
para  casamentos  estiverem  a  tocar,  e  todos  olharem  para  o  futuro  esperando  muitos  anos  de  
prosperidade  temporal,  subitamente  então,  como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim de  suas  
resplendentes visões e esperanças ilusórias. O Grande Conflito, págs. 338 e 339.
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Quando pastores, agricultores, negociantes, advogados, grandes e pretensos bons homens exclamarem: "Paz e  
segurança!", sobrevirá repentina destruição. Lucas relata as palavras de Cristo, de que o dia de Deus vem 
como um laço - a figura de um animal andando na selva em busca da presa, e eis que, de repente, ele é 
apanhado na disfarçada armadilha do caçador. Manuscript Releases, vol. 10, pág. 266.

Quando os homens estão despreocupados, enlevados nas diversões, absortos em comprar e vender, o ladrão se  
aproxima com passos furtivos. Assim será na vinda do Filho do homem. Carta 21, 1897.

Depois  que  terminar  o  tempo  da  graça  não  serão  mais  oferecidas  orações  em  seu  favor.  SDA  Bible  
Commentary, vol. 3, pág. 1.150.

O Caráter não Pode Ser Transferido
Solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento e palavra e ato de nossa vida será  
novamente enfrentado. O que fazemos de nós mesmos no tempo da graça, isso havemos de permanecer por  
toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera mudança no caráter. A vinda de Cristo  
não nos muda o caráter; fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Testemunhos  
Seletos, vol. 2, pág. 167.

Outra Oportunidade não Convenceria os Ímpios
Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça em  
que possamos preparar-nos para o Céu. Esta é nossa única e derradeira oportunidade para formar caracteres  
que  nos  habilitem  para  o  futuro  lar  que  o  Senhor  preparou  para  todos  os  que  obedecem  aos  Seus  
mandamentos. Carta 20, 1899.

Quinto Evento:
As Sete últimas Pragas e a Ressurreição Especial.

Imediatamente após o Fechamento da Porta da Graça
Cristo sai do Santuário e os Ventos são soltos.

O Evangelho Eterno foi anunciado!

Introdução:
Neste tempo subsistirão apenas aqueles que possuírem o Selo do Deus Vivo. As Sete Últimas Pragas 
devastarão todo este mundo e seus  habitantes.  Ainda assim muitos ímpios serão preservados  para 
contemplarem Cristo em Sua Segunda Vinda. Na Sétima Praga os inimigos de Deus e da Verdade de 
todos os tempos e eras irão ressurgir para juntamente com os ímpios vivos passarem pelo o “horror e 
vergonha eterna”. Reencontrarão com o Mestre, vindo sobre as nuvens do céu com Poder e Grande 
Glória!
Os selados desde 1.844, os integrantes dos 144.000, também ressurgirão, mas para a receberem a vida 
eterna.
• Isaías 26: 20-21
A mais terrível das catástrofes. Quando as pragas começaram a cair o caos será instalado.

Quais são os aposentos em que haveremos de nos ocultar? São a proteção de Cristo e dos santos anjos.  
Os filhos de Deus não estarão todos no mesmo lugar neste tempo. Estarão em diferentes grupos e em 
todas  partes  da  terra;  e  serão  postos  à  prova  individualmente  e  não  em grupos.  Cada  um deverá  
suportar a prova por si mesmo (RH 19-11-1908). Comentário Bíblico vol. 7A pág. 1165.

O Evangelho Eterno foi anunciado e Cristo põe fim ao Reino do Pecado:
• Mateus 24: 14
• Apocalipse 14: 6-13
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Imediatamente após o fim do Tempo de Graça:
Quando terminar o tempo da graça, isso se dará repentina e inesperadamente - numa ocasião em que menos o  
esperarmos. Mas podemos ter hoje um registro limpo no Céu, e saber que Deus nos aceita. The Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 7, pág. 989. 

Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a Terra em seu estado mortal: estarão os homens a plantar e  
a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no 
santuário celestial. O Grande Conflito, pág. 491. 

Quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada, e para sempre tiver sido fixado o destino 
do mundo, os habitantes da Terra não o saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um  
povo do qual finalmente o Espírito de Deus Se terá retirados; o zelo satânico com que o príncipe do mal os  
inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios, terá a semelhança do zelo para com Deus. O Grande  
Conflito, pág. 615.

Vi anjos indo rapidamente de um lado para o outro no Céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado  
voltou da Terra, e informou a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados.  
Então vi  Jesus, que estivera a ministrando diante da arca, a qual contém os Dez Mandamentos, lançar o  
incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: "Está feito". E todo o exército dos anjos tirou suas  
coroas quando Jesus fez a solene declaração: "Quem é injusto, faça injustiça ainda; e quem está sujo, suje-se  
ainda; e quem é justo, faça justiça ainda; e quem é santo, seja santificado ainda." Apoc. 22:11.  Cada caso 
fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estivera ministrando no santuário, o juízo  
estivera em andamento pelos justos mortos, e a seguir pelos justos vivos. Cristo recebera Seu reino, tendo  
feito expiação pelo Seu povo, e apagado os seus pecados. Os súditos do reino estavam completos. As bodas do  
Cordeiro estavam consumadas. E o reino e a grandeza do reino sob todo o Céu foram dados a Jesus e aos  
herdeiros da salvação, e Jesus deveria reinar como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Retirando-Se Jesus do 
lugar santíssimo, ouvi o tilintar das campainhas sobre Suas vestes; e, ao sair Ele, uma nuvem de trevas cobriu  
os  habitantes  da  Terra.  Não  havia  então  mediador  entre  o  homem culpado  e  Deus,  que  fora  ofendido.  
Enquanto Jesus permanecera entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob repressão; quando, porém,  
Ele saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida, e Satanás teve completo domínio sobre os que  
afinal não se arrependeram. Enquanto Jesus oficiava no santuário, era impossível serem derramadas as 
pragas; mas, terminando ali a Sua obra, e encerrando-se a Sua intercessão, nada havia para deter a ira  
de Deus, e ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a  
salvação e odiou a correção. Naquele  tempo terrível,  depois de finalizada a mediação de Jesus, os  
santos passaram a viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Cada caso estava decidido, cada  
jóia  contada.  Jesus  demorou  um  momento  no  compartimento  exterior  do  santuário  celestial,  e  os  
pecados que tinham sido confessados enquanto Ele esteve no lugar santíssimo, foram colocados sobre 
Satanás,  o originador do pecado, que deve sofrer o castigo deles. Vi então Jesus depor Suas vestes 
sacerdotais  e  envergar  Seus  mais  régios  trajes.  Sobre  Sua  cabeça  havia  muitas  coroas,  uma coroa 
encaixada dentro da outra. Cercado pelo exército dos anjos, deixou o Céu. As pragas estavam caindo  
sobre os habitantes da Terra. Alguns acusavam a Deus e O amaldiçoavam. Outros precipitavam-se para o 
povo de Deus e pediam que lhes ensinassem como escapar dos seus juízos. Mas os santos nada tinham para  
eles. A última lágrima pelos pecadores fora derramada; a última oração aflita fora oferecida; enfrentado o  
último peso de cuidados pelos pecadores, e dada a última advertência. A doce voz de misericórdia não mais os  
haveria de convidar. Quando os santos e o Céu todo estiveram interessados em sua salvação, não tiveram eles  
o menor interesse por si. A vida e a morte foram sido colocadas diante deles. Muitos desejavam a vida, mas  
não fizeram esforços  por obtê-la. Não optaram pela vida, e agora não havia sangue expiatório que para  
purificasse o culpado, nenhum Salvador compassivo que pleiteasse a favor deles e clamasse: "Poupa, poupa o  
pecador por mais algum tempo."  O Céu todo se uniu a Jesus, quando ouviram as terríveis palavras: "Está  
feito."  Apoc.  16:17.  "Está  consumado."  João 19:30.  O plano da salvação se cumprira,  mas poucos tinham 
escolhido aceitá-lo. E, silenciando-se a doce voz de misericórdia, o medo e horror apoderou-se dos ímpios.  
Com terrível clareza ouviram as palavras:  "Tarde demais! Tarde demais!"  Os que não tinham prezado a  
Palavra de Deus, iam apressadamente de um lado para outro, vagueando de mar a mar, e do Norte ao Oriente,  
em busca da Palavra do Senhor. Disse o anjo: "Eles não a acharão. Há uma fome na Terra; não fome de pão,  
nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que não dariam eles por uma palavra de aprovação  
por parte de Deus! mas não: devem continuar a ter fome e sede. Dia após dia, desprezaram a salvação, dando  
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maior apreço às riquezas e prazeres terrestres do que a qualquer tesouro ou estímulo celestial. Rejeitaram a  
Jesus e desprezaram Seus santos. Os sujos devem permanecer sujos para sempre." Muitos dos ímpios ficaram 
grandemente  enraivecidos  por  sofrer  os  efeitos  das  pragas.  Foi  uma  cena  de  terrível  aflição. Pais  
repreendiam amargamente seus filhos, e filhos a seus pais, irmãos a suas irmãs, e irmãs a seus irmãos. Altos  
clamores de pranto eram ouvidos de todos os lados: "Foste tu que me impediste de receber a verdade que me  
haveria  salvo  desta  hora  terrível!"  O povo voltava-se  contra  seus  pastores  com ódio  atroz  e  os  acusava,  
dizendo: "Não nos advertistes. Disseste-nos que o mundo inteiro deveria converter-se e clamastes: Paz, Paz,  
para acalmardes todo o temor que se despertava. Não nos falastes a respeito desta hora; e aqueles que nos  
avisaram a tal respeito declarastes serem fanáticos e homens maus, os quais causariam a nossa ruína." Mas vi  
que os pastores não escaparam da ira de Deus. Seu sofrimento foi dez vezes maior do que o de seu povo.  
Primeiros Escritos págs 281 e 282.

Ruínas e destruições sem precedentes
• Apocalipse 16: 1- 21
A Chuva Serôdia nos dá poder para passar pelas pragas
Nesse tempo a "chuva serôdia", ou o refrigério pela presença do Senhor, virá, para dar poder à grande voz do  
terceiro  anjo  e preparar  os  santos  para  estarem de pé no período em que as  sete últimas pragas  serão  
derramadas. Primeiros Escritos, pág. 86.

Serão Derramadas as Taças da Ira de Deus
Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra; uma taça após a  
outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da Terra. Mensagens Escolhidas, vol. 3, pág. 426.
Logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as sete últimas pragas estão para ser derramadas.  
... Os raios da ira de Deus estão prestes a cair, e quando Ele começar a punir os transgressores, não haverá um  
período de pausa até ao fim. Testemunhos Para Ministros, pág. 182.

Satanás mergulhará então os habitantes da Terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus  
de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O 
mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. O  
Grande Conflito, pág. 614
Pragas semelhantes as Pragas do Egito:

Ambas mostram o Poder de Deus Ambas derrotam impérios opressores do Povo de Deus

Ambas libertam o Povo Escolhido Ambas demonstram a Justiça de Deus

As Duas Primeiras Pragas:
A 1º Chaga má e dolorosa sobre os adoradores da Besta
A 2º Mar se transforma em Sangue com de morto
Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira que, sem mistura, se ameaçara fazer  
cair sobre os que adoram a besta e sua imagem, e recebem o seu sinal. (Apoc. 14:9 e 10.) As pragas que 
sobrevieram ao Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel, eram de caráter semelhante aos juízos mais  
terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes do libertamento final do povo de Deus.  
Diz o autor do Apocalipse, descrevendo esses tremendos flagelos: "Fez-se uma chaga má e maligna nos homens  
que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem." O mar "se tornou em sangue como de um morto, e  
morreu no mar toda a alma vivente." Apoc. 16:2 e 3. O Grande Conflito, págs. 627 e 628.

As pragas estavam caindo sobre os habitantes da Terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando-O.  
Outros se precipitavam para o povo de Deus, e pediam que lhes ensinassem como poderiam escapar dos Seus  
juízos. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada; oferecida 
havia sido a última oração aflita; arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores, e dada a última  
advertência. Primeiros Escritos, pág. 281.

A Terceira Praga: Rios, Riachos, Fontes das Águas se tornam sangue
Tinham sede de sangue, agora se fartarão dele!
Vi que os quatro anjos segurariam os quatro ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário,  
e então viriam as sete últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que  
nós  havíamos  trazido  os  juízos  divinos  sobre  eles,  e  que  se  pudessem livrar  a  Terra  de  nós,  as  pragas  
cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por  
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livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito, e  
alcançaram livramento pela voz de Deus. Primeiros Escritos, págs. 36 e 37.
E os rios e fontes das águas "se tornaram em sangue". Terríveis como são estes castigos, a justiça de Deus é  
plenamente reivindicada. Declara o anjo de Deus: "Justo és Tu, ó Senhor, ... porque julgastes estas coisas.  
Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também Tu lhes deste o sangue a beber; porque  
disto são merecedores." Apoc. 16:2-6. Condenando o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do  
derramamento de seu sangue como se este tivesse sido derramado por suas próprias mãos. O Grande Conflito,  
pág. 628.

A Quarta Praga: Sobre o Sol. E o pior não se arrependeram!
• Apocalipse 16: 8 e 9
Na praga que se segue, é dado poder ao Sol para que "abrasasse os homens com fogo. E os homens foram  
abrasados com grandes calores". Apoc. 16:8 e 9. Os profetas assim descrevem a condição da Terra naquele  
tempo terrível: "E a Terra [está] triste; ... porque a colheita do campo pereceu." "Todas as árvores do campo 
se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens." "A semente apodreceu debaixo dos seus torrões,  
os  celeiros  foram assolados."  "Como geme o gado!  as  manadas  de vacas  estão confusas,  porque não têm  
pasto: ... os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto." Joel 1:10-12, 17-20. "Os cânticos do  
templo serão gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Jeová; muitos serão os cadáveres; em todos os lugares  
serão lançados fora em silêncio." Amós 8:3. Estas pragas não são universais, ao contrário os habitantes da 
Terra seriam inteiramente exterminados. Contudo serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por  
mortais. O Grande Conflito, págs. 628 e 629.

A Quinta Praga: Sobre o Trono da Besta – O Vaticano
Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa,  
quando, eis, um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a Terra. Então o arco-íris,  
resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus, e parece cercar cada um dos grupos em 
oração. As multidões iradas subitamente se detêm. Silenciam seus gritos de mofa. É esquecido o objeto de sua  
ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao  
amparo de seu fulgor insuperável. ... É à meia-noite que Deus manifesta o Seu poder para o livramento de Seu  
povo. O Sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os  
ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos vêem com solene alegria os sinais de seu  
livramento. O Grande Conflito, págs. 635 e 636.
O povo de Deus não estará livre de sofrimento; mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem  
privações, e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias, não  
desamparará nenhum de Seus abnegados filhos. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça, deles cuidará; e no  
tempo de fome serão alimentados.  Enquanto os  ímpios  estão a  morrer  de fome e pestilências,  os  anjos  
protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que “anda em justiça” é esta promessa: “O  
seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua  
língua se seca de sede; mas Eu, o Senhor os ouvirei, Eu o Deus de Israel, os não desampararei.” Isa. 33:16;  
41:17. O Grande Conflito, págs. 629.

Os Perdidos Condenam Seus Falsos Pastores
Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor, no dia  
de Deus ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível  
clamor: "Estou perdido, eternamente perdido!" Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que  
pregaram falsidades e condenaram a verdade. SDA Bible Commentary, vol. 4, pág. 1.157.

Todos se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram  
coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora,  
em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão  
cheias de furor. "Estamos perdidos!" exclamam; "e vós sois a causa de nossa ruína"; e voltam-se contra os falsos  
pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam, pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As  
mesmas mãos que os coroavam de lauréis, levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o  
povo de Deus, são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. O Grande Conflito, págs. 655 e 656.

• Ezequiel 9: 1-11
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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. Testemunhos Seletos, vol.2, págs. 65 e 66.
Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade, e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia,  
considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração  
a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas  
que se opõem a Sua lei. Manuscript Releases, vol. 19, pág. 176.

A Palavra de Deus é invalidada por falsos pastores. ... Em breve sua obra recairá sobre si mesmos. Então serão  
testemunhadas as cenas descritas em Apocalipse 18, em que os juízos de Deus cairão sobre a Babilônia mística.  
Manuscrito 60, 1900.

O Armagedom !O Armagedom !

O Armagedom antes  de ser  um conflito  bélico  entre  as  nações  da Terra,  é  essencialmente  um 
conflito entre o bem e o mal. Será a última batalha entre o Bem e o Mal. Vejamos o que nos afirma 
a Bíblia e o Espírito de Profecia nas passagens que se seguem.

