ESPERANÇA NO GRANDE CONFLITO
Estes sermões foram preparados para a Semana de
Administração da Vida de 2012. Como o livro missionário do
ano é O Grande Conflito, nada melhor do que refletirmos nos
eventos finais como foram descritos nessa obra-prima dos
escritos de Ellen G. White.
Uma sugestão é dividir a Igreja em pequenos grupos num
horário em que a maioria estiver presente e ler o documento
“APELO URGENTE POR REAVIVAMENTO, REFORMA,
DISCIPULADO E EVANGELISMO”. O material apresentado nesse
documento precisa chegar ao conhecimento do maior número
possível de membros da igreja.
Outra sugestão é apresentar os sermões da forma mais
próxima como foi elaborada. Assim, além de evitar perda de
tempo, não se perderá a clareza do assunto.
O objetivo não é entrar em detalhes sobre qual evento será
primeiro ou qual virá na sequência. O objetivo é que
conheçamos cada evento final que nos foi revelado e
consagrarmos nossa vida a Deus hoje.
Esperamos que isso seja alcançado, pela graça de Deus.
Pr. Heraldo Vander Lopes
Doutor em Teologia Pastoral
SALT-FAAMA
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ESPERANÇA NO GRANDE CONFLITO
SÁBADO
ROMANOS 13:11
E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de
vos despertardes do sono; porque a nossa salvação está,
agora, mais perto do que quando no princípio cremos.
Cada dia que passa vemos muita coisa acontecendo ao nosso
redor. Assistir a um noticiário, ler um jornal ou uma revista de
notícias, acessar a internet, mostra-nos que o texto de 2
Timóteo 3:1-5 parece uma fotografia de alta definição do que
acontece em nossos dias:
2 TIMÓTEO 3:1-5
Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos
difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos
pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis,
caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres
que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe,
entretanto, o poder. Foge também destes.
Nunca o mundo foi tão rico, e bilhões são extremamente
pobres e miseráveis . Nunca houve tanta tecnologia e ciência e
as guerras mais violentas aconteceram. Nunca houve tantos
equipamentos eletrônicos e ocorreram tantos terremotos,
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furacões e tsunamis. Não é preciso ser religioso para ver que
algo irá acontecer.
Predições as mais diferentes ocorrem. Como exemplo, temos
o filme 2012, onde a solução para o chamado “fim do mundo”
é um conjunto de navios gigantescos especiais construídos
pelo ser humano, a fim de manter um grupo de sobreviventes
em meio às catástrofes que ocorrerão.
Mas, com tantas informações, predições e situações, como
saber o que realmente acontecerá? Muitos têm aparecido,
inclusive em nosso meio, com manchetes, vídeos, documentos
e coisas afins, divulgando, assustando, vendendo materiais e
depois de passado o susto, o mundo continua.
O QUE TEMOS DE SEGURO?
Deus deixou para nós, como Igreja Remanescente, a Bíblia e as
mensagens inspiradas dos escritos de Ellen G. White, para que
tenhamos um panorama do futuro claro diante de nós. Não
porque sejamos melhores do que outras denominações, mas
para cumprirmos uma missão. O privilégio que temos implica
em uma grande responsabilidade: levar a “Verdade Presente”
aos que não conhecem, a fim de libertar o maior número de
pessoas dos enganos dos últimos dias.
O Inimigo de Deus e dos filhos de Deus se chama Diabo ou
Satanás. Como ele está perdido, quer levar o máximo possível
de pessoas com ele “para o fogo eterno, preparado para o
diabo e seus anjos.” Mateus 25:41. Note que o fogo eterno
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não foi preparado para o ser humano. Foi preparado para os
demônios. Mas todo aquele que não quer aceitar a Jesus como
seu Salvador pessoal, não quer se arrepender e abandonar os
seus pecados, não quer obedecer a Deus e seguir o caminho
da Verdade Presente, perecerá junto com o Inimigo.
Deus não quer ninguém sofrendo nas mansões eternas, num
ambiente santo, pois a pessoa se apegou de tal modo ao
pecado e às coisas deste mundo que não se sentirá bem
naquele lugar.
Mas a Bíblia traz o futuro revelado, e os escritos de Ellen G.
White detalham as predições bíblicas, pois só Deus sabe o que
realmente acontecerá. Podemos, assim, ter segurança no
caminho e esperança de que o final será feliz, pois Deus quer
acabar com o problema do pecado e nos dar a vida eterna ao
Seu lado.
O QUE OCORRERÁ?
Podemos dividir os acontecimentos finais em cinco grupos, a
fim de facilitar a nossa compreensão.
O primeiro grupo de acontecimentos ocorrerá em nossos dias,
enquanto Cristo está no Lugar Santíssimo do Santuário
Celestial realizando a “purificação” do mesmo. Sabemos, pela
profecia das 2300 tardes e manhãs (Daniel 8:14), que isso
começou em 22 de outubro de 1844. Enquanto isso,
acontecerão os seguintes eventos:
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- Reavivamento e Reforma na Igreja;
- O Selamento;
- A Chuva Serôdia;
- A Pregação do Evangelho Eterno a todo o mundo;
- O Alto Clamor;
- O Derramamento do Falso “Espírito Santo” nas Igrejas que
Compõem Babilônia;
- A Sacudidura;
- O Pequeno Tempo de Angústia (ou Tempo de Angústia
Prévio);
- A Imagem da Besta
- Leis Dominicais;
- A Marca da Besta;
- A Grande Perseguição;
O segundo grupo de acontecimentos ocorrerá a partir do
término do tempo da graça. Ou seja, quando cada pessoa tiver
tomado sua decisão de que lado vai ficar em relação à Verdade
Presente, cada um vai receber de Cristo a sua sentença quanto
à salvação ou à perdição, segundo a escolha que fez. Encerrase o tempo da graça, pois a obra de investigação e juízo
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terminará, e a porta da misericórdia será fechada (O Grande
Conflito, 428).