A Sexta Praga: O Armagedom
Os espíritos diabólicos sairão aos reis da Terra e ao mundo inteiro, para segurá-los no engano, e forçá-los a se  
unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do Céu. O Grande Conflito, pág. 624.

O Espírito de Deus está gradualmente Se retirando do mundo. Satanás também está concentrando as forças do  
mal, dirigindo-se "aos reis do mundo inteiro", para reuni-los sob o seu estandarte e prepará-los "para a peleja  
do grande dia do Deus todo-poderoso". Apoc. 16:14. SDA Bible Commentary, vol. 7, pág. 983.

A Última Grande Batalha Entre o Bem e o Mal
Dois grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador do Céu e da  
Terra. Todos os que se encontram do Seu lado têm o Seu selo. Eles são obedientes a Suas ordens. Do outro  
lado está o príncipe das trevas, com os que escolheram a apostasia e a rebelião. SDA Bible Commentary, vol.  
7, págs. 982 e 983.
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Um terrível  conflito  encontra-se  diante  de nós.  Aproximamo-nos  da  peleja  do grande dia  do Deus  todo-
poderoso.  O  que  tem  estado  sob  controle  será  solto.  O  anjo  da  misericórdia  está  dobrando  as  asas,  
preparando-se para descer do trono e deixar o mundo sob o domínio de Satanás. Os principados e poderes da  
Terra estão em acirrada revolta contra o Deus do Céu. Estão cheios de ódio contra os que O servem, e em  
breve, muito em breve, será travada a última grande batalha entre o bem e o mal. A Terra será o campo de  
batalha - o local da peleja e da vitória finais. Aqui, em que por tanto tempo Satanás tem instigado os homens  
contra Deus, a rebelião será debelada para sempre. Review and Herald, 13 de maio de 1902.

A inimizade de Satanás contra o bem manifestar-se-á cada vez mais, ao conduzir ele em atividade suas forças  
em sua última obra de rebelião; e toda alma que não esteja inteiramente entregue a Deus e não seja guardada  
pelo poder divino, fará uma aliança com Satanás contra o Céu e se unirá na batalha contra o Governador do  
Universo. Testemunhos Para Ministros, pág. 465.

Logo, todos os habitantes da Terra terão tomado partido, ou a favor ou contra o governo do Céu. Testemunhos  
Seletos, vol. 3, pág. 143.

Onde será Travada a Batalha do Armagedom? 
A última grande batalha? Em dois locais decisivos. 
1º Local: A cerca de 100 KM ao norte de Jerusalém encontra-se o monte Megido.
Deste Monte pode avistar-se toda a planície de Esdrelom, onde tiveram lugar as principais batalhas do Antigo 
Testamento, entre israelitas e os inimigos do povo de Deus.

Foi aí, na planície de Esdrelom, que Baraque obteve uma grande vitória sobre os cananeus e Gideão sobre os 
midianitas (Juízes 4-5,7). Ali também encontrou a morte o rei Saul às mãos dos filisteus (1 Samuel 31:8), e Josias 
às mãos dos egípcios (2 Reis 23:29-30; 2 Crônicas 35:22-24).

Megido é a antiga forma hebraica de Armagedom ou Har-Magedom, que significa Monte ou Colina 
de Megido, ou a Colina das Batalhas. 
É deste lugar a que se refere Zacarias 12:11, quando fala do Vale de Megido.
Armagedom é o  nome simbólico da última grande batalha espiritual entre o Bem e o Mal.
Em Apocalipse 16:16, diz:

“E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedom." 
No momento da Segunda Vinda de Jesus Cristo "todas as nações" se juntarão neste lugar 
para combaterem Jerusalém. A batalha de Armagedom cobrirá toda a área desde Jerusalém 
a Megido. 
2º Local: O Seu Coração! O nosso Coração!
Todo o Mundo se Concentrará de um Lado ou do Outro
Todo o mundo estará em um ou no outro lado da questão. Será travada a batalha do Armagedom. E nesse 
dia nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo 
azeite em nossas vasilhas com nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o Capitão do  
exército do Senhor estará à frente dos anjos do Céu para dirigir a batalha. Mensagens Escolhidas, vol. 3, pág.  
426.
• Apocalipse 16: 12-16.

• A batalha de Armagedom será o combate mais dramático da história.
• Será um conflito épico entre o bem e o mal. 
• Contudo a profecia de Armagedom não será uma alegoria literária ou um mito. 
• Armagedom será um evento real de proporções trágicas para aqueles que desafiam Deus. 
• Será a reunião de todas as forças do bem e do mal no Médio Oriente, numa das terras mais disputadas de 

todos os tempos - uma terra que nunca conheceu paz.
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Veja a localização geográfica do conflito:

Acontecimentos preliminares ao Armagedom:
1º Secamento do Rio Eufrates: Símbolo do enfraquecimento das nações adjacentes ao Eufrates. Exemplo: 
Queda do Império Otomano em 1840.
No ano de 1840 outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. Dois anos antes, Josias  
Litch, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9,  
predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos esta potência deveria ser subvertida “no ano  
de 1840, no mês de agosto”; e poucos dias apenas antes de seu cumprimento escreveu: “Admitindo que o  
primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacozes subisse ao trono com permissão dos  
turcos, e que os 391 anos, quinze dias, começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto  
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de 1840,  quando  se  pode  esperar  seja  abatido  o  poderio  otomano  em Constantinopla.  E  isto,  creio  eu,  
verificar-se-á ser o caso.” – Josias Litch, artigo no Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, de 1º de  
agosto de 1840. 

No mesmo tempo especificado,  a Turquia,  por  intermédio  de seus  embaixadores,  aceitou a proteção das  
potências  aliadas  da  Europa,  e  assim se  pôs  sob  a  direção  de  nações  cristãs.  O  acontecimento  cumpriu  
exatamente  a  predição.  Quando  isto  se  tornou  conhecido,  multidões  se  convenceram  da  exatidão  dos  
princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado  
ao movimento do advento.  Homens de saber e  posição uniram-se a Miller,  tanto  para pregar  como para  
publicar suas opiniões, e de 1840 a 1844 a obra estendeu-se rapidamente. O Grande Conflito pág. 335

2º Passagem dos Reis do Oriente: Símbolo do Grande Confronto entre as Nações e Potencias Mundiais no 
Conflito.
As batalhas entre os dois exércitos são tão reais como as travadas pelos exércitos deste mundo, e do  
resultado do conflito espiritual dependem destinos eternos. Profetas e Reis, pág. 176.

3º Aparecimento de 3 Espíritos Imundos semelhantes a Rãs: Símbolo  dos  3  Grandes Poderes 
Político-Religiosos do Mundo.  Esta será a maior  cruzada contra o povo de Deus.  Uma liga mundial  político-
religiosa para destruir o Povo de Deus. Forças Políticas, Militares e Religiosas. Haverá derramamento de sangue 
sem precedentes, mas o Povo de Deus será protegido. Cristo e seus anjos intervirão e terminarão o Grande 
Conflito.
• Zacarias 12: 10-11

Como é formada a Grande Babilônia?
Dragão: Paganismo Besta: Papado Falso Profeta: Estados Unidos

Espiritismo Catolicismo Protestantismo Apóstata

A Sétima Praga – Finalização da Obra no Vale do Megido!
Precisamos estudar o derramamento da sétima taça. (Apoc. 16:17-21.) Os poderes do mal não capitularão no  
conflito sem uma luta. Mas a Providência Divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedom. 
Quando a Terra for iluminada com a glória do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus,  
despertarão do sono, e os exércitos do Deus vivo pôr-se-ão em campo. SDA Bible Commentary, vol. 7, pág.  
983.

Em breve será travada a batalha do Armagedom. Aquele em cuja vestimenta está escrito o nome: Rei dos reis  
e Senhor dos senhores, conduz os exércitos do Céu montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino,  
branco e puro. (Apoc. 19:11-16.) SDA Bible Commentary, vol. 7, pág. 982.

A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio  
fundamento parece ceder. Cadeias de montanha estão a soçobrar. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos  
marítimos que, pela iniqüidade, se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. ... As mais  
orgulhosas  cidades  da  Terra  são derribadas.  Os  suntuosos  palácios  em que os  grandes  homens  do mundo  
dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das  
prisões fendem-se, e o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé, é libertado. O 
Grande Conflito, pág. 637.

A Sétima Praga e a Ressurreição Especial
A voz de Deus ouvida em todo o Universo!

A morte de nossos queridos são um aviso de que não 
pertencemos a este mundo!

• Daniel 12: 2
• Apocalipse 1: 7 e 8

Santos: Ressurgem Glorificados e não Imortalizados. Ímpios: Ressurgem Mortais e Decadentes.
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Foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o Seu povo. Estando os ímpios a fazer zombarias em redor deles,  
subitamente apareceu o Sol, resplandecendo em sua força e a Lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para esta  
cena com espanto,  enquanto  os  santos  viam, com solene alegria,  os  indícios  de seu livramento.  Sinais  e  
maravilhas seguiam-se em rápida sucessão. Tudo parecia desviado de seu curso natural. Os rios deixavam de 
correr. Nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas nas outras. Havia, porém, um lugar claro, de uma 
glória fixa, donde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a Terra. Houve um 
grande terremoto. As sepulturas se abriram e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo,  
guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó, glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria  
fazer com os  que tinham guardado a Sua lei.  O céu abria-se  e fechava-se,  e estava  em comoção. As 
montanhas tremiam como uma vara ao vento, e lançavam por todos os lados pedras irregulares. O mar  
fervia como uma panela e lançava pedras sobre a terra. E, falando Deus o dia e a hora da vinda de  
Jesus,  e  declarando  o  concerto  eterno  com o  Seu  povo,  proferia  uma  sentença  e  então  silenciava,  
enquanto as palavras estavam a repercutir pela Terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos  
para  cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela Terra como 
estrondos  do  mais  forte  trovão.  Era  terrivelmente  solene.  No  fim  de  cada  sentença,  os  santos  
aclamavam: "Glória! Aleluia!" Seus rostos iluminavam-se com a glória de Deus, e resplandeciam de glória  
como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da  
glória.  E,  quando  a  interminável  bênção  foi  pronunciada  sobre  os  que  haviam  honrado  a  Deus  
santificando  o  Seu  sábado,  houve  uma  grande  aclamação  de  vitória  sobre  a  besta  e  sua  imagem.  
Primeiros Escritos pág. 286.

Há um grande terremoto "como nunca tinha havido desde que há homens sobre a Terra; tal foi este tão  
grande terremoto". Apoc. 16:18. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-
ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana ao vento, e rochas irregulares são espalhadas  
por todos os lados. ... A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a  
quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a soçobrar. Desaparecem ilhas  
habitadas. Os portos marítimos que, pela iniqüidade, se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas  
enfurecidas. ...  Grandes pedras de saraiva, cada um "do peso de um talento",  estão a fazer sua obra de  
destruição. (Apoc. 16:19 e 21.) ...
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". Dan. 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. "Os mesmos que O traspassaram" (Apoc. 1:7), os que zombaram e escarneceram da  
agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de Sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-Lo em Sua  
glória, e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. O Grande Conflito, págs. 636 e 637.

• Mateus 26: 62-68
Quando Cristo vier pela segunda vez, ... eles O verão como Rei do Céu. ... Então os sacerdotes e maiorais  
recordarão distintamente a cena na sala de julgamento. Todas as circunstâncias aparecerão diante deles como 
que escritas com letras de fogo. Signs of the Times, 17 de janeiro de 1900.
Por ocasião da vinda de Cristo, os crentes ainda estarão de posse de seus corpos mortais, e, portanto, 
tremerão diante do esplendor de Cristo, embora hajam sido glorificados à voz de Deus.

A Constelação de Órion:
Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou; pudemos então olhar  
através do espaço aberto em Órion, donde vinha a voz de Deus. Primeiros Escritos, pág. 41. 

Uma  constelação  fácil  de  enxergar  é  Órion,  mostrada  na  figura  acima  como  é  vista  no  hemisfério  sul.  Para 
identificá-la devemos localizar 3 estrelas próximas entre si, de mesmo brilho, e alinhadas. Elas são chamadas Três 
Marias, e formam o cinturão da constelação de Órion, o caçador. Seus nomes são Mintaka, Alnilan e Alnitaka. 

• Jó 38: 31 e 32  e Amós 5:8.
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Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual 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. Primeiros Escritos, pág. 15.

Falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com o Seu povo, proferia  
uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela Terra. O Israel de Deus  
permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e  
ressoavam pela Terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença  
os anjos aclamavam: "Glória! Aleluia!" O rosto deles iluminava-se com a glória de Deus, e resplandeciam de  
glória como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da 
glória. E, quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus santificando o  
Seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem. Primeiros Escritos, págs. 285  
e 286.

Os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos  
de pó. Primeiros Escritos, pág. 69.

Não tenho o mais leve conhecimento quanto ao tempo anunciado pela voz de Deus. Ouvi a hora proclamada,  
mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Cenas de tal emoção, solene interesse,  
passaram por mim de maneira que linguagem alguma é capaz de descrever. Foi tudo viva realidade para mim,  
pois logo a seguir a ela, apareceu a grande nuvem branca, sobre a qual estava assentado o Filho do homem.  
Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 76.

Oh, naquele dia se descobrirá que os justos eram os sábios, ao passo que os pecadores e desobedientes eram 
tolos em seu orgulho e vaidade, por negligenciarem as coisas de interesse eterno. Vergonha e desprezo eterno 
é sua porção. Os que foram cooperadores de Cristo estarão então bem perto do trono de Deus, cingidos de  
pureza e das vestes de justiça eterna. Carta 71, 1878.

• Salmos 91: 1-16
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Sexto Evento:
O Tempo de Angústia. Duas causas da Angústia: 

1-) Saída de Jesus do Santuário Celestial
2-) O Espírito Santo ter sido retirado da Terra

Período de Grande Trevas Espirituais: Sofonias 1: 14 e 15.

Introdução:
Neste tempo o Povo de Deus passará por uma fase semelhante a de Jacó no vau do Rio Jaboque. Será 
um terrível tempo de Angústia pois a Porta da Graça se encontra FECHADA e todos devem viver à vista 
de Deus sem um Intercessor. Vejamos como é descrito este tempo pelas escrituras:
• Daniel 12: 1 • Jeremias 30: 4-7

Dois tipos de Angústia a dos Perdidos e a dos Santos:
1-) A Angústia dos Perdidos:

• Amós 8: 11 e 12; - Se não sentirmos fome da Palavra hoje teremos fome dela amanhã!
• Jeremias 8: 20;

Fome da Palavra
Os que não apreciam, estudam e prezam ternamente a Palavra de Deus proferida por Seus servos terão por 
que lamentar-se amargamente no futuro. Vi que o Senhor, em juízo, andará no fim do tempo pela Terra; as  
terríveis pragas começarão a cair. Então os que desprezaram a Palavra de Deus, os que a tiveram em pouca  
conta, "andarão de mar a mar, e do norte até o oriente; correrão por toda parte, procurando a palavra do 
Senhor, e não a acharão". Amós 8:12. Há na Terra uma fome de ouvir a Palavra. Manuscrito 1, 1857.

Não Mais Orações Pelos Ímpios
Os ministros de Deus terão realizado seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado sua  
última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e um povo iníquo. Foi dada sua última e solene advertência.  
Oh, então, quão depressa casas, terras e dólares que foram ambiciosamente acumulados e acalentados, e  
firmemente agarrados, seriam dados em troca de alguma consolação pelos que professaram a verdade mas não  
viveram de acordo com ela, para que fosse explicado o caminho da salvação ou para ouvir uma palavra de  
esperança ou uma oração ou exortação de seus pastores! Mas não! Eles continuarão sentindo fome e sede  
inutilmente; sua sede nunca será mitigada; eles não poderão obter nenhuma consolação. Os seus casos estão  
decididos e resolvidos para sempre. É um tempo terrível e espantoso. Manuscrito 1, 1857.

2-) A Angústia dos Santos:
No tempo de angústia Satanás instiga os ímpios, e eles cercam o povo de Deus para destruí-los. Mas ele não  
sabe que foi escrito "perdão" ao lado de seus nomes nos livros do Céu. Review and Herald, 19 de novembro de  
1908.

Vi que os quatro anjos segurariam os quatro ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário,  
e então viriam as sete últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que  
nós  havíamos  trazido  os  juízos  divinos  sobre  eles,  e  que  se  pudessem livrar  a  Terra  de  nós,  as  pragas  
cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por  
livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito, e  
alcançaram livramento pela voz de Deus. Primeiros Escritos, págs. 36 e 37.

Expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os  
como merecedores do mais severo castigo, e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los.  
O romanismo no Velho Mundo, o protestantismo apóstata no Novo, adotarão uma conduta idêntica para com  
aqueles que honram todos os preceitos divinos. O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de aflição e  
angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. O Grande Conflito, págs. 615 e 616.
Pouco antes de entrarmos...[no tempo de angústia], todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os  
quatro anjos deixarem de segurar os quatro ventos. E vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando  
contra nação e o mundo inteiro em confusão. The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, pág. 968.
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O Caos instalado:
Aos olhos humanos, parecerá, todavia, que o povo de Deus logo deverá selar seu testemunho com seu 
sangue, assim como fizeram os mártires antes deles. Eles mesmos começam a recear que o Senhor os  
abandonou para sucumbirem às mãos de seus inimigos. É um tempo de terrível  agonia.  Dia e noite  
clamam a Deus rogando livramento. ... Semelhantes a Jacó, todos estão a lutar com Deus. Seu semblante  
exprime sua luta íntima. A palidez repousa em cada rosto. Não cessam, porém, de orar fervorosamente.  
O Grande Conflito, pág. 630.

No que se consiste a Angústia de Jacó?
Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus  
no tempo de angústia. E assim como acusou a Jacó, acusará o povo de Deus. Conta com as multidões do mundo  
como  seus  súditos;  mas  o  pequeno  grupo  que  guarda  os  mandamentos  de  Deus,  está  resistindo  a  sua 
supremacia. Se ele os pudesse eliminar da Terra, seu triunfo seria completo. Ele vê que santos anjos os  
estão guardando,  e deduz  que seus  pecados  foram perdoados;  mas não sabe  que seus  casos  foram 
decididos no santuário celestial. Tem um conhecimento preciso dos pecados que os tentou a cometer, e  
apresenta esses pecados diante de Deus sob a mais exagerada luz, representando a este povo como sendo  
precisamente tão merecedor como ele mesmo da exclusão do favor de Deus. Declara que com justiça o Senhor  
não pode perdoar-lhes os pecados, e, no entanto, destruir a ele e seus anjos. Reclama-os como sua presa, e  
pede que sejam entregues em suas mãos para os destruir.
Acusando Satanás o povo de Deus por causa de seus pecados, o Senhor lhe permite que os prove até o 
último ponto. Sua confiança em Deus, sua fé e firmeza, serão severamente postas à prova. Ao reverem o  
passado,  suas  esperanças  desfalecem;  pois  que  em  sua  vida  inteira  pouco  bem  podem  ver.  Estão 
perfeitamente  cônscios  de  sua  fraqueza  e  indignidade. Satanás  se  esforça  por  aterrorizá-los  com  o 
pensamento de que seus casos não dão margem a esperança, que a mancha de seu aviltamento jamais será  
lavada. Espera destruir-lhes a fé, de tal maneira que cedam às suas tentações, desviando-se de sua fidelidade  
para com Deus. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia 
que  sofrem  não  é,  todavia,  o  medo  da  perseguição  por  causa  da  verdade;  receiam  não  se  terem 
arrependido de todo pecado, e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador: "Eu  
te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo." Apoc. 3:10. Se pudessem ter a  
segurança de seu perdão, não recuariam da tortura ou da morte; mas, se se mostrassem indignos, e 
perdessem a vida por causa dos seus defeitos de caráter, o santo nome de Deus seria então vituperado. 
O Grande Conflito pág. 619.

Afligem a alma perante Deus, indicando o anterior arrependimento de seus muitos pecados, e reclamando a 
promessa do Salvador: "Que se apodere de Minha força e faça paz comigo; sim, que faça paz comigo." Isa.  
27:5. Sua fé não desfalece por não serem suas orações de pronto atendidas. Sofrendo embora a mais profunda  
ansiedade, terror e angústia, não cessam as suas intercessões. Apoderam-se da força de Deus como Jacó se  
apoderara do Anjo; e a linguagem de sua alma é: "Não Te deixarei ir, se me não abençoares." Se Jacó não se  
houvesse primeiro arrependido de seu pecado de obter pela fraude o direito de primogenitura, Deus não lhe  
teria  ouvido  a  oração,  preservando-lhe  misericordiosamente  a  vida.  Semelhantemente,  no  tempo  de 
angústia,  se  o  povo de  Deus tivesse  pecados  não  confessados  que  surgissem diante  deles  enquanto 
torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos; o desespero suprimir-lhes-ia a fé, e não poderiam 
ter confiança para suplicar de Deus o livramento.  Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda  
intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e 
extinguidos no juízo; não os podem trazer à lembrança. Satanás leva muitos a crer que Deus não toma em 
consideração sua infidelidade nas pequenas coisas da vida; mas o Senhor mostra, em seu trato com Jacó,  
que de maneira nenhuma sancionará ou tolerará o mal. Todos os que se esforçam por desculpar ou  
esconder  seus  pecados,  permitindo  que  permaneçam  nos  livros  do  Céu,  sem  serem  confessados  e  
perdoados, serão vencidos por Satanás. Quanto mais exaltada for a sua profissão, e mais honrada a posição  
que ocupam, mais ofensiva é a sua conduta à vista de Deus, e mais certa é a vitória de seu grande adversário.  
Os que se retardam no preparo para o dia de Deus, não o poderão obter no tempo de angústia, ou em qualquer  
ocasião subseqüente. O caso de todos estes é sem esperanças. O Grande Conflito pág. 620.
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Haverão Mártires? Não!
Os Santos não Perderão a Vida

Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua trasladação, e que se  
não encurvariam ao decreto da besta nem receberiam o seu sinal. Vi, que, se fosse permitido aos ímpios matar  
aos santos, Satanás e todo seu exército maléfico, e todos os que odeiam a Deus, ficariam satisfeitos. E, oh! 
que triunfo seria para sua majestade satânica ter poder, na última luta finalizadora, sobre os que por tanto  
tempo haviam esperado ver Aquele a quem amaram! Aqueles que haviam zombado da idéia de os santos  
ascenderem para o Céu, serão testemunhas do cuidado de Deus para com o Seu povo, e contemplarão seu  
glorioso livramento. Primeiros Escritos, pág. 284.

O povo de Deus não estará livre de sofrimento; mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto  
suportem privações,  e sofram pela falta  de alimento,  não serão  abandonados  a perecer.  O Grande 
Conflito, pág. 629.

Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos  
mártires,  qual  semente  lançada  a  fim  de  produzir  uma  colheita  para  Deus.  Sua  fidelidade  não  seria  
testemunho  para  convencer  outros  da  verdade;  pois  que  o  coração  endurecido  rebateu  as  ondas  de  
misericórdia até não mais voltarem. Se os justos fossem agora abandonados para caírem como presa de seus  
inimigos, seria um triunfo para o príncipe das trevas. Diz o salmista: "No dia da adversidade me esconderá no 
Seu pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá." Sal. 27:5. Cristo falou: "Vai, pois, povo Meu, entra  
nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti; esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque  
eis que o Senhor sairá do Seu lugar, para castigar os moradores da Terra, por causa da sua iniqüidade." Isa.  
26:20 e 21. Glorioso será o livramento dos que pacientemente esperaram pela Sua vinda, e cujos nomes estão  
escritos no livro da vida. O Grande Conflito, pág. 264.

Uma simples palavra para Deus, uma resistência firme, silenciosa até, salvaria não somente vossas próprias  
almas, mas a de centenas de outros. ... O tempo é chegado em que toda pessoa deve permanecer de pé ou cair  
segundo seus próprios méritos. Uns poucos atos religiosos, uns poucos bons impulsos podem ser apresentados à  
mente como evidências de retidão, mas Deus requer o coração inteiro. Ele não aceitará afeições divididas.  
Todo o ser deve ser-Lhe entregue ou Ele não receberá a oferta. Precisamos estar agora aprendendo as lições  
de fé, se quisermos permanecer firmes no tempo de angústia que se aproxima sobre todo o mundo para provar  
aqueles que habitam sobre a face da Terra. Precisamos ter a coragem de heróis e a fé de mártires. Carta 14,  
1884.

Os filhos de Deus não foram deixados sós e indefesos. A oração move o braço do Onipotente. As orações  
"venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força  
do fogo" - saberemos o que isto significa, quando ouvirmos o relato de mártires que morreram por sua fé -  
"puseram em fugida os exércitos dos estranhos". Heb. 11:33 e 34. Parábolas de Jesus, págs. 171 e 172.

Não pensaremos em murmurar pelo fato de termos provações. Os amados filhos de Deus sempre as tiveram, e  
toda  provação  bem  resistida  aqui,  só  poderá  nos  tornar  ricos  em  glória.  Suspiro  por  meu  quinhão  de  
sofrimento. Eu não iria para o Céu sem sofrer, se pudesse; como contemplar a Jesus, que sofreu tanto por nós  
a fim de adquirir-nos uma herança tão rica! Como ver os mártires que depuseram sua vida pela verdade, e por  
amor a Jesus! Não, não. Que eu seja aperfeiçoada por meio do sofrimento. Anseio participar com Cristo de  
Seus  sofrimentos,  pois  se  o  fizer,  sei  que  participarei  com Ele  de  Sua  glória.  Jesus  é  o  nosso  modelo.  
Empenhemo-nos para que nossa vida se aproxime o máximo possível de Cristo. Meditações Matinais de 1986 –  
Refletindo à Cristo pág. 342.

No  tempo  da  angústia  fugimos  todos  das  cidades  e  vilas,  mas  fomos  perseguidos  pelos  ímpios,  os  quais  
entraram nas casas dos santos com espada. Eles ergueram a espada para matar-nos, mas esta quebrou-se, e  
caiu ao chão tão impotente como palha. Então clamamos dia e noite por livramento, e o clamor subiu até  
Deus. Primeiros Escritos pág. 34.
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Sétimo Evento:
A Volta de Jesus e a Ressurreição Geral dos Santos.

Dois objetivos: Salvação e  Juízo

Introdução:
O Evento mais esperado pelos fiéis de todos os tempos. Este Evento será um marco para o Universo. 
Todas as coisas velhas se tornarão novas. A morte, dor, sofrimentos e provações serão extintas por toda 
a ETERNIDADE. Estamos prontos para tal Evento?

Na abertura de qual selo se dará a volta de Jesus?
• Apocalipse 8: 1

Silêncio no Céu por meia-hora profética

Literal Profético

1 ano literal
1 dia profético 

(Números 14: 34 e Ezequiel 4: 6)

360 dias literais 24 horas proféticas

X = 15 dias 1hora profética

7 dias literais ½ hora profética

Cálculo:
24X = 360

X= 360
       24

X= 15

Porque silêncio no céu?
• Mateus 25: 31-46
Todo o Céu estará vazio de anjos, enquanto os expectantes santos O estarão aguardando e com os olhos  
direcionados ao Céu, como os varões galileus quando Ele ascendeu do Monte das Oliveiras. Então somente os  
que  são  santos,  os  que  seguiram  inteiramente  o  manso  Modelo,  exclamarão  com  transportes  de  júbilo  ao  
contemplá-Lo: "Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará." Isa. 25:9. E serão mudados  
"num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta" (I Cor. 15:52) - a trombeta que desperta os  
santos que dormem e chama-os de suas camas de pó, revestidos de gloriosa imortalidade e clamando: "Vitória!  
Vitória sobre a morte e a sepultura!" Primeiros Escritos, pág. 110.

Todos nós entramos na nuvem, e estivemos sete dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as  
coroas, e com Sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória.  
Primeiros Escritos, pág. 16.
• Habacuque 3: 1-6
• Salmo 50: 1-6

Assim como no Tempo de Angustia  haverão dois  tipos de Angústia,  por ocasião de Sua 
segunda vinda haverão dois sentimentos:

A Alegria dos Santos e o Desespero do Perdidos!
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Vejamos a Alegria dos Santos:
• Isaías 25: 9

A Segunda Vinda de Cristo
Cristo vem com poder e grande glória. Vem com Sua própria glória e com a glória do Pai. Vem com todos os  
santos anjos. Ao passo que o mundo todo estará mergulhado em trevas, haverá luz em todos os lares dos  
santos. Eles hão de captar os primeiros raios de luz de Sua segunda aparição. Parábolas de Jesus, pág. 420.

Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente do tamanho da mão de um homem. É a  
nuvem que rodeia o Salvador, e que, a distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse  
o sinal do Filho do homem. Em solene silêncio fitam-na enquanto se aproxima da Terra, mais e mais brilhante  
e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor  
e encimada pelo arco-íris do concerto. À sua volta, milhares e dezenas de milhares de anjos cantam a mais  
adorável canção. Sobre ela assenta-Se o Filho do homem. Testimonies, vol. 1, pág. 60.

Nenhuma linguagem humana é capaz de descrever as cenas da segunda vinda do Filho do homem nas nuvens do  
Céu. ... Virá vestido nos trajes de luz, os quais tem usado desde os dias da eternidade. Review and Herald, 5  
de setembro de 1899.
Uma santa comitiva de anjos, com coroas resplandecentes na cabeça, escolta-O em Sua vinda. Spiritual Gifts,  
vol. 1, págs. 206 e 207.

"Despertai, vós que Dormis, Levantai-vos!"
As nuvens começam a enrolar-se como um pergaminho e eis ali o brilhante e claro sinal do Filho do homem. Os  
filhos de Deus sabem o que essa nuvem significa. Ouvem-se sons musicais, e, à medida que se aproximam,  
abrem-se as sepulturas e os mortos são ressuscitados. Manuscript Releases, vol. 9, págs. 251 e 252.
O Ápice de Sua segunda vinda: A Ressurreição! O Grande Reencontro:
• I Tessalonicenses 4: 13-18
Por entre as vacilações da Terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama  
os  santos  que  dormem.  Ele  olha  para  a  sepultura  dos  justos  e,  levantando as  mãos  para  o  céu,  brada:  
"Despertai, despertai, despertai, vós que dormis no pó, e surgi!" Por todo o comprimento e largura da Terra,  
os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a Terra inteira ressoará com o passar do exército  
extraordinariamente grande de toda nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de  
glória imortal, clamando: "Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?" I Cor.  
15:55. E os vivos justos  e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de  
vitória. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em 
pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor 
que o Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores; sob este único ponto  
de vista se revela a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a vivacidade e o vigor de eterna 
juventude. No princípio o homem foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas na forma e  
aspecto. O pecado desfigurou e quase obliterou a imagem divina; mas Cristo veio para restaurar aquilo que se  
havia perdido. Ele mudará nosso corpo vil, modelando-o conforme Seu corpo glorioso. As formas mortais,  
corruptíveis, destituídas de garbo, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais.  Todos os 
defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Restabelecidos à árvore da vida, no Éden há tanto  
tempo perdido,  os  remidos  crescerão  até  à  estatura  completa  da  raça  em sua glória  primitiva.  Os 
últimos traços da maldição do pecado serão removidos, e os fiéis de Cristo aparecerão "na beleza do Senhor  
nosso  Deus",  refletindo  no  espírito,  alma  e  corpo,  a  imagem  perfeita  de  seu  Senhor.  Oh!  maravilhosa 
redenção!  Há  tanto  tempo  objeto  das  cogitações,  há  tanto  tempo  esperada,  contemplada  com  ávida  
expectativa, mas nunca entendida completamente! Os justos vivos são transformados "num momento, num 
abrir e fechar de olhos". I Cor. 15:52. À voz de Deus eles foram glorificados; agora, tornam-se imortais, e 
com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos "ajuntarão os 
Seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus." Mat. 24:31.  Crianças são 
levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muito separados pela morte, reúnem-se,  
para nunca mais se separarem, e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. 
O Grande Conflito pág. 645.

“A morte feriu-se a si própria, causando sua própria morte quando feriu a Cristo na cruz!”
• I Aos Coríntios 15: 12-26
• Aos Romanos 14: 7-9
• Jó 19: 23-27
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Quantas Ressurreições são descritas na Bíblia? 13 Ressurreições!
10 no Passado e 3 no Futuro:
4 Descritas no Velho Testamento: 6 Descritas no Novo Testamento:
1-) Moisés: Judas 9, Romanos 5: 12 1-) Filho da Viúva de Naim: Lucas 11: 11-16(durante)

2-) O Filho da Viúva de Sarepta: I Reis 17: 17-24 2-) A Filha de Jairo: Lucas 8: 40-42, 51-53(antes)Talita

3-) O Filho da Sunamita: II Reis 4: 31-36 3-) Lázaro: João 11: 43 e 44(depois)

4-) O homem/Os ossos de Eliseu: II Reis 13: 21

4-) Jesus e as Primícias: Mateus 27: 51-53

5-) Tabita (Gr. Dorcas) por Pedro: Atos 9: 40-42 21

6-) Êutico por Paulo: Atos 20: 9-10

As 3 Ressurreições do Futuro:
1-) Ressurreição Especial de Daniel 12: 2 e Apocalipse 1: 7

2-) A Primeira Grande Ressurreição em Sua vinda. I Tessalonicenses 4: 13-18

3-) A Segunda Grande Ressurreição após o Milênio. Apocalipse 20: 5, 6 e 13-14

Em qual Ressurreição faremos parte? 
• Apocalipse 14: 13.