Naquele tempo ocorrerão os seguintes acontecimentos
- O Grande Tempo de Angústia;
- As Sete Últimas Pragas;
- O Tempo da Angústia de Jacó;
- A Batalha do Grande Dia do Deus Todo-Poderoso;
- A Ressurreição Parcial
O terceiro grupo dos acontecimentos ocorrerá a partir da
Segunda Vinda de Cristo, onde teremos:
- A Primeira Ressurreição;
- A Transformação e a Trasladação dos Salvos;
- A Destruição dos Perdidos;
- O Início do Milênio
O quarto grupo dos acontecimentos ocorrerá a partir do início
do milênio. Naquele tempo ocorrerão os seguintes eventos:
- Prisão de Satanás e os demônios na Terra destruída e em
destroços;
- Julgamento dos ímpios pelo salvos, em união com Cristo;
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O quinto grupo dos acontecimentos ocorrerá ao final do
milênio, quando Jesus retornará definitivamente a esta Terra:
- A cidade santa, a Nova Jerusalém, descerá dos céus;
- Os ímpios ressuscitarão, e, incitados por Satanás, tentarão
conquistar a cidade santa;
- Ocorrerá o juízo final. Descerá fogo do céu e queimará todos
os perdidos, purificando a Terra;
- Uma Nova Terra será feita pelo poder de Deus;
- Nunca mais haverá morte, luto, pranto ou dor.
NÃO PERCA DE VISTA O OBJETIVO PRINCIPAL DESTA SEMANA REAVIVAMENTO E REFORMA
Durante esta semana queremos destacar em linhas gerais
O QUE irá acontecer e qual a resposta que devemos ter
perante essa revelação maravilhosa do futuro para nós.
Não vamos entrar em detalhes e peculiaridades dos eventos
finais, colocando este evento ou aquele em primeiro ou antes
disso e daquilo, fazendo uma batalha nesse ponto e desviando
do principal: o cuidado e amor de Deus para conosco e
reavivamento e reforma de nossa parte como resposta.
MAS QUAL É ESPECIFICAMENTE A NOSSA PARTE?
Durante esta semana veremos o que Deus revelou para nós, a
fim de nos prepararmos para os eventos finais. Esse privilégio
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implica em responsabilidade de nossa parte, ou seja, pregar a
mensagem e obedecer em nossa vida o que conhecemos. Para
isso cada um de nós tem que fazer a nossa parte. E qual é?
Em primeiro lugar, buscar a Deus logo ao despertar, na
primeira hora de cada dia;
Em segundo lugar, confessar sinceramente cada pecado
conhecido, pedindo a Deus perdão e poder para vencê-lo;
Em terceiro lugar, convidar a família para buscar a Deus juntos,
no culto familiar;
Em quarto lugar, reconciliar o relacionamento com a família,
fazendo as pazes com os familiares, admitindo os erros e
demonstrando esse arrependimento de forma visível e audível
para eles;
Em quinto lugar, fazer o mesmo com os amigos, colegas de
trabalho e outros com quem nos relacionamos;
Em sexto lugar, iniciar hoje mesmo um projeto missionário,
como estudos bíblicos, visitação a doentes ou idosos para leválos a Jesus, ou convidar pessoas para conhecerem a Igreja;
Em sétimo lugar, pedir para Deus que nos dê forças para amar
verdadeiramente os outros e à Igreja, cuidando de nossa
saúde física e da nossa vida espiritual, orando por aqueles que
julgamos não estarem vivendo o que Deus quer de todos nós.
Lembre-se que todos querem ser amados, e ninguém gosta de
ser criticado ou julgado. A Deus pertence o julgamento e a nós
8

pertence pregar e testemunhar. O problema é que muitos
querem deixar a pregação para Deus e o julgamento conosco.
Em oitavo lugar, renovarmos nossa fidelidade a Deus nos
dízimos e ofertas. Precisamos ser cuidadosos em lembrar que
dízimo é dízimo e oferta é oferta. Dízimo não é oferta. Oferta
não é dízimo. Sejamos honestos e fiéis na devolução dos
dízimos e ofertas.
Em nono lugar, santificarmos o sábado. Dentre nós, quem
receberá o selo de Deus não é quem somente não trabalha no
sábado, mas quem o santifica, ou seja, quem o separa para
Deus como um dia espiritual de descanso, oração, estudo da
Bíblia, pregação do evangelho e ajuda ao próximo.
E, finalmente, renovarmos nossa fidelidade à Igreja de Deus, a
Igreja Adventista do Sétimo Dia, coluna e baluarte da Verdade
Presente. Frequentarmos e participarmos dos cultos e
programações, abandonando reuniões e materiais de
ministérios paralelos e dissidentes.
Quem está disposto a ter essa experiência com Deus a partir
de hoje?
AMÓS 4:12
Portanto, assim te farei, ó Israel! E, porque isso te farei,
prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus.
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REAVIVAMENTO E REFORMA
DOMINGO
JOEL 2:1, 2, 11-17
Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo
monte; perturbem-se todos os moradores da terra, porque o
Dia do SENHOR vem, já está próximo; dia de escuridade e
densas trevas, dia de nuvens e negridão! [...] sim, grande é o
Dia do SENHOR e mui terrível! Quem o poderá suportar?
Ainda assim, agora mesmo, diz o SENHOR: Convertei-vos a
mim de todo o vosso coração; e isso com jejuns, com choro e
com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e
convertei-vos ao SENHOR, vosso Deus, porque ele é
misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande
em benignidade, e se arrepende do mal. [...] Tocai a
trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma
assembléia solene.Congregai o povo, santificai a
congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que
mamam; saia o noivo da sua recâmara, e a noiva, do seu
aposento.Chorem os sacerdotes, ministros do SENHOR, entre
o pórtico e o altar, e orem: Poupa o teu povo, ó SENHOR, e
não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações
façam escárnio dele.