Na Ressurreição Especial, à voz de Deus! Glorificados e depois imortalizados!
Com qual a Estatura? Ver página anterior!
Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre  
a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho  
de Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores; sob este único ponto de vista se  
revela a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a vivacidade e o vigor de eterna juventude.  
No  princípio  o  homem  foi  criado  à  semelhança  de  Deus,  não  somente  no  caráter,  mas  na  forma  e  
aspecto...Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Restabelecidos à árvore da vida, no 
Éden há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até à estatura completa da raça em sua glória  
primitiva. O Grande Conflito pág. 645.

Quando Cristo ascendeu ao alto, levando uma multidão de cativos e escoltado pela multidão celestial, foi  
recebido nas portas da cidade. ... Possuía então a mesma exaltada estatura que tivera antes de vir ao mundo  
e morrer pelo homem. Spiritual Gifts, vol. 4a, pág. 119. A Verdade sobre os Anjos pág. 222.

Quando  nossos  amigos  descem  à  sepultura,  eles  não  nos  parecem  belos.  Pode  ser  que  levemos  ao  
descanso nosso pai ou nossa mãe: quando ressurgirem, as rugas terão todas desaparecido, mas serão 
eles mesmos, e os reconheceremos. ... Precisamos estar preparados para ir ao encontro desses queridos  
amigos, quando reviverem, na manhã da ressurreição. ... Não deveremos apegar-nos à esperança que 
nos é proposta no evangelho, de que seremos semelhantes a Ele, e como Ele é O veremos? Manuscrito 80,  
1886. Maranata pág. 279.

O Filho  do  Altíssimo sofreu  vergonha  na  cruz,  para  que  os  pecadores  não  sofressem eterna  vergonha  e  
desprezo, mas fossem resgatados e coroados de glória eterna. Signs of the Times, 17 de março de 1887.

Ele morreu por nós, e ressuscitou em nosso favor, a fim de que pudéssemos sair da sepultura para um 
glorioso companheirismo com os anjos celestiais, encontrar-nos com nossos entes queridos e reconhecer-
lhes a fisionomia, pois a semelhança com Cristo não destrói sua imagem, mas a transforma à gloriosa  
imagem  dEle.  Todos  os  santos  ligados  aqui  por  laços  familiares  conhecerão  ali  uns  aos  outros. 
Mensagens Escolhidas, vol. 3, pág. 316.

Filhos sem mãe ali:
Quando os pequenos se levantam imortais de seus berços no pó, imediatamente voam até os braços de  
suas mães. Reúnem-se outra vez, para nunca mais se separarem. Todavia, muitos destes pequenos não  
têm ali  suas mães.  Esperávamos ouvir as canções de triunfo destas  mães,  porém em vão.  Os anjos 
recebem os pequenos órfãos e os conduzem à árvore da vida. The Youth's Instructor, 1º de abril de  
1858.
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"Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a Sua voz e  
sairão." João 5:28 e 29. Essa voz ressoará em breve por todas as hostes dos mortos, e todo santo que dorme 
em Jesus despertará e deixará sua prisão. Manuscrito 137, 1897.

Os preciosos mortos, desde Adão aos últimos santos que morrerem, hão de ouvir a voz do Filho de Deus, e  
sairão dos sepulcros para a vida imortal. O Desejado de Todas as Nações, pág. 606.

De Cavernas, Covas e Calabouços
Nas fortalezas das montanhas, nas cavernas e brenhas da Terra, o Senhor revelará Sua presença e Sua glória.  
Mais um poucochinho, e O que há de vir virá, e não tardará. Seus olhos, qual chama de fogo, penetram nos  
aferrolhados  calabouços  e  buscam os  ali  escondidos,  pois  seus  nomes  estão escritos  no livro  da  vida,  do 
Cordeiro.  Esses  olhos  do  Salvador  estão  acima  de  nós,  em  nosso  redor,  observando  toda  dificuldade,  
discernindo todo perigo; e não há lugar onde Seus olhos não possam penetrar, nenhuma tristeza e sofrimento  
de Seu povo onde não chegue a simpatia de Cristo. O filho de Deus ficará tomado de terror à primeira vista da  
majestade de Jesus Cristo. Sente que não pode viver em Sua santa presença. Mas, como a João, vem-lhe a  
palavra: "Não temas!" Jesus colocou a mão direita sobre João e ergueu-o de sua posição prostrada. O mesmo 
fará a Seus filhos leais e confiantes. Para Conhecê-Lo (Meditações Matinais, 1965), pág. 361.

Os herdeiros de Deus vieram das águas-furtadas, das choças, dos calabouços, dos cadafalsos, das montanhas,  
dos desertos, das covas da Terra, das cavernas do mar. O Grande Conflito, pág. 650.

Das Profundezas do Oceano e de Minas e Montanhas
Quando Cristo vier reunir para Si os que foram fiéis, soará a última trombeta, e toda a Terra, dos cumes das  
mais altas montanhas aos mais baixos recantos das minas mais profundas, a ouvirá. Os justos mortos ouvirão o  
som da última trombeta e sairão de suas sepulturas, para ser revestidos da imortalidade e encontrar-se com o  
seu Senhor. SDA Bible Commentary, vol. 7, pág. 909.

Demoro-me com prazer sobre a ressurreição dos justos, os quais sairão de todas as partes da Terra, de 
cavernas rochosas, de calabouços, das covas da Terra, das águas do mar. Ninguém é passado por alto.  
Todos ouvirão Sua voz. Eles sairão com regozijo e vitória. Carta 113, 1886.

Que cena apresentarão estas montanhas e colinas [na Suíça] quando Cristo, o Doador da vida, despertar os  
mortos! Eles virão de cavernas, de calabouços, de fundos poços, em que seus corpos foram sepultados. 
Carta 97, 1886.

Todos os preciosos mortos, desde o justo Abel ao último santo que morreu, acordarão para a gloriosa vida  
imortal. SDA Bible Commentary, vol. 5, pág. 1.110.

Cristo restaurará a vida que foi arrebatada; pois é o Doador da vida: Ele adornará os justos  com a vida  
imortal. Review and Herald, 7 de dezembro de 1897.

A  vitória  dos  santos  mortos  será  gloriosa  na  manhã  da  ressurreição.  ...  O  Doador  da  vida  coroará  de  
imortalidade a todos quantos saem dos sepulcros. The Youth's Instructor, 11 de agosto de 1898.

[O crente] pode morrer, como Cristo morreu, mas a vida do Salvador está nele. Sua vida acha-se escondida  
com Cristo em Deus. "Eu vim para que tenham vida", disse Jesus, "e a tenham em abundância". João 10:10.  
Ele leva avante o grandioso processo pelo qual os crentes se tornam um com Ele nesta vida atual, a fim de  
serem um com Ele  por  toda  a eternidade.  ...  No  último  dia  Ele  os  ressuscitará  como uma  parte  de  Si  
mesmo. ... Cristo tornou-Se um conosco, a fim de que pudéssemos tornar-nos um com Ele em divindade.  
Review and Herald, 18 de junho de 1901.
A ressurreição de Jesus era um exemplo da ressurreição final de todos os que dormem nEle. Signs of the Times, 26  
de setembro de 1878.

[O cristão] pode morrer; mas a vida de Cristo está nele, e na ressurreição dos justos ele ressuscitará para novidade  
de vida. Review and Herald, 1 de outubro de 1901.
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Pode nosso corpo mortal morrer, e ser deposto na sepultura. Contudo a bendita esperança vai até à ressurreição,  
quando a voz de Jesus chama aos que dormem no pó. Fruiremos então a plenitude da bem-aventurada e gloriosa  
esperança. Sabemos em quem temos crido. Não temos corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. Está perante  
nós uma rica e gloriosa recompensa; é o prêmio em busca do qual corremos, e se perseverarmos, corajosamente,  
certo o alcançaremos. ...  Há salvação para nós, e por que nos mantemos afastados da fonte? Por que não nos  
aproximar e beber, para que o espírito se refrigere, robusteça e prospere em Deus? Por que nos apegamos tão  
fortemente à Terra? Existe coisa melhor do que a terra para nos servir de assunto de conversa e de pensamento.  
Podemos estar numa disposição de espírito celestial. Oh, consideremos o amável, imaculado caráter de Jesus, e  
pela contemplação seremos transformados na mesma imagem. Tende bom ânimo. Tende fé em Deus. Carta 9, 1856.

O Desespero do Perdidos e a maior reunião de oração:
• Apocalipse 6: 14-16

O Terror dos Perdidos
Quando a Terra cambalear como um ébrio, quando os céus se abalarem, e tiver vindo o grande dia do Senhor,  
quem subsistirá? Uma cena eles contemplarão com tremor e agonia, e da qual em vão procurarão escapar: "Eis  
que vem com as nuvens, e todo o olho O verá." Apoc. 1:7. Os perdidos pronunciarão vociferantes imprecações  
à muda natureza - seu deus: Montanhas e rochedos "caí sobre nós, e escondei-nos do rosto dAquele que está  
assentado sobre o trono". Apoc. 6:16. Para Conhecê-Lo (Meditações Matinais, 1965), pág. 357.

Quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro de Seu povo, há um terrível despertar daqueles que tudo perderam 
no grande conflito da vida. ...  Lamentam que o resultado seja o que é; mas não se arrependem de sua  
impiedade. O Grande Conflito, pág. 654.

A Reação dos que O Traspassaram
Os que desempenharam a parte mais saliente na rejeição e crucifixão de Cristo ressuscitam para vê-Lo como  
Ele é, e os que rejeitaram a Cristo ressurgem e vêem os santos glorificados, e é nessa ocasião que os santos  
são transformados num momento, num abrir e fechar d'olhos, e são arrebatados para o encontro com o seu  
Senhor nos ares. Os mesmos que puseram nEle o manto de púrpura e Lhe colocaram sobre a fronte a coroa de  
espinhos, e os que Lhe perfuraram as mãos e os pés com os cravos, olham para Ele e pranteiam. Manuscript  
Releases, vol. 9, pág. 252.

Para o pecado, onde quer que se encontre, "nosso Deus é um fogo consumidor". O Espírito de Deus consumirá 
pecado em todos quantos se submeterem a Seu poder. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão  
com ele identificados. Então a glória de Deus, que destrói o pecado, tem que destruí-los. O Desejado de Todas  
as Nações, pág. 107.

A glória de Seu rosto, que para os justos é vida, será para os ímpios um fogo consumidor. O Desejado de Todas  
as Nações, pág. 600.

Os Ímpios São Mortos
Na desvairada contenda de suas próprias e violentas paixões, e pelo derramamento terrível da ira de Deus sem  
mistura, sucumbem os ímpios habitantes da Terra - sacerdotes, governadores e povo, ricos e pobres, elevados  
e baixos. "E serão os mortos do Senhor, naquele dia, desde uma extremidade da Terra até à outra extremidade  
da Terra; não serão pranteados nem recolhidos, nem sepultados." Jer. 25:33. Por ocasião da vinda de Cristo  
os ímpios são eliminados da face de toda a Terra: consumidos pelo espírito de Sua boca, e destruídos 
pelo resplendor de Sua glória. Cristo leva o Seu povo para a cidade de Deus, e a Terra é esvaziada de  
seus moradores. O Grande Conflito, pág. 657.

A Destruição dos Ímpios - um Ato de Misericórdia
Que seria o céu sem a Rede Globo, sem o Futebol, o Campeonato Brasileiro?As piadas, o Shopping?
Poderiam aqueles cuja vida foi empregada em rebelião contra Deus, ser subitamente transportados para o  
Céu, e testemunhar o estado elevado e santo de perfeição que ali sempre existe, estando toda alma cheia de  
amor, todo rosto irradiando alegria, ecoando em honra de Deus e do Cordeiro uma arrebatadora música em 
acordes melodiosos, e fluindo da face dAquele que Se assenta sobre o trono uma incessante torrente de luz  
sobre os remidos; sim, poderiam aqueles cujo coração está cheio de ódio a Deus, à verdade e santidade,  
unir-se à multidão celestial e participar de seus cânticos de louvor? Poderiam suportar a glória de Deus  
e do Cordeiro? Não, absolutamente; anos de graça lhes foram concedidos, a fim de que pudessem formar  
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caráter para o Céu; eles, porém, nunca exercitaram a mente no amor à pureza; nunca aprenderam a 
linguagem o Céu, e agora é demasiado tarde. Uma vida de rebeldia contra Deus incapacitou-os para o 
Céu. A pureza, santidade e paz dali lhes seriam uma tortura; a glória de Deus seria um fogo consumidor.  
Almejariam  fugir  daquele  santo  lugar.  Receberiam  alegremente  a  destruição,  para  que  pudessem  
esconder-se da face dAquele que morreu para os remir. O destino dos ímpios se fixa por sua própria  
escolha. Sua exclusão do Céu é espontânea, da sua parte, e justa e misericordiosa da parte de Deus. O 
Grande Conflito, págs. 542 e 543.

Rumo ao Lar!
De cada lado do carro de nuvens existem asas, e debaixo dele se acham rodas vivas; e, ao volver o carro para  
cima, as rodas clamam: "Santo", e as asas, movendo-se, clamam: "Santo", e o cortejo de anjos clama: "Santo,  
Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-poderoso." Apoc. 4:8. E os remidos bradam: "Aleluia!" - enquanto o carro  
prossegue em direção à Nova Jerusalém. O Grande Conflito, pág. 645.

O Grande APELO:
Que posso dizer que desperte as sensibilidades quase paralisadas de muitos jovens, e daqueles de idade 
madura, que despedace o encantamento do astuto enganador que está sobre eles - para que possam ver  
que perdas estão tendo em não empregarem todas as faculdades de sua mente, alma e força para a 
prática dos mandamentos de Deus em sinceridade, utilizando todos os dons que podem ter alcançado na  
ação  espiritual  santificada  -  a  fim de que possam estar  preparados  para se  tornarem membros  da  
família real, aperfeiçoando o caráter cristão para o nobre emprego na vida por vir? Manuscrito 36, 1906.  
Meditações Matinais 1983 – Olhando para o Alto pág. 91.

Oh! quão glorioso será vê-Lo e receber as boas-vindas como remidos Seus! Por muito tempo temos esperado;  
mas nossa esperança não deve diminuir. Se tão-somente pudermos ver o Rei em Sua formosura, seremos para  
sempre benditos. Tenho a sensação de que devesse exclamar alto: "Rumo ao lar!" Testemunhos Seletos, vol. 3,  
pág. 257.

Existem colunas de anjos em ambos os lados, e os redimidos de Deus entram por entre querubins e serafins.  
Cristo lhes dá as boas-vindas e pronuncia sobre eles a bênção: "Bem está, servo bom e fiel... entra no gozo do  
teu Senhor." Mat. 25:21. SDA Bible Commentary, vol. 6, pág. 1.093.

Os Anjos Cantam: Cristo Venceu!
Nesse dia os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Tocando suas harpas de ouro, os anjos darão as  
boas-vindas ao Rei e aos Seus troféus de vitória - os que foram lavados e branqueados no sangue do Cordeiro.  
Um cântico de triunfo ressoará, enchendo todo o Céu. Cristo venceu. Ele penetra nas cortes celestes, 
acompanhado de Seus remidos, testemunhas de que a Sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em 
vão. Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 432.

As Boas Vindas:
Com indizível amor Jesus dá as boas-vindas a Seus fiéis, para "o gozo do teu Senhor". O gozo do Salvador 
consiste  em ver,  no reino de glória,  as  almas que foram salvas  por  Sua agonia e  humilhação.  O Grande  
Conflito, pág. 647.

Nos resultados de Sua obra, Cristo contemplará Sua recompensa. Naquela grande multidão que ninguém pode  
contar, apresentada como "irrepreensíveis, com alegria, perante a Sua glória", Aquele cujo sangue nos redimiu 
e cuja vida nos ensinou, verá o "trabalho da Sua alma" e "ficará satisfeito". Educação, pág. 309.

Os Santos Recebem Coroas e Harpas
Vi então um grandíssimo número de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas, sendo uma para cada santo,  
com seu nome escrito na mesma. Pedindo Jesus as coroas aos anjos,  apresentaram-nas a Ele, e com Sua  
própria destra o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Primeiros Escritos, pág. 288.

Sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes;  
outros, não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos  
estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa. Primeiros Escritos, pág. 16.
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A coroa da vida será brilhante ou fosca, cintilará com muitas estrelas ou será abrilhantada por poucas pedras  
preciosas, de acordo com o nosso próprio procedimento. SDA Bible Commentary, vol. 6, pág. 1.105.