Em 11 de outubro de 2010, a Igreja Mundial tomou uma
decisão, publicando na forma de um documento intitulado:
“APELO URGENTE POR REAVIVAMENTO, REFORMA,
DISCIPULADO E EVANGELISMO”. O título resume todo o seu
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conteúdo: buscarmos o verdadeiro reavivamento, tendo como
consequência a verdadeira reforma, tornando-se mais
semelhante a Jesus e pregarmos essa mensagem aos que não
O conhecem.
Mas você pode perguntar: “o que isso tem a ver comigo?”
NECESSIDADE
“Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a
maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades.
Buscá-lo, deve ser nossa primeira ocupação.” Mensagens
Escolhidas, 1:121.
CONDIÇÕES
2 CRÔNICAS 7:14.
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos,
então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e
sararei a sua terra.”
Quatro coisas Deus estabeleceu para o Seu povo.
A primeira delas é se humilhar. Orgulho é pecado da pior
espécie. Autossuficiência e arrogância espiritual foram os
maiores problemas que Jesus teve de enfrentar com os
religiosos de seu tempo. Achar que está certo, justificando o
pecado, colocando a culpa nos outros ou nas circunstâncias, só
endurece o coração e tira a percepção espiritual. A segurança
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da vida consiste na confiança em Deus, e não em nossa
“obediência” ou “religiosidade”.
A segunda é orar. Ninguém pode tomar água nem se alimentar
em seu lugar. Isso servirá para a outra pessoa, mas não para
lhe fornecer os elementos vitais contidos nos alimentos. O
mesmo ocorre em relação a orar. Precisamos orar. “Orar sem
cessar”.
“A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não
que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que
somos; mas sim para nos habilitar a recebê-Lo. A oração não
faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele.” Caminho a Cristo,
93.
A terceira é buscar. Estar onde Deus estiver presente. Nos
cultos pessoais, familiares, na Igreja. Colocá-Lo em primeiro
lugar, pois Ele deve ser o mais importante de nossa vida. E isso
não só em palavras, mas em atitudes reais. “Buscar-me-eis e
me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração”.
Jeremias 29:13.
A quarta é converter. Do que? Dos “maus caminhos”. “Há
caminhos que ao homem parece direito, mas no fim é
caminho de morte”. Todo caminho que não leva a Deus é
“caminho de morte”. Novelas, filmes mundanos, bailes,
bebidas alcoólicas de qualquer teor, café, coca-cola, glutonaria
no comer e beber, motéis, bailes, jóias, bijuterias, pornografia,
músicas mundanas, sexo fora do casamento, palavrões,
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drogas, fumo, roupas transparentes, decotadas e curtas,
brigas, fofocas, críticas, precisam ser eliminadas da nossa vida.
A Orientação Profética é precisa quando confirma o texto
bíblico: “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, 1:121.
PODE HAVER UMA FALSA REFORMA?
Sim, pois em toda ação divina há uma reação satânica.
Precisamos ficar atentos, principalmente com grupos e
ministérios que tem surgido com os mais diferentes nomes,
pretendendo reavivar a igreja, mas cuja mensagem tem
trazido divisão.
Ellen G. White advertiu que Satanás colocaria essas pessoas
que dizem ser de nossa fé, mas cujas idéias só trazem divisão
no meio da Igreja: “Em todo avivamento está ele pronto para
introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de
espírito. Quando estes aceitam alguns pontos da verdade e
adquirem um lugar entre os crentes, opera por meio deles a
fim de introduzir teorias que enganarão os incautos.” O
Grande Conflito, 396.

A VERDADEIRA REFORMA OCORRE SEM DISCÓRDIA E LUTA
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“Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará
em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e
luta.” E Recebereis Poder, 285.
DEVEMOS NOS SUBMETER-SE À IGREJA DE DEUS
“Subordine-se o juízo individual à autoridade da Igreja.”
Testemunhos para a Igreja, 4:19
NADA DE IDÉIAS E PRÁTICAS INDEPENDENTES DA IGREJA
“O Redentor do mundo não aprova, em assuntos religiosos,
idéias e práticas independentes por parte de Sua igreja
organizada e reconhecida, onde ele tem uma Igreja.”
Testemunhos para a Igreja, 3:432-433.
ORDEM DIVINA
“A Palavra de Deus não dá licença a que um homem ponha seu
julgamento em oposição ao da igreja, nem lhe é permitido
insistir em suas opiniões contrariamente às dela.”
Testemunhos para a Igreja, 3:428.
CRISTO APÓIA A SUA IGREJA
“Cristo dá poder à voz da igreja. [...] Deus concedeu o mais
alto poder abaixo do céu a Sua igreja. É a voz de Deus em Seu
povo unido na qualidade de igreja, que deve ser respeitada.”
Testemunhos para a Igreja, 3:450-451.
A IGREJA É ESPECIAL PARA DEUS
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“Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único
objeto sobre que Deus concede em sentido especial Sua
suprema atenção. É o cenário de Sua graça, na qual Se deleita
em revelar Seu poder de transformar corações.” Atos dos
Apóstolos, 12.
E QUANDO ALGUÉM DIZER QUE POSSUE UMA “NOVA LUZ”?
“Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma
nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a
fé nos marcos antigos. Suas doutrinas não resistem à prova da
Palavra de Deus. Mesmo assim, almas serão enganadas. Farão
circular relatos falsos e alguns serão apanhados pela
armadilha.” Eventos Finais, 80.
E AQUELES QUE ACHAM QUE A IGREJA ADVENTISTA DESVIOU
DA VERDADE E QUE ELES TEM A VERDADE?
“Deus não esqueceu o Seu povo, escolhendo um homem
isolado aqui e outro ali, como os únicos dignos de que lhes
confie a verdade. Não dá a um homem luz contrária à
estabelecida fé do corpo de crentes. Em toda reforma,
surgiram homens pretendendo isso.” Eventos Finais, 79.
O QUE FAZER QUANDO VIER ESSE TIPO DE PENSAMENTO OU
IDÉIA?
“Ninguém confie em si mesmo, como se Deus lhe houvesse
conferido luz especial acima de seus irmãos.” Eventos Finais,
79.
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NÃO SE DESVIE PARA OS CAMINHOS DO INIMIGO
“Sempre que a mensagem de verdade se apresenta às almas
com especial poder, Satanás suscita seus instrumentos para
disputarem sobre qualquer ponto de somenos importância.
Procura assim desviar a atenção do verdadeiro assunto.”
O Desejado de Todas as Nações, 396
PRECISAMOS BUSCAR A DEUS NOS CULTOS DA IGREJA E
INDIVIDUALMENTE
“Muitos assistem a cultos e são refrigerados e confortados
pela Palavra de Deus; mas, devido à negligência da meditação,
vigilância e orações, perdem a bênção, sentindo-se mais vazios
do que antes de a receberem.” O Desejado de Todas as
Nações, 83.
BUSQUEMOS A JESUS NA PRIMEIRA HORA DE CADA E
PERMANEÇAMOS COM ELE
“Far-nos-ia bem passar diariamente uma hora a refletir sobre a
vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto, e deixar
que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as
finais.” O Desejado de Todas as Nações, 83.
Devemos começar o dia com Deus, buscando-o em primeiro
lugar. Antes de qualquer coisa. Antes de ir para o trabalho ou
para a escola, antes de arrumar a casa ou fazer outra atividade
qualquer. Precisamos pegar a Bíblia, a Lição da Escola Sabatina
e buscarmos a Deus individualmente, para aprender e abrir o
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nosso coração a Ele, consagrando o dia que está começando e
pedindo sabedoria para as situações que surgirão.
Para nos ajudar nessa tarefa, os Ministérios de Mordomia
Cristã prepararam a Jornada Espiritual. Consiste num material
maravilhoso e inspirador desenvolvido especialmente para ser
usado como a primeira coisa a ser feita cada manhã. Para
entendê-lo melhor e aproveitar cada linha do que está escrito,
existe o Seminário Espiritual, realizado em um fim-de-semana
num distrito ou Igreja próximos de você.
Quem aqui já participou ou está participando? Chegou a hora
de colocarmos isso como prioridade número um em nossa
vida. Participe do Seminário Espiritual e continue diariamente
com a Jornada Espiritual. Sua vida mudará realmente.
Quem aqui está disposto a fazer uma mudança em sua vida
para fazer o que Deus quer, ou seja, buscá-Lo em primeiro
lugar, logo ao amanhecer, e continuar com Ele durante todo o
dia?
ROMANOS 13:11
E digo isto a vós outros que conheceis o tempo; já é hora de
vos despertardes do sono; porque a nossa salvação está,
agora, mais perto do que quando no princípio cremos.
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O SELAMENTO
SEGUNDA
APOCALIPSE 7:1-3
Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da
terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para
que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar,
nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do
nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em
grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado
fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a
terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os
servos do nosso Deus.
O selamento é um processo espiritual, não visto aos olhos
humanos. O que João viu em relação ao povo de Deus dos
últimos dias, Ezequiel também já tinha visto em relação ao
povo de Deus em seus dias. Veja Ezequiel 9:1-6.
EZEQUIEL 9:1-6
Então, ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós
executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora
na mão. Eis que vinham seis homens a caminho da porta
superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma
esmagadora na mão, e entre eles, certo homem vestido de
linho, com um estojo de escrevedor à cintura; entraram e se
puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel
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se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até à
entrada da casa; e o SENHOR clamou ao homem vestido de
linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse:
Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca
com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por
causa de todas as abominações que se cometem no meio
dela. Aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após
ele; e, sem que os vossos olhos poupem e sem que vos
compadeçais, matai; matai a velhos, a moços e a virgens, a
crianças e a mulheres, até exterminá-los; mas a todo homem
que tiver o sinal não vos chegueis; começai pelo meu
santuário.
Possuir o sinal, como descrito por Ezequiel, era a condição
para sobreviver, em todos os sentidos. Só o possuía quem
suspirava e gemia, ou seja, não concordava e não participava
dos pecados, sem arrependimento e sem abandono,
cometidos pelos habitantes de Jerusalém daquele tempo. Era
um sinal espiritual, pois somente o profeta em visão e os anjos
podiam vê-lo, mas o resultado de não possuí-lo foi claramente
sentido. Os assinalados foram salvos e sobreviveram. Os que
não eram assinalados foram destruídos.
O Apocalipse mostra que, antes dos ventos (ou pragas) serem
soltos, também haverá um assinalamento ou selamento do
povo de Deus.
Surgem então três perguntas importantes.
A primeira é:
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O QUE É O SELAMENTO?
O Novo Testamento menciona pelo menos dois tipos de
selamento.
O Selamento do Espírito.
O Selamento do Apocalipse.
O QUE É O SELAMENTO DO ESPÍRITO?
Quando aceitamos verdadeiramente a Jesus, como nosso
Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos sela. Veja Efésios 1:13
e 4:30.
EFÉSIOS 1:13
Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da
verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também
crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa;
EFÉSIOS 4:30
E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados
para o dia da redenção.