Não haverá ninguém salvo no Céu com uma coroa sem estrelas. Se entrardes ali, haverá alguma pessoa  
nas cortes da glória que encontrou entrada ali por vosso intermédio. The Signs of the Times, 6 de junho  
de 1892.

Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador concede a Seus seguidores os emblemas da vitória, conferindo-
lhes as insígnias de Sua condição real. As fileiras esplendentes são dispostas em forma de um quadrado aberto  
ao centro, em redor de seu Rei. ...  Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus com Sua própria destra põe a 
coroa de glória. ... Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Então, ao 
desferirem as notas os anjos dirigentes, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa,  
tirando-lhes suave música em ricos e melodiosos acordes. ... Diante da multidão de resgatados está a santa  
cidade. Jesus  abre amplamente as  portas  de pérolas,  e as  nações que observaram a verdade, entram. O  
Grande Conflito, págs. 645 e 646.

O pecado corrói duas vidas: A Espiritual e a Física!
Em Cristo encontramos dupla restauração!

Porém, antes de termos a vida física restaurada com o toque da 
imortalidade, precisamos alcançar a restauração da vida espiritual.

Na cruz de Cristo encontramos tal restauração, a espiritual. 
Em Sua segunda vinda seremos restaurados fisicamente.
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Oitavo Evento:
O Milênio e o Julgamento dos Ímpios.

Mil anos de Paz no céu!

Introdução:
Este Evento é lamentavelmente mal entendido e erroneamente interpretado por quase toda 
a Cristandade. Através do estudo deste assunto poderemos entender os acontecimentos 
que  terão  lugar  no  milênio.  O  que  desde  já  podemos  destacar,  é  que  no  milênio  o 
julgamento não será para inocentar qualquer ímpio, mas para que todos eles recebam sua 
parte no lago de fogo e enxofre. Não haverá segundo Tempo de Graça.
• Jeremias 4: 23-27 • Apocalipse 20:1-15
Quando Terminar o Conflito
Quando vierem os tempos de refrigério pela presença do Senhor, então os pecados da alma penitente que  
recebeu a graça de Cristo e venceu pelo sangue do Cordeiro serão removidos dos registros celestiais e  
colocados sobre Satanás, o bode emissário, o originador do pecado, e para sempre não virão mais à  
lembrança contra ela. ... Quando terminar o conflito da vida, quando a armadura for deposta aos pés de  
Jesus, quando forem glorificados os santos de Deus, então, e só então, será seguro afirmar que estamos salvos  
e sem pecado. Signs of lhe Times, 16 de maio de 1895.

Qual é o atual e último consolo de Satanás?
Satanás não exultou então como tinha feito. Ele havia esperado destruir o plano da salvação; este,  
porém, estava muito profundamente estabelecido. E agora, pela morte de Cristo, sabia que ele próprio  
deveria finalmente morrer, e seu reino seria dado a Jesus. Reuniu um conselho com os seus anjos. Em 
nada havia ele prevalecido contra o Filho de Deus, e agora deveriam aumentar seus esforços, e, com 
todo o poder e engano volver a Seus seguidores. Deveriam impedir todos quantos pudessem de receber a  
salvação  para  eles  comprada  por  Jesus.  Assim fazendo,  Satanás  poderia  ainda  trabalhar  contra  o  
governo  de  Deus.  Também,  seria  de  seu  interesse  afastar  de  Jesus  quantos  fosse  possível.  Pois  os 
pecados daqueles que são remidos pelo sangue de Cristo serão finalmente remetidos ao originador do 
pecado, e este deve padecer o castigo deles, enquanto os que não aceitam a salvação por meio de Jesus  
sofrerão a pena de seus próprios pecados. Primeiros Escritos pág. 178.

Por ocasião da vinda de Cristo os ímpios são eliminados da face de toda a Terra: consumidos pelo espírito de 
Sua boca, e destruídos pelo resplendor de Sua glória. Cristo leva o Seu povo para a cidade de Deus, e a Terra é  
esvaziada de seus moradores. O Grande Conflito pág. 657

Aqui deverá ser a morada de Satanás com seus anjos maus durante mil anos. Restrito à Terra, não terá acesso  
a outros mundos, para tentar e molestar os que jamais caíram. Grande Conflito pág. 659.

Durante mil anos Satanás vagueará de um lugar para outro na Terra desolada,  para contemplar os 
resultados de sua rebelião contra a lei de Deus. Durante este tempo os seus sofrimentos serão intensos.  
Grande Conflito pág. 660.

Durante os mil anos entre a primeira e a segunda ressurreições, ocorre o julgamento dos ímpios. Grande  
Conflito pág. 660.
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O Último Ato do Drama: A Partida do Bode Azazel (Separação)
Bode Azazel símbolo de Satanás:

Dâtân, do verbo Satán. Significa abrigar animosidade.
Na Septuaginta ele é chamado por “Diabo”.
Diabo significa: “Acusador”, “ Enganador”.

Bode Expiatório símbolo de Jesus:
Yeshua: “Jeová é a Salvação”
Deus: heb. YAHWEH.
“Eu sou” YHWH

Lançará Sortes:
Isto era feito colocando dois objetos com inscrições em uma urna ou outro recipiente, e retirando-os em seguida. 
Dessa maneira a escolha ficava nas mãos de Deus.
Em tempos remotos, se usavam pedaços de madeira com inscrições que marcavam uma para o Senhor e outra 
para Azazel. 
Posteriormente, se fizeram de materiais mais nobres, alguns em ouro.  Segundo o Talmude, os cabritos machos 
deviam ser tão parecidos entre si como se não fosse possível distingui-los. 
Para evitar a confusão logo após as sortes serem lançadas, um cordão escarlate era amarrada em um dos chifres 
do Bode Azazel, o emissário.
E no Bode Expiatório era amarrado um cordão em seu pescoço. Assim era possível distinguir claramente entre os 
dois animais em seus propósitos.

Símbolo do Exílio de Satanás e seus anjos: 
Ocorre agora o acontecimento prefigurado na última e solene cerimônia do dia da expiação. O Grande Conflito  
pág. 658.

No dia da expiação dois bodes eram trazidos à porta do tabernáculo, e lançavam-se sortes sobre eles, "uma 
sorte pelo Senhor, e a outra sorte pelo bode emissário". O bode sobre o qual caía a primeira sorte deveria ser  
morto como oferta pelos pecados do povo. E o sacerdote deveria levar seu sangue para dentro do véu, e  
aspergi-lo sobre o propiciatório. "Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de  
Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados; e assim fará para a tenda da congregação que  
mora com eles no meio das suas imundícias." Lev. 16:16.
"E  Arão  porá  ambas  as  suas  mãos  sobre  a  cabeça  do  bode  vivo,  e  sobre  ele  confessará  todas  as  
iniqüidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados; e os porá 
sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim 
aquele bode levará sobre si todas as iniqüidades deles à terra solitária." Lev. 16:21 e 22. Antes que o 
bode tivesse desta maneira sido enviado não se considerava o povo livre do fardo de seus pecados. Cada 
homem deveria afligir sua alma, enquanto prosseguia a obra da expiação. Toda ocupação era posta de lado, e  
toda a congregação de Israel passava o dia em humilhação solene perante Deus, com oração, jejum e profundo  
exame de desimportantes verdades concernentes à obra expiatória eram ensinadas ao povo por meio deste  
serviço anual. Nas ofertas para o pecado apresentadas durante o ano, havia sido aceito um substituto em lugar  
do pecador; mas o sangue da vítima não fizera completa expiação pelo pecado. Apenas provera o meio pelo  
qual este fora transferido para o santuário. Pela oferta do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da  
lei, confessava a culpa de sua transgressão, e exprimia sua fé nAquele que tiraria o pecado do mundo;  
mas não estava inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo 
tomado  uma  oferta  para  a  congregação,  ia  ao  lugar  santíssimo  com  o  sangue  e  o  aspergia  sobre  o  
propiciatório,  em cima das  tábuas  da lei.  Assim se satisfaziam os  reclamos  da lei,  que exigia a vida do  
pecador. Então, em seu caráter de mediador, o sacerdote tomava sobre si os pecados e, saindo do santuário,  
levava consigo o fardo das culpas de Israel. À porta do tabernáculo colocava as mãos sobre a cabeça do bode  
emissário e confessava sobre ele "todas as iniqüidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões,  
segundo todos os seus pecados", pondo-as sobre a cabeça do bode. E, assim como o bode que levava esses  
pecados era enviado dali; tais pecados, juntamente com o bode, eram considerados separados do povo para  
sempre. Este era o cerimonial efetuado como "exemplar e sombra das coisas celestiais". Heb. 8:5.Visto que 
Satanás é o originador do pecado, o instigador direto de todos os pecados que ocasionaram a morte do Filho de  
Deus, exige a justiça que Satanás sofra a punição final.  A obra de Cristo para a redenção dos homens e  
purificação do Universo da contaminação do pecado, encerrar-se-á pela remoção dos pecados do santuário  
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celestial e deposição dos mesmos sobre Satanás, que cumprirá a pena final. Assim no cerimonial típico, o ciclo  
anual do ministério encerrava-se com a purificação do santuário e confissão dos pecados sobre a cabeça do  
bode emissário. Em tais condições, no ministério do tabernáculo e do templo que mais tarde tomou o seu 
lugar, ensinavam-se ao povo cada dia as grandes verdades relativas à morte e ministério de Cristo, e uma vez  
ao ano sua mente era transportada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, e  
para a final purificação do Universo, de pecado e pecadores. Patriarcas e Profetas, págs. 343-358.

Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do  
santuário. A obra ali efetuada completava o ciclo anual do ministério... O bode emissário não mais vinha ao  
acampamento de Israel, e exigia-se que o homem, que o levara, lavasse com água a si e suas vestes, antes de  
voltar ao acampamento. Importantes verdades concernentes à expiação eram ensinadas pelo culto típico. Um 
substituto era  aceito  em lugar do pecador;  mas o pecado não se  cancelava pelo sangue da vítima. 
Provia-se, desta maneira,  um meio pelo qual era transferido para o santuário. Pelo oferecimento do 
sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava sua culpa na transgressão e exprimia o desejo de  
perdão pela fé num Redentor vindouro; mas não ficava ainda inteiramente livre da condenação da lei. No  
dia  da  expiação  o  sumo sacerdote,  havendo  tomado  uma oferta  da  congregação,  entrava  no  lugar  
santíssimo com o sangue desta oferta, e o aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para  
satisfazer às suas reivindicações. Então, em caráter de mediador, tomava sobre si os pecados e os  
retirava do santuário. Colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses  
pecados,  transferindo-os  assim,  figuradamente,  de  si  para  o  bode.  Este  os  levava  então,  e  eram 
considerados como para sempre separados do povo. ...
Durante dezoito séculos  este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário.  O sangue de  
Cristo,  oferecido  em favor  dos  crentes  arrependidos,  assegurava-lhes  perdão  e  aceitação  perante  o  Pai;  
contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Quando Cristo, pelo mérito de Seu próprio  
sangue, remover do santuário celestial os pecados de Seu povo, ao encerrar-se o Seu ministério, Ele os 
colocará sobre Satanás, que, na execução do juízo, deverá encarar a pena final. O bode emissário era  
enviado para uma terra não habitada,  para nunca mais  voltar  à congregação de Israel.  Assim será  
Satanás para sempre banido da presença de Deus e de Seu povo, e eliminado da existência na destruição  
final do pecado e dos pecadores. O Grande Conflito, págs. 419-422.

Semelhantemente, ao completar-se a obra de expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos  
do Céu e do exército dos remidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus; declarar-
se-á ser ele o culpado de todo o mal que os fez cometer. O Grande Conflito, págs. 657 e 658.

Todo esse simbolismo está descrito em Levítico 16.
Levítico 16 é um dos grandes capítulos da Bíblia. Nele revelam-se de forma impressionante 
e Harmoniosa o Plano da Salvação. A mente deve esforçar-se a para chegar a compreender 
suas doutrinas e ensinamentos.  Todo este Ritual de Purificação apontava para as Cenas 
Finais do Plano da Salvação.

Sabemos que o Sangue é Símbolo do Sangue de Cristo.
• Aos Hebreus 9: 11-24.
A vítima provia a Vida e o Sangue
O Santuário provia o local e os utensílios.
• Levítico 17: 11

Durante todo o ano os Sacerdotes levavam o sangue do cordeiro para o Lugar Santo e 
espargiam 7 vezes o Sangue diante do Véu. 
Intercessão – Ministério Diário no Lugar Santo
Aquele véu, o 1º véu, era trocado anualmente, conforme História da Redenção pág.  226:
No momento em que Cristo morreu, havia sacerdotes ministrando no templo diante do véu que separava o lugar 
santo do santíssimo. Subitamente eles sentiram a terra tremer sob seus pés, e o véu do templo, uma forte e rica 
tapeçaria renovada anualmente, foi rasgado em dois de cima a baixo pela mesma mão lívida que escreveu as 
palavras de condenação nas paredes do palácio de Belsazar.
Jesus não entregou Sua vida até que tivesse cumprido a obra que viera fazer; e exclamou em Seu derradeiro 
alento: "Está consumado." João 19:30. 
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Onde o sangue tocava? 

Onde era aplicado!

Nas 4 pontas do Altar, símbolo das 4 extremidades 
da cruz molhadas com o sangue de Jesus.

Onde mais? No véu!
• Levítico 4: 6.

 

Onde mais? 
No Propiciatório no Dia da Expiação

• Levítico 16: 14. 

E agora, outra pergunta:
Qual utensílio do Santuário o Sangue nunca tocou?

O sangue nunca tocou as Tábuas da Lei!
O sangue espargido nunca chegou até a LEI.

Nunca tocou as Tábuas da Lei.
Quando aspergido o Sangue pelos Sacerdotes no Ministério Diário o 1º Véu interceptava o Sangue. 
O Interior da Arca da Aliança que continha os 10 Mandamentos não eram atingidos pelo 
sangue no Ministério Diário. 
Mas no Dia da Expiação o Sangue era levado para dentro do Santíssimo.
Mas mesmo assim o Sangue ainda não tocava a Lei, as Tábuas da Lei.

Por  quê? Por  que o Sangue não atingia  a Lei?  Havia  uma tampa feita  de  ouro Puro  chamada de 
Propiciatório. Numa única peça, tampa e dois querubins foram fundidos como nos mostra a ilustração. E 
diga-se de passagem, o Propiciatório e o Castiçal, eram os dois únicos utensílios do Santuário que eram 
feitos de ouro puro, batido.

Voltemos a nossa pergunta:
Mesmo no Dia da Expiação quando o Sangue para lá era levado, porque o Sangue não tocava as Tábuas da Lei?
Por quê? O Propiciatório era o receptáculo do Sangue aspergido, Ele era quem recebia o sangue espargido e não a Lei. 

O que isso significa? O propiciatório cobre a Lei e recebe o Sangue e não a Lei.
Qual verso da Bíblia nos explica isso?
• João 3: 16.
Para Salvar o Homem Deus não muda Sua Lei! Mas envia Seu único Filho para morrer pelo mundo!
O Propiciatório era símbolo de Cristo.
• Aos Romanos 3: 25 - Deus pôs a Cristo "como propiciação", literalmente, para que fosse um "propiciatório". 

Cristo é nosso "propiciatório".
Por Sua morte na cruz e Seu ministério no Santuário Celestial, Cristo nos salva, havendo 
tomado  nosso  lugar  na  cruz  intercedendo  em  nosso  favor  diante  da  Lei  que  fora 
transgredida, quebrada pelo pecador. 
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Se coloca entre nós e Lei. Nos Salva do Castigo. Não muda nem revoga algum princípio da 
Lei. Assim são satisfeitas as justas exigências da Lei de Deus. 
Deste modo Cristo reconhece a autoridade da Lei e a honra. 
Como podem, os homens, ainda dizer que a Lei de Deus foi abolida.
A Morte de Cristo no Calvário é a Maior e mais Sublime prova da imutabilidade da Lei de 
Deus.

Os mil anos são passados no céu com qual ocupação?
• Apocalipse 20: 4
• I Aos Coríntios 6: 2 e 3

Em união com Cristo julgam os ímpios, comparando seus atos com o código - a Escritura Sagrada, e  
decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo. Então é determinada a parte que os ímpios  
devem sofrer, segundo suas obras; e registrada em frente ao seu nome, no livro da morte. O Grande  
Conflito, págs. 660 e 661.