Quando somos selados pelo Espírito Santo, passamos a
obedecer a Deus da forma correta, não para nos salvar, mas
porque fomos salvos. O Espírito Santo coloca a Lei de Deus
dentro de nosso coração e sobre a nossa mente. A obediência
não é de fora para dentro, mas de dentro para fora, motivada
pelo Espírito Santo.
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Outro ponto interessante é que o Espírito Santo as inscreve
sobre a nossa mente. Isso pode nos remeter a Apocalipse 7 e
Ezequiel 9, onde os selados são assinalados na fronte e na
testa. E o Espírito Santo, o SENHOR, a terceira pessoa da
Trindade, nos fala claramente em Hebreus 10:15-17:
HEBREUS 10:15-17
E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo;
porquanto, após ter dito: Esta é a aliança que farei com eles,
depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei no seu coração as
minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta:
Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e
das suas iniqüidades, para sempre.
O Espírito Santo fixa o nosso coração e a nossa mente na
verdade.
QUAL É O SELAMENTO DO APOCALIPSE?
O selamento do Apocalipse é a fixação na Verdade em meio
aos eventos finais.
Em João 16:13, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos
guiaria não somente a uma parte da Verdade, mas a “toda a
Verdade”. Por que? Porque, assim como Jesus é a Verdade, o
Espírito Santo também é a Verdade. Vejamos o que está
escrito em 1 João 5:6.
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I JOÃO 5:6
Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo;
não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o
que testifica, porque o Espírito é a verdade.
Aquele que receber e possuir o verdadeiro Espírito Santo será
levado a toda a verdade que tiver sido revelada por Deus até
aquele momento. O conjunto das verdades pregadas pela
Igreja Adventista é a Verdade Presente. Isso inclui a verdade
de que a Igreja Adventista é a Igreja Remanescente. Isso
também inclui a verdade do sábado.
Veja o que Ellen G. White falou sobre isso:
“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.” O Cuidado de Deus, 97.
Aquele que receber o verdadeiro selo de Deus, o Espírito
Santo, vai obedecer toda a verdade revelada por Ele, incluindo
a santificação do sábado – o quarto mandamento da Lei de
Deus.
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EZEQUIEL 20:12
Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal
entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o SENHOR
que os santifica.
EZEQUIEL 20:20
Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e
vós, para que saibais que eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Confirmando o que a Bíblia disse, Ellen G. White mostra que
quando somos selados com o verdadeiro selo de Deus, isso se
revela em nossa vida pela obediência ao quarto mandamento.
O selo de Deus não é dado àqueles que somente aos que não
trabalham no sábado, mas nele fazem de tudo como se fosse
um simples feriado. O selo de Deus é dado aos que santificam
o sábado, separando-o para Deus e para as atividades
religiosas e espirituais.
“O sinal, ou selo, de Deus é revelado na observância do sábado
do sétimo dia - o memorial divino da criação.” Eventos Finais,
192.
QUANTOS SERÃO OS SELADOS?
Apocalipse 7 diz que serão 144.000.

É UM NÚMERO LITERAL OU SIMBÓLICO? E QUEM SÃO OS
144.000?
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Ellen White responde:
“Quando os homens apanham esta e aquela teoria, quando
são curiosos de saber alguma coisa que não lhes é necessário
saber, Deus não os está conduzindo. Não é plano dEle que Seu
povo apresente alguma coisa que eles supõem, a qual não é
ensinada na Palavra de Deus. Não é Sua vontade que eles se
metam em discussões acerca de questões que os não ajudam
espiritualmente, tais como: Que pessoas vão constituir os
cento e quarenta e quatro mil? Isto, aqueles que forem os
eleitos de Deus hão de sem dúvida, saber em breve.”
Mensagens Escolhidas 1:174.
MAS SABER ISSO NÃO É IMPORTANTE PARA A NOSSA
SALVAÇÃO?
“Meus irmãos e irmãs, apreciai e estudai as verdades que Deus
vos tem dado, a vós e a vossos filhos. Não gasteis o tempo
buscando saber aquilo que não vos será de proveito espiritual.
‘Que farei para herdar a vida eterna?’ Luc. 10:25. Esta é a
todo-importante questão, e foi claramente respondida. ‘Que
está escrito na lei? Como lês?’ Mensagens Escolhidas, 1:174.
QUANDO ELLEN WHITE FOI DIRETAMENTE QUESTIONADA
SOBRE ISSO, O QUE ELA RESPONDEU?
“Não tenho luz sobre o assunto [quem constituem
precisamente os 144.000]. ... Tenha a bondade de dizer a
meus irmãos que nada me foi apresentado acerca das
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circunstâncias de que escrevem, e só lhes posso expor aquilo
que me foi apresentado.” Mensagens Escolhidas, 3:51.
Portanto, sigamos a Orientação Profética. Se o número é
simbólico ou literal, na hora certa Deus revelará isso para o
Seu povo. Devemos ter uma vida consagrada e dedicada a
Deus e ficar do lado dEle e de Sua Igreja em meio aos eventos
finais.
QUANDO OCORRE O TEMPO DO SELAMENTO?
“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, 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.” Primeiros Escritos, 43.
Portanto, o tempo do selamento já está em andamento, sendo
que será intensificado pouco antes do fechamento da porta da
graça.
A segunda pergunta é:
QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES PARA SER SELADO?
“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
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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.” Eventos
Finais, 190.
Abandonar o cinema, a pornografia, novelas, filmes,
programas e seriados que contém e induzem ao adultério,
sexo fora do casamento, bailes e bebidas alcoólicas.
Abandonar a fofoca, as críticas, a mentira, o engano, a traição
e a desonestidade. Deus está mostrando que precisamos, pelo
Seu poder, amá-Lo sobre todas as coisas e abandonar tudo o
que leva a marca da impureza, do pecado, das coisas erradas.