Então Jesus, acompanhado de todos os santos anjos e todos os remidos, saem da cidade. Os anjos rodeiam seu  
Comandante  e  O  acompanham  em  Seu  trajeto,  e  a  seguir  vem  o  cortejo  dos  salvos.  Com  majestade  
impressionante, Jesus chama então os ímpios mortos; e eles surgem com o mesmo corpo fraco, doentio, que  
foram à sepultura. Que espetáculo! Que cena! Na primeira ressurreição, todos saem com imortal frescor, mas  
na  segunda,  os  indícios  da  maldição  são  visíveis  em  todos.  Os  reis  e  os  nobres  da  Terra,  os  vis  e  os  
desprezíveis, os doutos e os ignorantes, surgem ao mesmo tempo. Primeiros Escritos pág. 292.

Descendo do Céu a Nova Jerusalém em seu deslumbrante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e  
preparado para recebê-la, e Cristo, com Seu povo e os anjos, entram na santa cidade.
Agora Satanás se prepara para a última e grande luta pela supremacia. O Grande Conflito pág. 663.

Ressurreição Geral dos Ímpios
Ao fim dos mil anos, Cristo volta novamente à Terra.  É acompanhado pelo exército dos remidos,  e  
seguido  por  um cortejo  de  anjos.  Descendo  com grande  majestade,  ordena  aos  ímpios  mortos  que  
ressuscitem para receber a condenação. Surgem estes como um grande exército, inumerável como a  
areia do mar. Que contraste com aqueles que ressurgiram na primeira ressurreição! Os justos estavam  
revestidos de imortal juventude e beleza. Os ímpios trazem os traços da doença e da morte. O Grande  
Conflito pág. 662.

• Zacarias 14: 4
Descendo do Céu a Nova Jerusalém em seu deslumbrante resplendor,  repousa sobre o lugar purificado e  
preparado para recebê-la, e Cristo, com Seu povo e os anjos, entram na santa cidade. .O Grande Conflito pág.  
663.

Agora Satanás se prepara para a última e grande luta pela supremacia...  Arregimentará sob sua bandeira  
todos os exércitos dos perdidos...  Propõe-se guiá-los contra o acampamento dos santos e tomar posse da  
cidade de Deus. Com diabólica exultação aponta para os incontáveis milhões que ressuscitaram dos mortos, e  
declara que como seu guia é muito capaz de tomar a cidade, reavendo seu trono e reino... Naquela vasta  
multidão há muitos que pertenceram à raça de grande longevidade que existiu antes do dilúvio; homens de  
estatura elevada e gigantesco intelecto...  Há reis e generais que venceram nações, homens valentes que 
nunca perderam batalha, guerreiros orgulhosos, ambiciosos, cuja aproximação fazia tremer os reinos.  
Na  morte  não  experimentaram mudança  alguma.  Ao  subirem da  sepultura,  retomam  o  fio  de  seus  
pensamentos exatamente onde ele cessou. São movidos pelo mesmo desejo de vencer, que os governava  
quando tombaram...  Satanás consulta  seus  anjos,  e depois  esses  reis,  vencedores  e guerreiros  poderosos.  
Olham para  a  força  e  número ao seu lado,  e  declaram que  o  exército  dentro  da cidade  é  pequeno  em 
comparação com o seu, podendo ser vencido... Formulam seus planos para tomar posse das riquezas e glória  
da Nova Jerusalém. Todos imediatamente começam a preparar-se para a batalha. Hábeis artífices constroem 
petrechos de guerra. Chefes militares, famosos por seus êxitos, arregimentam em companhias e secções as  
multidões de homens aguerridos...
Finalmente é dada a ordem de avançar, e o inumerável exército se põe em movimento - exército tal como 
nunca foi constituído por conquistadores terrestres, tal como jamais poderiam igualar as forças combinadas de  
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todas as eras, desde que a guerra existe sobre a Terra. Satanás, o mais forte dos guerreiros, toma a dianteira,  
e seus anjos unem as forças para esta luta final. Reis e guerreiros estão em seu séqüito, e as multidões  
seguem em vastas  companhias,  cada qual sob as ordens de seu designado chefe. Com precisão militar as  
fileiras cerradas avançam pela superfície da Terra, quebrada e desigual, em direção à cidade de Deus. Por  
ordem de Jesus  são fechadas as  portas  da Nova Jerusalém, e os  exércitos  de Satanás rodeiam a cidade,  
preparando-se para o assalto. Agora Cristo de novo aparece à vista de Seus inimigos. Muito acima da cidade,  
sobre um fundamento de ouro polido, está um trono, alto e sublime. Sobre este trono assenta-Se o Filho  
de Deus, e em redor dEle estão os súditos de Seu reino. O poder e majestade de Cristo nenhuma língua os  
pode descrever, nem pena alguma retratar. A glória do Pai eterno envolve Seu Filho. O resplendor de Sua  
presença enche a cidade de Deus e estende-se para além das portas, inundando a Terra inteira com seu fulgor.  
.O Grande Conflito pág. 663-665.

Quem estará ali? Todos os Césares, Pontífices.
Os maiores Generais: Alexandre, Napoleão, Hitller e tantos outros.
Ali ...[está] o orgulhoso e ambicioso Napoleão, cuja aproximação tinha feito reinos tremer. Primeiros  
Escritos, pág. 293.

Ali está Nero, aquele monstro de crueldade e vício, contemplando a alegria e exaltação daqueles que 
torturara, e em cujas aflições extremas encontrara deleite satânico. Sua mãe ali está para testemunhar  
o resultado de sua própria obra; para ver como os maus traços de caráter transmitidos a seu filho, as  
paixões incentivadas e desenvolvidas por sua influência e exemplo, produziram frutos nos crimes que  
fizeram o mundo estremecer. Ali estão sacerdotes e prelados romanistas, que pretendiam ser embaixadores  
de Cristo e, no entanto, empregaram a tortura, a masmorra, a fogueira para dominar a consciência de Seu  
povo. Ali estão os  orgulhosos pontífices  que se exaltaram acima de Deus e pretenderam mudar a lei  do  
Altíssimo. ... O mundo ímpio todo acha-se em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição 
contra o governo do Céu. Ninguém há para pleitear sua causa; estão sem desculpa; e a sentença de morte  
eterna é pronunciada contra eles. O Grande Conflito pág. 667 e 668.

Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como  
tições  do  fogo,  seguiram  seu  Salvador  com  devoção  profunda,  intensa.  Em  seguida  estão  os  que  
aperfeiçoaram um caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade, os que honraram a lei de Deus  
quando o mundo cristão a declarava nula, e os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires  
pela sua fé. E além está a "multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos,  
e línguas, ... trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos". Apoc. 7:9. 
Terminou a sua luta, a vitória está ganha. Correram no estádio e alcançaram o prêmio. O ramo de 
palmas em suas mãos é um símbolo de seu triunfo, as vestes brancas, um emblema da imaculada justiça  
de Cristo, a qual agora possuem... 
Satanás vê que sua rebelião voluntária o inabilitou para o Céu.  Adestrou suas faculdades para guerrear 
contra  Deus;  a  pureza,  paz  e  harmonia  do  Céu  ser-lhe-iam  suprema  tortura.  Suas  acusações  contra  a  
misericórdia e justiça de Deus silenciaram agora. A culpa que se esforçou por lançar sobre Jeová repousa  
inteiramente sobre ele. E agora Satanás se curva e confessa a justiça de sua sentença...
Apesar de ter sido Satanás constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se à supremacia de Cristo,  
seu caráter permanece sem mudança. O espírito de rebelião, qual poderosa torrente, explode de novo. Cheio  
de frenesi, decide-se a não capitular no grande conflito. Chegado é o tempo para uma última e desesperada  
luta contra o Rei do Céu. Arremessa-se para o meio de seus súditos e esforça-se por inspirá-los com sua fúria,  
incitando-os  a  uma  batalha  imediata.  Mas  dentre  todos  os  incontáveis  milhões  que  seduziu  à  rebelião,  
ninguém há agora que lhe reconheça a supremacia. Seu poder chegou ao fim. Os ímpios estão cheios do mesmo 
ódio a Deus, o qual inspira Satanás; mas vêem que seu caso é sem esperança, que não podem prevalecer contra  
Jeová. Sua ira se acende contra Satanás e os que foram seus agentes no engano, e com furor de demônios  
voltam-se contra eles. O Grande Conflito pág. 665 a 672.

De Deus desce fogo do céu. A terra se fende. São retiradas as armas escondidas em suas profundezas. Chamas 
devoradoras irrompem de cada abismo hiante. As próprias rochas estão ardendo. Vindo é o dia que arderá  
como um forno. Os elementos fundem-se pelo vivo calor,  e também a Terra e as obras que nela há são  
queimadas (Mal. 4:1; II Ped. 3:10). A superfície da Terra parece uma massa fundida - um vasto e fervente lago  
de fogo... Os ímpios recebem sua recompensa na Terra. (Prov. 11:31.) "Serão como a palha; e o dia que está  
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para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos." Mal. 4:1. Alguns são destruídos em um momento, enquanto  
outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações.  Tendo sido os pecados dos justos 
transferidos para Satanás, ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os  
pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem  
enganou. Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve ele ainda viver e sofrer. Nas  
chamas purificadoras os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos - Satanás a raiz, seus seguidores  
os ramos... Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante seis mil anos efetuou a sua  
vontade, enchendo a Terra de miséria e causando pesar por todo o Universo. A criação inteira tem igualmente  
gemido e estado em dores de parto. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e  
tentações... E uma aclamação de louvor e triunfo sobe de todo o Universo fiel...Enquanto a Terra está envolta  
nos fogos da vingança de Deus, os justos habitam em segurança na Santa Cidade. Sobre os que tiveram parte 
na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. (Apoc. 20:6.) Ao mesmo tempo em que Deus é para  
os ímpios um fogo consumidor, é para o Seu povo tanto Sol como Escudo. (Sal. 84:11.) O Grande Conflito pág.  
672 e 674.

• Isaías 33: 14
Embora a Terra inteira, com exceção da parte em que a cidade repousa, esteja envolta num mar de fogo  
líquido, a cidade será poupada como o foi a arca, por um milagre do Todo-poderoso. Não sofrerá qualquer 
dano em meio aos elementos devoradores. Spiritual Gifts, vol. 3, pág. 87.

No Dilúvio Satanás temeu por Sua Existência, agora entre as Chamas Devoradoras ele deixa de existir. A Santa 
Cidade – A Nova Jerusalém, flutua no mar de fogo. Existirão apenas duas classes: O Justos dentro dos Muros da 
Santa Cidade e os ímpios fora dela. Naquele dia não haverá ninguém em cima do Muro.
O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O Universo inteiro está purificado. Uma  
única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. DAquele que tudo criou emanam vida,  
luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos,  
todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor.

• Aos Hebreus 4: 16
Se não nos manter-nos perto do Trono da Graça hoje, estaremos longe, muito longe do 
Trono da Glória!

Quem será lançado no Lago de Fogo e Enxofre?
• Apocalipse 21: 8

Coisa alguma, a não ser sua própria escolha, pode impedir qualquer homem de tornar-se participante da 
promessa dada em Cristo, pelo evangelho. O Desejado de Todas as Nações pág. 403.
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Nono Evento:
A Nova Terra e A Nova Jerusalém.

Introdução:
Este Evento será eterno. A Nova Terra será a morada dos Santos e fiéis de Jesus. Pelos portais da Santa 
Cidade apenas os que estiverem com seus nomes no Livro da Vida terão acesso.
Ansiamos este lar? Queremos morar lá céu? Estamos preparados para esta nova Morada?
• Isaías 65: 17-25.
• Passado lembrado e reconstruído.
• Deus não deletará, apagará nossa mente.
Evidências: Vamos nos reconhecer, nossa fisionomia será lembrada, exame dos livros ...
“O maior dom de Deus é Cristo, cuja vida é nossa, pois nos foi dada. Ele morreu por nós, e ressuscitou em 
nosso  favor,  a fim de que pudéssemos  sair  da  sepultura  para  um glorioso  companheirismo com os  anjos  
celestiais, encontrar-nos com nossos entes queridos e reconhecer-lhes a fisionomia, pois a semelhança com  
Cristo não destrói sua imagem, mas a transforma à gloriosa imagem dEle. Todos os santos ligados aqui por  
laços familiares conhecerão ali uns aos outros.” Mensagens Escolhidas, vol. 3, pág. 316.

“Todos nós fomos debaixo da árvore, e sentamo-nos para contemplar o encanto daquele lugar, quando os  
irmãos Fitch e Stockman*, que tinham pregado o evangelho do reino, e a quem Deus depusera na sepultura  
para os salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles  haviam dormido.  
Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno  
de glória mui excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes, e todos exclamamos - "Aleluia! é  
muito  fácil  alcançar  o  Céu!"  -  e  tocamos  nossas  gloriosas  harpas  e  fizemos  com que  as  arcadas  do  Céu  
reboassem.” Primeiros Escritos pág. 17.

• Apocalipse 20: 5
“Vi então tronos,  e Jesus e os santos remidos sentarem-se sobre eles;  e os santos reinaram como reis  e  
sacerdotes para Deus. Cristo, em união com o Seu povo, julgou os ímpios mortos, comparando seus atos com o  
código - a Palavra de Deus - e decidindo cada caso segundo as obras feitas no corpo. Então designaram aos 
ímpios a parte que deverão sofrer, segundo suas obras; e isto foi escrito defronte de seus nomes no livro da  
morte. Satanás também foi julgado por Jesus e os santos, juntamente com seus anjos. O castigo de Satanás 
deveria ser muito maior do que o daqueles a quem ele enganara. Seu sofrimento excederia aos deles a ponto  
de não haver comparação. Depois que todos aqueles a quem ele enganara houverem perecido, Satanás deverá  
ainda viver e sofrer muito mais tempo.
Depois que se concluiu o juízo dos ímpios, no fim dos mil anos, Jesus deixou a cidade; e os santos, bem como 
um cortejo do exército angélico, O acompanharam. Jesus desceu sobre uma grande montanha, a qual se abriu  
de alto a baixo, tão logo Seus pés a tocaram, e se tornou uma grande planície. Então, olhamos para cima e  
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vimos a grande e bela cidade, com doze fundamentos e doze portas, três de cada lado e um anjo em cada  
porta. Exclamamos: "A cidade! a grande cidade! vem descendo de Deus, do Céu!" E ela desceu em todo o seu 
esplendor e deslumbrante glória, e fixou-se na grande planície que, para ela, Jesus havia preparado.” História  
da Redenção pág. 417.

Apenas alguns dias mais, para sermos como peregrinos e estrangeiros neste mundo, buscando uma pátria melhor, a  
celestial. Nosso lar está no Céu. Portanto, firmai vossa alma, confiandamente, em Deus. Sobre Ele depositai todos  
os vossos fardos. Carta 14b, 1891.

Uma Dádiva do Senhor
Cristo, só Cristo e Sua justiça, obterão para nós um passaporte ao Céu. Carta 6b, 1890.
O  coração  orgulhoso  esforça-se  por  alcançar  a  salvação;  mas  tanto  o  nosso  título  ao  Céu,  como  nossa  
idoneidade para ele, encontram-se na justiça de Cristo. O Desejado de Todas as Nações, pág. 300.

Para fazermos parte da família celestial, [Cristo] tornou-Se membro da família humana. O Desejado de Todas  
as Nações, pág. 638.

Melhor do que um título para o mais nobre palácio da Terra é o título para as mansões que nosso Senhor foi  
preparar. E melhor que todas as palavras de louvor terreno, serão as do Salvador aos servos fiéis: "Vinde,  
benditos  de  Meu Pai,  possuí  por  herança  o  reino  que  vos  está  preparado  desde  a  fundação  do  mundo."  
Parábolas de Jesus, pág. 374.

Por que Devemos Pensar no Mundo Futuro
Jesus tem exposto o Céu e apresenta sua glória ao nosso olhar para que a eternidade não seja omitida de 
nossas cogitações. The Signs of the Times, 4 de abril de 1895.

Os Motivos do Cristão
Motivos  mais  fortes  e  instrumentos  mais  poderosos  não  poderiam  jamais  ser  postos  em  operação;  as  
maravilhosas recompensas de fazer o bem, o gozo do Céu, a sociedade dos anjos, a comunhão e o amor de 
Deus e Seu Filho, o enobrecimento e dilatação de todas as nossas faculdades através dos séculos da eternidade  
- acaso não são, estes, poderosos incentivos e encorajamentos para nos impelir a consagrar ao nosso Criador e  
Redentor os mais amantes serviços do coração? Caminho a Cristo, pág. 21.

Se pudermos encontrar-nos com Jesus em paz e ser salvos, salvos para sempre, seremos os seres mais felizes.  
Oh! estar finalmente no lar em que os ímpios deixam de perturbar e os cansados estão em paz! Carta 113,  
1886.

Na Terra renovada, os redimidos empenhar-se-ão em ocupações e prazeres que levaram felicidade a Adão e 
Eva no início. Será vivida a vida edênica, a vida no jardim e no campo. Profetas e Reis, págs. 730 e 731.

Glória Indescritível
Vi a extraordinária amabilidade e glória de Jesus. Seu semblante era mais brilhante do que o Sol ao meio-dia.  
Seu manto era mais alvo do que o branco mais claro. Como posso ... descrever-vos as glórias do Céu e os belos  
anjos cantando e tocando suas harpas de dez cordas? Carta 3, 1851.

As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh! se me fosse dado falar a língua de Canaã,  
poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Primeiros Escritos, pág. 19.

A linguagem é demasiadamente fraca para tentar uma descrição do Céu. Apresentando-se diante de mim  
aquela cena, fico inteiramente absorta. Enlevada pelo insuperável esplendor e excelente glória, deponho a  
pena e exclamo: "Oh, que amor! que amor maravilhoso!" A linguagem mais exaltada não consegue descrever a  
glória do Céu, ou as profundidades incomparáveis do amor de um Salvador. Primeiros Escritos, pág. 289.

A linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas dos que a  
contemplarem. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do Paraíso de Deus. O Grande Conflito, pág.  
675.
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Se pudéssemos ter mesmo que uma só visão da cidade celestial, nunca mais desejaríamos morar outra vez na  
Terra. The Signs of the Times, 8 de abril de 1889.

• Isaías 35: 3-10

Cursos de Água, Colinas e Árvores
Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio  
estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado outro, ambos de ouro  
puro e transparente. A princípio pensei que via duas árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima  
numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o  
lugar em que nos achávamos, e seu fruto era esplêndido; tinha o aspecto de ouro, de mistura com prata.  
Primeiros Escritos, pág. 17.

Existem torrentes sempre a fruir, claras como cristal, e ao lado delas, árvores ondeantes projetam sua sombra  
sobre as veredas preparadas para os resgatados do Senhor. Ali as extensas planícies avultam em colinas de 
beleza, e as montanhas de Deus erguem seus altivos píncaros. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas  
correntes vivas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. O Grande 
Conflito, pág. 675.

Flores, Frutos e Animais
Vi  outro  campo  repleto  de  todas  as  espécies  de  flores;  e,  quando  as  apanhei,  exclamei:  "Elas  nunca  
murcharão."  Em seguida vi  um campo de relva  alta,  cujo  belíssimo aspecto causava admiração;  era uma  
vegetação viva, e tinha reflexos de prata e ouro quando magnificamente se agitava para glória do Rei Jesus.  
Entramos, então, num campo cheio de todas as espécies de animais: o leão, o cordeiro, o leopardo, o  
lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles, e pacificamente nos acompanharam.
Dali entramos num bosque, não como os escuros bosques que aqui temos, não, absolutamente, mas claro  
e por toda parte glorioso; os ramos da árvores agitavam-se de um para outro lado, e todos exclamamos:  
"Moraremos  com segurança  na  solidão,  e  dormiremos  nos  bosques."  Atravessamos  os  bosques,  pois  
estávamos a caminho do Monte Sião. ...
[Estava] sobre o monte um belo templo. ...  Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as  
espécies de árvores; o buxo, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romãzeira e a figueira, curvada ao  
peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. ...
E vi  uma mesa de pura prata; tinha muitos quilômetros de comprimento,  contudo nossos olhares podiam  
alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies  
de frutas. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Primeiros Escritos, págs. 18 e 19.

• Isaías 11: 6-9
O Vigor de Eterna Mocidade
Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a  
multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que o Filho de  
Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores; sob este único ponto de vista se  
revela  a  grande  degeneração  da  raça.  Todos,  porém,  surgem  com  a  vivacidade  e  o  vigor  de  eterna  
juventude. ... Restabelecidos à árvore da vida, no Éden há tanto tempo perdido, os remidos crescerão (Mal.  
4:2) até à estatura completa da raça em sua glória primitiva. O Grande Conflito, págs. 644 e 645.

Se Adão, ao ser criado, não houvesse sido dotado de vinte vezes maior força vital do que os homens possuem 
agora, a humanidade, com seus presentes métodos de vida que constituem uma violação da lei natural, já  
estaria extinta. Fundamentos da Educação Cristã, pág. 23.

Ninguém necessitará ou desejará repouso. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus e oferecer louvor a  
Seu nome. Sempre sentiremos a frescura da manhã, e sempre estaremos longe de seu termo. ... A aquisição de  
conhecimentos não cansará o espírito nem esgotará as energias. O Grande Conflito, págs. 676 e 677.

O Céu é todo saúde. Testemunhos Seletos, vol. 1, pág. 179.
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Felicidade Assegurada
Jesus ergueu o véu da vida futura. "Na ressurreição", disse Ele, "nem casam nem são dados em casamento; mas  
serão como os anjos de Deus no Céu." Mat. 22:30. O Desejado de Todas as Nações, pág. 605.

Os obreiros de Deus não devem gastar tempo especulando quanto às condições que hão de reinar na  
Nova Terra. É presunção ocupar-se com suposições e teorias relativamente a assuntos que o Senhor não  
revelou. Ele tem tomado todas as providências para nossa felicidade na vida futura, e não nos compete  
especular quanto a Seus planos a nosso respeito. Nem devemos calcular as condições da vida futura  
pelas desta vida. Obreiros Evangélicos, pág. 314.

Rosto Rosado e Vestimenta de Luz
Quando saiu das mãos de seu Criador, Adão era de elevada estatura e de bela simetria. Era mais de duas vezes  
mais alto do que os homens que agora vivem na Terra, e bem proporcionado. Suas feições eram perfeitas e 
belas. Sua tez não era branca nem pálida, mas rosada, brilhando com o precioso matiz da saúde. Eva não era  
tão alta como Adão. Sua cabeça chegava-lhe um pouco acima dos ombros. Ela também era nobre - de perfeita  
simetria e muito bela. Spiritual Gifts, vol. 3, pág. 34.

Esse casal, que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais; estavam revestidos de uma cobertura de 
luz e glória, tal como a usam os anjos. Enquanto viveram em obediência a Deus, esta veste de luz continuou a  
envolvê-los. Patriarcas e Profetas, pág. 45.

A Alegria de Ver Nossa Família no Céu
A cada lado do portão vemos uma comitiva de anjos e, ao por ele passarmos, Jesus diz: "Vinde benditos de 
Meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." Aqui nos diz Ele que  
somos participantes de Seu gozo. E qual é? É o gozo de ver o trabalho de vossa alma, pais! É o gozo de ver que  
os vossos esforços, mães, foram recompensados! Aí estão os vossos filhos; a coroa da vida está sobre suas  
cabeças. Orientação da Criança, págs. 567 e 568.

Homenagem às Mães Fiéis
Quando se assentar o juízo, e os livros forem abertos; quando o "bem-está" (Mat. 25:21) do grande Juiz for 
pronunciado, e a coroa de glória imortal, colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista  
do Universo reunido e, indicando sua mãe, dirão: "Ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus  
ensinos, suas orações, foram abençoados quanto à minha salvação eterna." Mensagens aos Jovens, pág. 330.

Os anjos de Deus imortalizam o nome das mães cujos esforços ganharam os filhos para Jesus Cristo. Orientação  
da Criança, pág. 568.

A Recompensa do Ganhador de Almas
Quando os redimidos estiverem perante Deus, responderão ao chamado preciosas almas que ali estão por causa  
dos fervorosos e perseverantes esforços feitos em seu benefício, e das súplicas e intensa persuasão para que  
fujam para a Fortaleza. Dessa forma, os que neste mundo têm estado a cooperar com Deus, receberão a sua  
recompensa. Conselhos Sobre Saúde, pág. 357.

Nossos Traços de Caráter não se Alterarão
Se quereis ser santos no Céu precisais ser primeiro santos na Terra. Os traços de caráter que acalentais na vida  
não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que  
manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em Sua vinda. A obra de transformação  
tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Precisamos arrepender-nos  
dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova,  
a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Manuscript Releases, vol. 13, pág. 82.

A Calma e Afetuosa Atmosfera do Céu
A paz e a harmonia das cortes celestiais não serão perturbadas pela presença de alguém que seja rude ou 
indelicado. Testimonies, vol. 8, pág. 140.
No Céu tudo é nobre e elevado. Todos buscam o bem e a felicidade dos outros. Ninguém se importa e preocupa  
consigo mesmo. A principal alegria de todos os seres santos é ver a alegria e a felicidade dos que se encontram  
ao seu redor. Testimonies, vol. 2, pág. 239.
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Não Haverá Tentações e Pecado
Nenhuma árvore da ciência do bem e do mal oferecerá oportunidade para a tentação. Não haverá ali tentador,  
nem possibilidade para o mal. Educação, pág. 302.

Ouvi  aclamações  de  vitória  dos  anjos  e  dos  santos  remidos,  os  quais  ressoavam como  dez  milhares  de  
instrumentos  musicais,  porque  não  mais  deveriam  ser  molestados  e  tentados  por  Satanás,  e  porque  os  
habitantes de outros mundos estavam livres de sua presença e tentações. História da Redenção, pág. 416.

Comunhão com o Pai e com o Filho
O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. "Agora vemos por espelho  
em enigma." I Cor. 13:12. Contemplamos a imagem de Deus refletida como que em espelho, nas obras da  
natureza e em Seu trato com os homens; mas então O conheceremos face a face, sem um véu obscurecedor de  
separação. O Grande Conflito, págs. 676 e 677.

Habitaremos para sempre com a Sua preciosa presença e fruiremos a sua luz. Meu coração salta de alegria 
ante a animadora perspectiva. Nos Lugares Celestiais (Meditações Matinais, 1968), pág. 352.

O Céu é onde Cristo está. O Céu não seria Céu para os que amam a Cristo se Ele não estivesse ali.  
Manuscrito 41, 1897

Haverá íntima e terna relação entre Deus e os santos ressuscitados. O Desejado de Todas as Nações, pág.  
606.

Lançando aos pés do Redentor as coroas que Ele nos colocou sobre a cabeça, e tocando nossas harpas de ouro,  
encheremos todo o Céu de louvor Àquele que está sentado no trono. Testimonies, vol. 8, pág. 254.
Se, durante esta vida, forem fiéis a Deus, no final "verão o Seu rosto, e nas suas testas estará o Seu nome".  
Apoc.  22:4.  E qual é a felicidade  do Céu,  senão ver a Deus?  Que maior alegria poderia sobrevir  ao  
pecador salvo pela graça de Cristo do que contemplar o rosto de Deus, e conhecê-Lo como Pai?  A Ciência 
do Bom Viver, pág. 421.

Louvando a Deus com Majestosa e Melodiosa Música
Haverá ali música e cânticos; música e cânticos que ouvidos mortais jamais ouviram nem o espírito humano  
concebeu. ... O cântico que os resgatados entoarão, cântico este de sua experiência, declarará a glória de 
Deus: "Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, Senhor Deus todo-poderoso! justos e verdadeiros são os Teus  
caminhos, ó Rei dos santos. Quem Te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o Teu nome? Porque só Tu és  
santo." Apoc. 15:3 e 4. Educação, págs. 307-309.

Há um anjo que dirige sempre, o qual toca primeiro a harpa a fim de dar o tom, depois todos se ajuntam na  
majestosa e perfeita música do Céu. Ela é indescritível. É melodia celestial, divina. Testemunhos Seletos, vol.  
1, pág. 45.

Não como varão de dores, mas como glorioso e triunfante rei estará [Cristo] sobre o Monte das Oliveiras,  
enquanto as aleluias dos hebreus se misturarão com os hosanas dos gentios, e as vozes dos remidos, qual 
poderosa  hoste,  hão de avolumar-se  na  aclamação:  "Coroai-O Senhor  de todos."  O  Desejado  de Todas  as  
Nações, pág. 830.

Livres da mortalidade, alçarão vôo incansável para os mundos distantes - mundos que fremiram de tristeza  
ante o espetáculo da desgraça humana, e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de um alma  
resgatada. ... Com visão desanuviada olham para a glória da criação, achando-se sóis, estrelas e sistemas  
planetários, todos na sua indicada ordem, a circular em redor do trono da Divindade. Em todas as coisas,  
desde a mínima até a maior, está escrito o nome do Criador, e em todas se manifestam as riquezas de Seu  
poder. O Grande Conflito, págs. 677 e 678.

Revendo a História Sagrada
A hoste dos remidos irá de um mundo a outro e grande parte de seu tempo será empregada em perscrutar os  
mistérios da redenção. SDA Bible Commentary, vol. 7, pág. 990.
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Através  dos  séculos  infinitos  o  tema  da  redenção  ocupará  o  coração,  mente  e  língua  dos  remidos.  Eles  
compreenderão as verdades que Cristo almejava abrir a Seus discípulos, e para cuja assimilação, porém, não  
tinham suficiente fé.  Sempre e sempre nos  serão reveladas novas visões  da perfeição e glória de Cristo.  
Através dos séculos eternos o fiel Pai de família tirará de Seu tesouro coisas novas e velhas. Parábolas de  
Jesus, pág. 134.

Posto que os pesares, dores e tentações da Terra estejam terminados, e removidas suas causas, sempre terá o  
povo de Deus um conhecimento distinto, inteligente, do que custou a sua salvação. ... Nosso Redentor sempre  
levará os sinais de Sua crucifixão. Em Sua fronte ferida, em Seu lado, em Suas mãos e pés, estão os únicos  
vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. O Grande Conflito, págs. 651 e 674.

As Perplexidades da Vida Esclarecidas
Todas as perplexidades da vida serão então explicadas. Onde para nós apareciam apenas confusão e  
decepção, propósitos frustrados e planos subvertidos, ver-se-á um propósito grandioso, predominante,  
vitorioso, uma harmonia divina. Educação, pág. 305.

Ali Jesus nos levará para bem perto da viva corrente que flui do trono de Deus, e nos explicará as 
misteriosas  providências  pelas  quais  nos  conduziu  neste  mundo  a  fim  de  aprimorar-nos  o  caráter.  
Testimonies, vol. 8, pág. 254.

Tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. Naquilo  
em que a nossa mente só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia.  
Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis. Ao reconhecermos o  
terno cuidado dAquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, regozijar-nos-emos com júbilo  
inexprimível e repleto de glória. Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 433.

Nosso Gozo Aumentará Continuamente
Há no plano da redenção mistérios - a humilhação do Filho de Deus, o ser achado em forma de homem, o  
maravilhoso amor e condescendência do Pai ao entregar Seu Filho - que são para os anjos celestiais motivo de  
contínuo assombro. ... E isso será o estudo dos remidos através dos séculos eternos. Ao contemplarem a obra  
de Deus na criação e redenção, novas verdades continuamente se lhes desdobrarão ao espírito surpreso e 
deleitado. À medida que vão aprendendo mais e mais da sabedoria, amor e poder de Deus, seu espírito se lhes  
expandirá constantemente, e seu gozo aumentará continuamente. Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 307.

A Cidade: Apocalipse 21: 1-4, 12-18
Quadrada com 12 Portas com os Nomes das 12 Tribos.
Cada tribo entrará na cidade pela respectiva porta com o nome de sua tribo.

Ocidente:
Simeão

Levi
Issacar

Norte:
Zebulom, José e Benjamim

Sul:
Asser, Naftali e Manassés

Oriente:
Judá

Rubem
Gade
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A Altura do Muro é de 144 Côvados, aproximadamente 70 metros.
Os 12 Fundamentos levam o nome dos 12 Apóstolos de Cristo:
São eles:
Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago,(filho de Alfeu), Tadeu, Simão(o 
zelote) e ... Matias?
Talvez não!

• Paulo – Livro Paulo – O Apóstolo da Fé e da Coragem pág. 13.
O perímetro da Cidade é de 2.200 km, segundo Uriah Smith e Araceli de Melo.
550 km de cada lado com uma área quadrada é de 302.000 km quadrados.

A gloriosa cidade de Deus tem doze portas, engastadas com as mais deslumbrantes pérolas. Também tem doze 
fundamentos de várias cores. As ruas da cidade são de ouro puro. Nessa cidade está o trono de Deus, de onde  
procede um rio belo e puro, claro como cristal. Sua cintilante pureza e beleza alegram a cidade de Deus. Os  
santos beberão livremente das águas curadoras do rio da vida. ...
Todos  os  semblantes  refletirão  a  imagem  de  seu  Redentor.  Não  haverá,  então,  fisionomias  ansiosas  e  
atribuladas, mas todos resplandecerão e sorrirão com imaculada pureza. Os anjos ali estarão, bem como os  
santos ressurgidos e os mártires, e o melhor de tudo, e o que nos causará a maior alegria, é que nosso querido  
Salvador, que sofreu e morreu para que pudéssemos ter essa felicidade de liberdade, ali também estará. - Sua  
gloriosa face brilhará mais que o Sol, e iluminará a bela cidade, refletindo glória em todo o redor. Lá estarão  
as crianças. Nunca terão lutas nem discórdias. Seu amor será ardente e santo. Também terão na cabeça uma  
coroa  de  ouro,  e  uma  harpa  nas  mãos,  e  seus  rostinhos,  que  aqui  vemos,  tantas  vezes  atribulados  e  
perturbados, irradiarão santa alegria, expressão de sua perfeita liberdade e felicidade. ...
Os santos terão coroas de glória à cabeça e harpas de ouro nas mãos. Tocarão as harpas de ouro e cantarão do  
amor redentor, entoando melodias a Deus. As antigas provas e sofrimentos deste mundo serão esquecidos e se  
dissiparão entre as glórias da Nova Terra. E eles sempre terão sobre si o aprovador sorriso de Jesus, sendo  
completa  sua  alegria.  ...  A  futura  habitação  dos  santos  será  de todo  majestosa!  The Youth's  Instructor,  
outubro de 1852.