Quem aqui está disposto a receber o selo de Deus,
abandonando os pecados e santificando o sábado, separandoo para as atividades missionárias e espirituais?
Assim sendo, precisamos do pleno poder do Espírito Santo
para vencer os pecados, pregar a verdade para este tempo e
suportar os terríveis acontecimentos finais. Para isso, “antes
de a obra encerrar-se e terminar o selamento do povo de
Deus, receberemos o derramamento do Espírito de Deus.”
Mensagens Escolhidas, 1:111. Isso ocorrerá com a Chuva
Serôdia, tema que refletiremos amanhã.
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A CHUVA SERÔDIA
TERÇA
OSÉIAS 6:3
Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao SENHOR;
a sua saída, como a alva, é certa; e ele a nós virá como a
chuva, como chuva serôdia que rega a terra.
O QUE É CHUVA TEMPORÃ E SERÔDIA?
Em Israel, nos tempos bíblicos, havia a época das chuvas. As
primeiras eram as temporãs, que molhavam e preparavam o
solo para a semeadura. As últimas eram as serôdias, que
preparavam as plantas para a colheita. Tendo essa realidade
em mente, Deus preparou dois grandes derramamentos do
Espírito para a época inicial e final da pregação do Evangelho.
São chamadas de Chuva Temporã e Serôdia.
QUANDO OCORREM?
A chuva temporã ocorreu a partir do Dia de Pentecostes, no
ano 31 de nossa era. O relato está em Atos 2.
Estamos no tempo em que a chuva serôdia pode ser
derramada e será mais intensa com a aproximação dos últimos
eventos antes do fechamento da porta da graça.
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QUAL É O SEU PROPÓSITO?
“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, 86.
QUAL É A IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DISSO?
“Esta prometida bênção, reivindicada pela fé, traz consigo
todas as demais bênçãos.” Obreiros Evangélicos, 285
O QUE FALTA PARA RECEBERMOS A CHUVA SERÔDIA?
“Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do
Espírito.” Atos dos Apóstolos, 50.
O QUE PRECISAMOS?
“Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber
poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do
Espírito? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e
não pregamos a seu respeito?” Atos dos Apóstolos, 50.
ISSO DEVE ACONTECER SOMENTE UMA VEZ EM NOSSA VIDA?
“O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles
que O servem do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos.
Cada obreiro devia fazer sua petição a Deus pelo batismo
diário do Espírito.” Atos dos Apóstolos, 50.

28

QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES PARA RECEBERMOS A CHUVA
SERÔDIA?
Fernando Chaij, no livro Preparação para a Crise Final, 80-86,
enumera pelo menos cinco coisas devemos ter em nosso
coração para recebermos a chuva serôdia.
Em primeiro lugar, sentir a necessidade do Espírito Santo e
orar por Ele. É o que Jesus falou em Lucas 11:13: “Ora, se vós,
que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que
lho pedirem?”
Em segundo lugar, experimentar primeiro a chuva temporã.
“Muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva
temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim
para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas
pela chuva serôdia.” Testemunhos para Ministros e Obreiros
Evangélicos, 507.
Em terceiro lugar, estar disposto a ser usado e guiado pelo
Espírito Santo.
“Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-Se
de nós.” O Desejado de Todas as Nações, 672.
Em quarto lugar, eliminar as dissensões.
“Tirem os cristãos do meio deles as dissensões, e entreguemse a si mesmos a Deus para salvação dos perdidos. Peçam a
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bênção com fé, e ela há de vir. O derramamento do Espírito,
nos dias apostólicos, foi a ‘chuva temporã’ (Joel 2:23), e
glorioso foi o resultado. Mas a ‘chuva serôdia’ será mais
abundante.” O Desejado de Todas as Nações, 827.
Em quinto lugar, despojar-se do eu.
“Quando o próprio eu for entregue a Deus, nossos olhos serão
abertos para ver as pedras de tropeço que nossa
dessemelhança com Cristo tem posto no caminho dos outros.
Tudo isso Deus nos manda remover.” E Recebereis Poder, 292.
Acrescentamos mais uma condição. Desenvolver e obedecer
ao que já conhecemos.
“Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm
recebido poderão receber maior luz. A não ser que nós
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.
Cada um deve fazer a sua parte, cuidando de sua vida
espiritual:
“Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de
fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os
discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito
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Santo no dia de Pentecoste.” Testemunhos para Ministros e
Obreiros Evangélicos, 507.
Quem está disposto a realmente permitir que o Espírito Santo
tome conta de sua vida, renunciando aos pecados, às brigas,
às críticas, e consagrando a vida a Deus?
Portanto, ouçamos o apelo do Senhor:
OSÉIAS 6:3
Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao SENHOR;
a sua saída, como a alva, é certa; e ele a nós virá como a
chuva, como chuva serôdia que rega a terra.
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A SACUDIDURA
QUARTA
A sacudidura é um processo espiritual que está acontecendo
na Igreja de Deus, e que aumentará de intensidade até o
fechamento da porta da graça. Nela, a sujeira sai e o grão fica,
ou seja, os infiéis sairão para o mundo ou para os falsos
ensinos e os fiéis permanecerão na Igreja.
Vejamos o que diz Amós 9:9 e Mateus 13:24-30.
AMÓS 9:9 - Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de
Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no
crivo, sem que caia na terra um só grão.
Ou seja, a sujeira sai e o grão fica. Guarde esse simples
conceito em sua mente e em seu coração. Marque na sua
Bíblia para não ser enganado: A sujeira sai, o grão fica.
MATEUS 13:24-30 [leia toda a passagem] - Verso 30: Deixai-os
crescer juntos até à colheita, e, no tempo da colheita, direi
aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para
ser queimado; mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro [grifo
nosso].
Note que a sujeira, o joio, é separada do trigo. E isso é
enfatizado por Jesus quando Ele mencionou claramente:
ajuntai primeiro o joio. Jesus confirmou que a sujeira sairia e o
grão permaneceria.
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Ellen White reafirmou isso: “É verdade que há joio com o trigo,
mas Cristo disse que enviaria Seus anjos para juntar primeiro o
joio e atá-lo em molhos para ser queimado, mas recolher o
trigo no celeiro.” Mensagens Escolhidas, 2:68 [grifo nosso].
DESCRIÇÃO: “Vi que estamos agora no tempo da sacudidura.”
Testemunhos para a Igreja, 1:429.
ELA VIRÁ, MAS JÁ COMEÇOU: “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.” Eventos
Finais, 189.
CAUSAS DA SACUDIDURA
Podemos mencionar pelo menos seis causas para a
sacudidura:
Primeira causa: A Verdade (Primeiros Escritos, 50).
Segunda causa: A Perseguição (O Grande Conflito, 608).
Terceira causa: O Sofrimento (Manuscript Releases, 20:285).
Quarta causa da sacudidura: A Rejeição do Testemunho da
Testemunha Verdadeira.
“Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de
presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo
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testemunho motivado pelo conselho da Testemunha fiel, aos
laodiceanos.” Testemunhos para a Igreja, 1:181.
QUEM É LAODICEANO?: “A mensagem laodiceana aplica-se ao
povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior
parte, são professos mornos, tendo o nome mas faltando-lhes
o zelo. [...] Aplica-se a esta classe o termo ‘morno’. Professam
amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no
devotamento cristãos. Testemunhos para a Igreja, 4:87.
Quinta causa da sacudidura: As Falsas Teorias
“Foi-me mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado,
de maneira alguma surgiram em vão. Em havendo
oportunidades favoráveis, elas reaparecerão”. Vida e Ensinos,
81.
Cada dia tem surgido grupos, ministérios, institutos, centros e
outras instituições mais, intitulando-se reformadores, com
uma aparência de querer ajudar a Igreja no cumprimento da
sua missão. Quando começam a apresentar sua doutrina, aí
lentamente passam a misturar a verdade com o erro, a fim de
enganar o máximo possível de pessoas.
Não se iluda. Para enganar os adventistas, os agentes do diabo
nunca se apresentarão cabeludos, mal vestidos e comendo de
tudo. Eles aparecem com roupas decentes e conservadoras,
vegetarianos, e com o Espírito de Profecia debaixo do braço.
Ou seja, do mesmo modo como Deus quer que o Seu povo
seja. Mas, depois de ganhar a confiança dos irmãos, aí
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começam a disparar seus falsos ensinos. Precisamos ficar
firmes ao lado de verdades firmemente defendidas pela Igreja
Adventista do Sétimo Dia, como:
1- A Trindade, incluindo a Divindade de Jesus e do Espírito
Santo (João 1:1; Hebreus 10:15-16).
2- Que Jesus também é verdadeiramente e
completamente humano, mas nunca teve pecado
(Hebreus 4:15; 1 João 3:5). Ele teve uma natureza
humana semelhante à nossa, mas sem a mancha do
pecado.
3- Que todo ser humano é pecador por natureza e que já
nasce assim (Salmo 51:5; Romanos 5:12). Não podemos
ficar confusos com a certeza de que em Cristo
podemos e devemos vencer os pecados (1 João 5:4),
mas que a vitória sobre o pecado somente Jesus pode
fazê-lo e que concluirá no juízo final (Ver Mensagens
Escolhidas 3:355).
4- Que a oração deve ser um momento de extrema
reverência, e sempre que possível seja de joelhos, mas
existem outras posturas permitidas e mencionadas na
Bíblia e nos escritos de Ellen G. White (A Ciência do
Bom Viver, 510-511).
5- Que toda a Bíblia e o Espírito de Profecia foram
cuidados por Deus para que os seus ensinos chegassem
até nós da maneira como Deus quis que chegassem, e
que o diabo não teve poder para alterá-los ou adulterálos. (1 Pedro 1:19-21).
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6- Que a Igreja Adventista é a Igreja Remanescente da
profecia bíblica, e, pela graça de Deus, permanecerá
firme até o final (A Igreja Remanescente 11-74).
7- Finalmente, que os dízimos devem ser devolvidos para
Deus na Igreja Remanescente, pois os dízimos foram
estabelecidos por Ele, e só Ele pode determinar o seu
destino. Veja Malaquias 3:10.
Muito cuidado com o pensamento de que se a pessoa for
sincera nas falsas teorias, isso basta. Veja o que Ellen White
diz:
“Sem sinceridade não há genuína religião, mas a sinceridade
numa religião falsa jamais salvará o homem. Posso ser
perfeitamente sincera em seguir um caminho errado, mas isto
não torna o caminho certo, nem me levará ao lugar a que eu
desejava chegar.” Mensagens Escolhidas, 2:56
Sexta causa da sacudidura: Os Enganos Satânicos
a) Sobrenaturais e espiritualistas: “Muito vívido foi o
esclarecimento a mim dado de que muitos sairiam de
nós, dando ouvidos a espíritos enganadores e a
doutrinas de demônios.” Mensagens Escolhidas, 2:392.
b) Milagres: “O povo de Deus não encontrará sua
segurança na operação de milagres; pois Satanás
imitará os milagres que forem operados.” Testemunhos
para a Igreja, 9:16.
QUEM SAIRÁ?
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Seis tipos específicos são mencionados que sairão de nosso
meio:
1º - “Muitas estrelas cujo brilho temos admirado”.
Testemunhos para a Igreja, 5:81.
2º - “Homens de talento”. O Grande Conflito, 608.