E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de  
Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão.  
Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais Lhe admiram o caráter. Ao revelar-lhes Jesus as  
riquezas da redenção e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremirá  
com mais fervorosa devoção, e com mais arrebatadora alegria dedilharão as harpas de ouro; e milhares de  
milhares, e milhões de milhões de vozes se unem para avolumar o potente coro de louvor. O Grande Conflito,  
pág. 678.

Há Sempre um Infinito Para Além
Ali toda faculdade se desenvolverá, e toda capacidade aumentará. Os maiores empreendimentos serão levados  
avante,  as  mais  altas  aspirações  realizadas,  as  maiores  ambições  satisfeitas.  E,  todavia,  surgirão  novas  
culminâncias a galgar, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos assuntos a apelarem 
para as forças do corpo, espírito e alma. Educação, pág. 307.

Por mais que avancemos no conhecimento da sabedoria e do poder de Deus, há sempre um infinito para  
além. Review and Herald, 14 de setembro de 1886.

Todo o Universo Declara que Deus é Amor
O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O Universo inteiro está purificado. Uma  
única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. DAquele que tudo criou emanam vida,  
luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos,  
todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. O  
Grande Conflito, pág. 678.

Visão de Ellen White descrita em Primeiros Escritos:
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. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto  

73



brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés, na descida do monte Sinai.
Os  144.000  estavam  todos  selados  e  perfeitamente  unidos.  Em  sua  testa  estava  escrito:  "Deus,  Nova  
Jerusalém", e tinham uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa de nosso estado feliz  
e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos  
à prisão, quando estendemos a mão em nome do Senhor e eles caíram indefesos ao chão. Foi então que a  
sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os  
irmãos com ósculo santo; e adoraram a nossos pés.
Logo nossos olhares foram dirigidos ao oriente, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho  
da metade da mão de homem, a qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do homem. Todos nós em silêncio  
solene olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se  
numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo; o arco-íris  estava sobre a nuvem,  
enquanto em redor dela se achavam dez milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo; e sobre ela  
estava sentado o Filho do homem. Os cabelos, brancos e anelados, caíam-Lhe sobre os ombros; e sobre a  
cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham a aparência de fogo; em Sua destra trazia uma foice aguda e na  
mão  esquerda,  uma  trombeta  de  prata.  Seus  olhos  eram  como  chamas  de  fogo,  que  profundamente  
penetravam Seus  filhos.  Todos  os  rostos  empalideceram;  e  o  daqueles  a  quem Deus  havia  rejeitado  se  
tornaram negros.  Todos  nós  exclamamos  então:  "Quem poderá estar  em pé?  Estão as  minhas  vestes  sem  
mancha?" Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo de terrível silêncio, quando Jesus falou:  
"Aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé; Minha graça vos basta." Com isto  
nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração. E os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar,  
enquanto a nuvem mais se aproximava da Terra. Então a trombeta de prata de Jesus soou, ao descer Ele sobre  
a nuvem, envolto em labaredas de fogo. Olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu então os  
olhos e mãos ao céu, e exclamou: "Despertai! despertai! despertai, vós que dormis no pó, e levantai-vos!"  
Houve um forte terremoto.  As  sepulturas se abriram, e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os  
144.000 clamaram "Aleluia!", quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte, e  
no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares.  
Todos nós entramos na nuvem, e estivemos sete dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as  
coroas, e com Sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória.  
Ali,  sobre o  mar  de vidro,  os  144.000 ficaram em quadrado perfeito.  Alguns  deles  tinham coroas  muito  
brilhantes; outros, não tanto.  Algumas coroas pareciam repletas de estrelas,  ao passo que outras tinham  
poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa. E todos estavam vestidos com um glorioso  
manto branco, dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós quando caminhávamos sobre  
o mar de vidro em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de  
pérolas,  fê-lo  girar  sobre  seus  luzentes  gonzos,  e  nos  disse:  "Lavastes  vossas  vestes  em  Meu  sangue,  
permanecestes firmes pela Minha verdade; entrai." Todos entramos e sentíamos ter perfeito direito à cidade.  
Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio  
estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado outro, ambos de ouro  
puro e transparente. A princípio pensei que via duas árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima  
numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o  
lugar em que nos achávamos, e seu fruto era esplêndido; tinha o aspecto de ouro, de mistura com prata.
Todos nós fomos debaixo da árvore,  e sentamo-nos para contemplar o encanto daquele lugar, quando os  
irmãos Fitch e Stockman*, que tinham pregado o evangelho do reino, e a quem Deus depusera na sepultura  
para os salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles  haviam dormido.  
Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno  
de glória mui excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes, e todos exclamamos - "Aleluia! é  
muito  fácil  alcançar  o  Céu!"  -  e  tocamos  nossas  gloriosas  harpas  e  fizemos  com que  as  arcadas  do  Céu  
reboassem.
Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a Terra, sobre uma grande e íngreme montanha que,  
incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em duas, formando uma grande planície. Olhamos então para  
cima e vimos a grande cidade, com doze fundamentos, e doze portas, três de cada lado, e um anjo em cada  
porta. Todos exclamamos: "A cidade, a grande cidade, vem, vem de Deus descendo do Céu"; e ela veio e se pôs  
no lugar em que nos achávamos. Pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas  
belíssimas, que tinham a aparência de prata, apoiadas por quatro colunas marchetadas de pérolas preciosas,  
muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi  
muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente, e pô-la na prateleira, saindo então  
para o campo ao lado das casas, para lidar com a terra; não como temos de fazer com a terra aqui, não,  
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absolutamente. Uma gloriosa luz lhes resplandecia em redor da cabeça, e estavam continuamente louvando a  
Deus.
Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores; e quando as apanhei, exclamei: "Elas nunca murcharão."  
Em seguida vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração; era uma vegetação viva, e  
tinha reflexos de prata e ouro quando magnificamente se agitava para glória do Rei Jesus. Entramos, então,  
num campo cheio de todas as espécies de animais: o leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em 
perfeita união. Passamos pelo meio deles, e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos num bosque,  
não como os escuros bosques que aqui temos, não, absolutamente, mas claro e por toda parte glorioso; os  
ramos das árvores agitavam-se de um para outro lado, e todos exclamamos: "Moraremos com segurança na 
solidão, e dormiremos nos bosques." Atravessamos os bosques, pois estávamos a caminho do Monte Sião.
No trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na  
borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a  
Jesus  quem eram eles.  Disse  que  eram mártires  que por  Ele  haviam sido mortos.  Com eles  estava  uma  
inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O Monte Sião estava  
exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia sete outras montanhas,  
sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou, se o preferiam, fazer uso de suas pequenas  
asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar, havia em  
redor do templo todas as espécies de árvores; o buxo, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romãzeira  
e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. E quando estávamos para  
entrar no santo templo, Jesus levantou Sua bela voz e disse: "Somente os 144.000 entram neste lugar", e nós  
exclamamos: "Aleluia"!
Esse templo era apoiado por sete colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As  
maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh! se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia  
então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra, em que estavam gravados com  
letras de ouro os nomes dos 144.000. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos, e Jesus nos deixou e  
foi  à  cidade.  Logo  Lhe  ouvimos  de  novo  a  delicada  voz,  dizendo:  "Vinde,  povo  Meu;  viestes  da  grande 
tribulação, e fizestes Minha vontade; sofrestes por Mim; vinde à ceia, pois Eu Me cingirei e vos servirei." Nós  
exclamamos: "Aleluia! Glória"! e entramos na cidade. E vi uma mesa de pura prata; tinha muitos quilômetros  
de comprimento,  contudo  nossos  olhares  podiam alcançá-la toda.  Vi  o  fruto da árvore da vida,  o maná,  
amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Pedi a Jesus que me deixasse comer do  
fruto. Disse Ele: "Agora não. Os que comem do fruto deste lugar, não mais voltam à Terra. Mas, dentro em 
pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida mas beberás também da água da fonte."  
E disse: "Deves novamente voltar à Terra, e relatar a outros o que te revelei." Então um anjo me trouxe  
mansamente a este mundo escuro. Algumas vezes penso que não mais posso permanecer aqui; todas as coisas  
da Terra parecem demasiado áridas. Sinto-me muito solitária aqui, pois vi uma Terra melhor. Oh! tivesse eu  
asas como a pomba, e voaria e estaria em descanso!
__________
Depois que voltei da visão, todas as coisas pareciam mudadas; uma tristeza se espalhava sobre tudo que eu 
contemplava. Oh! quão escuro pareceu-me este mundo! Chorei quando me encontrei aqui, e senti saudades.  
Eu tinha visto um mundo melhor, e o atual perdeu o seu valor. Contei a visão a nosso pequeno grupo em  
Portland, e creram plenamente que era de Deus. Este foi um tempo de poder. A solenidade das coisas eternas  
repousou sobre nós. Cerca de uma semana depois disto o Senhor deu-me outra visão e mostrou-me as provas  
pelas quais eu devia passar, indicando-me que eu devia ir e relatar a outros o que Ele me havia revelado, e  
que eu iria encontrar grande oposição e por isto sofreria angústia de espírito. Mas disse o anjo: "A graça de  
Deus te basta; Ele te sustentará."
Ao voltar desta visão, senti-me excessivamente desassossegada. Minha saúde era por demais precária, e eu 
tinha apenas dezessete anos. Eu sabia que muitos tinham caído por causa da exaltação, e sabia que se eu de  
alguma maneira me exaltasse, Deus me abandonaria, e eu estaria seguramente perdida. Fui ao Senhor em  
oração e supliquei-Lhe que colocasse o fardo sobre outro. Parecia-me que eu não poderia levá-lo. Caí sobre o  
meu rosto longo tempo, e toda a luz que eu recebia era: "Faze conhecido dos outros o que Eu te tenho  
revelado." Primeiros Escritos págs 14-18.
* Nota: Os Irmãos Fitch e Stockman. - No relato de sua primeira visão, a Sra. White faz referência aos "irmãos Fitch e 
Stockman" como pessoas que encontrou e com quem conversou na Nova Jerusalém. Ambos eram pastores conhecidos de 
Ellen White, que haviam tomado parte ativa na proclamação da mensagem do esperado advento de Cristo, mas que haviam 
morrido pouco antes do desapontamento de 22 de outubro de 1844.
Carlos Fitch, um pastor presbiteriano, aceitou a mensagem do advento ao ler as palestras de Guilherme Miller e ao conhecer 
Josias Litch. Ele se entregou inteiramente à proclamação do esperado advento de Cristo por ocasião do encerramento do 
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período dos 2.300 anos, e se tornou um líder de destaque no Despertamento do Advento. Em 1842, ele preparou o quadro 
profético usado mui eficazmente e mencionado em Primeiros Escritos, à pág. 74. Sua morte se deu em decorrência de ele se 
ter exposto em demasia durante três cerimônias batismais que realizou numa manhã fria de outono. (Ver Prophetic Faith of 
Our Fathers, vol. 4, págs. 533-545.) Levi F. Stockman era um vigoroso pastor metodista do Estado de Maine que, em 1842, 
juntamente com outros trinta pastores metodistas, abraçou e começou a pregar o segundo advento de Cristo. Ele trabalhava 
em Portland, Maine, quando sua saúde fraquejou. Morreu de tuberculose no dia 25 de junho de 1844. Era a ele que a Sra. 
White, enquanto criança, se dirigia para pedir conselhos, quando em seu desânimo Deus lhe falou por intermédio de dois 
sonhos. (Ver Primeiros Escritos, págs. 12, 78-81; Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 4, págs. 780-782.)
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Jóias de Pensamento:
“Vi que o povo de Deus está em terreno encantado, 

e que alguns têm quase perdido o senso da brevidade do tempo e o valor da alma.
O orgulho tem-se insinuado entre os guardadores do sábado - o orgulho do vestuário e da aparência.

Disse o anjo: "Os guardadores do sábado terão de morrer para o eu, morrer para o orgulho e o amor da aprovação." Primeiros Escritos 
pág. 120.

“Se perderdes o Céu, perdereis tudo; se ganhardes o Céu, ganhareis tudo.
Rogo-vos que não cometais um erro neste sentido.
São aqui envolvidos interesses eternos.” Testimonies, vol. 2, pág. 88.

"Faze alguma coisa, faze-a logo, com todas as forças;
Mesmo a asa de um anjo desfaleceria, com um repouso muito longo;

E o próprio Deus, se inativo, não seria mais bendito." 
Testimonies, vol. 5, pág. 308.

“A mensagem da próxima vinda de Cristo deve ser dada a todas as nações da Terra.
Um esforço vigilante, infatigável, é exigido para vencer as forças do inimigo.

Nossa parte não é sentar-nos silenciosos e chorar, e torcer as mãos,
mas erguer-nos e trabalhar para este tempo e para a eternidade.”

Southern Watchman, 29 de maio de 1902.

“Ninguém pense que tem o direito de cruzar os braços e não fazer nada.
Que alguém possa ser salvo estando na indolência e inatividade, é uma completa impossibilidade.
Pensai no que Cristo fez durante Seu ministério terrestre.
Quão fervorosos, quão incansáveis foram Seus esforços!
Não permitia que coisa alguma O desviasse do trabalho que Lhe fora dado. 
Estamos nós seguindo Suas pisadas?” O Colportor-Evangelista, pág. 76.

“Agentes divinos e humanos acham-se combinados na obra de salvar almas.
 Deus tem feito Sua parte, e agora é necessária a atividade cristã. Deus o requer.

 Ele espera que Seu povo faça uma parte na apresentação da luz da verdade a todas as nações. 
Quem se associará com o Senhor Jesus Cristo?”

Review and Herald, 1º de março de 1887.

“É de missionários de coração que se precisa. Esforços esporádicos pouco bem farão.
Temos de atrair a atenção.
Temos de ser profundamente fervorosos.” Testimonies, vol. 9, pág. 45.

“Vivemos numa época em que não deve existir absolutamente preguiça espiritual.
Toda alma deve ser carregada com a celeste corrente da vida.” Testimonies, vol. 8, pág. 169.

“Amontoai nesta vida todas as boas obras que puderdes.”
Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 190.

“Caso houvesse sido executado o propósito divino de transmitir ao mundo a mensagem da misericórdia,
Cristo já teria vindo à Terra e os santos teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus.”

Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 72.

“Terrível quadro da condição do mundo foi apresentado diante de mim. A imoralidade está em  toda parte. A licenciosidade é o pecado 
especial deste século. Jamais o vício levantou sua deformada cabeça com tamanha ousadia. O povo parece insensibilizado, e os amantes 
da virtude e da verdadeira piedade quase se sentem desencorajar por sua ousadia, força e predomínio. A superabundante iniqüidade 
não está confinada meramente ao incrédulo e escarnecedor. Oxalá fosse este o caso, mas não é. Muitos homens e mulheres que 
professam a religião de Cristo são culpados. Mesmo alguns que professam estar esperando o Seu aparecimento não estão melhor 
preparados para este evento que o próprio Satanás. Não se estão purificando de toda poluição. Por tanto tempo eles têm estado a servir 
a seus desejos sensuais que lhes parece natural ter pensamentos impuros e imaginação corrompida. É-lhes tão impossível levar os 
pensamentos a demorar-se em coisas santas e puras como seria mudar o curso do Niágara e fazer que suas águas subam em direção 
oposta às quedas. ... Todo cristão devia aprender a conter suas paixões e a deixar-se controlar pelo princípio. ...
Se a lascívia, poluição, adultério, crime e assassínios estão na ordem do dia entre os que não conhecem a verdade, e que recusam ser 
controlados pelos princípios da Palavra de Deus, quão importante é que a classe dos que professam ser seguidores de Cristo, 
intimamente associados a Deus e aos anjos, mostrem-lhes melhor e mais nobre conduta!” 
Maranata pág. 24 – Meditações Matinais 1977.

Portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, [prepara-te], ó Israel, para te 
encontrares com o teu Deus. Amós 4: 12
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