3º - “Famílias inteiras”. Testemunhos para Ministros, 411.
4º - Grupos inteiros. Testemunhos para a Igreja, 8:41.
5º - A Sujeira Mundana. O Grande Conflito, 608.
6º - A Sujeira das Falsas Teorias
“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, 112.
Cuidado com falsas profecias. Ellen G. White nunca disse que
“pastores com suas igrejas inteiras sairão”. Isso é invenção
para confundir e enganar as pessoas.
NÃO SURGIRÁ OUTRO POVO: “Tomais passagens dos
Testemunhos que falam do fim do tempo da graça, da
sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo
de um outro povo mais puro, santo, que surgirá. Ora, tudo isso
agrada ao inimigo. ... Aceitassem muitos os pontos de vista
que avançais, e falassem e agissem baseados nisso, e veríamos
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uma das maiores exibições de fanatismo jamais
testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. Isso é o
que Satanás quer.” Mensagens Escolhidas, 1:179.
Ou seja, não existe nem existirá remanescente do
remanescente. Essa idéia procede do diabo. O remanescente é
purificado pela sacudidura. A sujeira sairá. O grão
permanecerá.
QUANTOS SAIRÃO?
1º - “Uma Classe Numerosa”. O Grande Conflito, 608.
2º - “Proporção maior do que agora podemos prever”.
Mensagens Escolhidas 2:368.
3º - “Multidões”. Testemunhos para a Igreja, 4:89.
O QUE FARÃO OS QUE SAÍREM?
1º - Formarão “novos grupos”. Mensagens Escolhidas 2:383.
A profecia está se cumprindo! Com os mais diferentes rótulos,
passam a autodenominar: “Escola de Missionários”, “Instituto
de Educação e Saúde”, “Centro de Evangelização”, “Ministério
dos Anjos”, “Adventistas da História” e tantos outros. Fundam
movimentos independentes e, com sua capa de santidade,
começam com sites na internet, livros, dvd’s, panfletos,
folhetos, congressos, seminários, etc.
Começam de forma sutil para não assustar e depois de forma
clara, divulgam fofocas, suspeitas, calúnias, difamação,
semeando desunião, desvinculação e rebelião, pois possuem
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um senso de superioridade e, independente das ideias que
propagam, possuem alguns pontos básicos em comum.
Primeiro, que a Igreja está em apostasia, e que eles são o povo
remanescente. Ou seja, um “remanescente do remanescente”,
ideia contrária à Bíblia e ao Espírito de Profecia. Ellen White
disse claramente que essa ideia “agrada ao Inimigo”.
Segundo, depois que a confiança está conquistada, eles então
solicitam que os dízimos e ofertas sejam devolvidos para eles
usarem nos seus grupos. Ou seja, estabelecem novas
organizações. E acabam mostrando que, no final das contas, o
que querem é dinheiro.
Irmão, não seja enganado, o que for de Deus, a Igreja vai
apoiar. Mas o que não for de Deus, a Igreja vai dizer
claramente que não é de Deus e não vai apoiar. A Igreja quer e
apoia o que vier de Deus para somar à pregação do evangelho,
mas o que vier para trazer falsos ensinos, não vai ter o apoio
dela, pois a origem não é divina.
2º - Serão Traidores e nos Acusarão nos Tribunais. O Grande
Conflito, 608.
3º - Ensinarão que não se pode confiar em quem fica do lado
da Igreja (Spalding and Magan Collection, 370).
4º - Se colocarão como vítimas, perseguidos e “com aparência
de mártir” para enganar os membros da Igreja, sendo que eles
é que realmente são os traidores e perseguidores (Cristo
Triunfante, 124).
COMO FICARÁ A IGREJA?
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1 - “A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá.
Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão
lançados fora no joeiramento – a palha separada do trigo
precioso.” Mensagens Escolhidas, 2:380.
2 - “As fileiras não ficarão menores. Os que são firmes e fiéis
preencherão os lugares vagos deixados pelos que ficam
ofendidos e apostatam.” Mensagens Escolhidas 3:422.
3- Não se dividirá: “Sei que o Senhor ama Sua igreja. Ela não
deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos
independentes. Não há nisto a mínima coerência; não existe a
mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Aqueles que
derem ouvidos a essa falsa mensagem e procurarem
fermentar outros, serão enganados e preparados para receber
mais avançados enganos, e virão a nada.” Mensagens
Escolhidas, 2:68-69.
QUANTOS ENTRARÃO?
1 - Muitos retornarão. Testemunhos para a Igreja, 6:400-401.
2 - Multidões, em grande número. Este Dia com Deus, 161.
3- Grupos inteiros. Testemunhos para a Igreja, 8:41.
ESTRELAS BRILHARÃO: “O Senhor tem servos fiéis, que se hão
de revelar no tempo de sacudidura e prova.” Testemunhos
para a Igreja, 5:80-81.
NECESSIDADES
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1 - “Ânimo e firmeza”: “Naquele tempo devemos tirar calor da
frieza dos outros, coragem de sua covardia, e lealdade de sua
traição.” Testemunhos para a Igreja, 5:136.
2 - Ação missionária: “Estamos no tempo da sacudidura,
tempo em que cada coisa que pode ser abalada o será. O
Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não
obedecerem a Seus mandamentos por palavra e ação. Se não
fizermos algum esforço para conduzir pessoas a Cristo,
seremos responsáveis pela obra que poderíamos ter feito, mas
deixamos de fazer por causa de nossa indolência espiritual. Os
que pertencem ao reino do Senhor precisam trabalhar com
zelo pela salvação de pessoas.” Testemunhos para a Igreja,
6:332.
RESULTADOS DA SACUDIDURA
1 - PURIFICAÇÃO PESSOAL (Manuscript Releases, 7:111-112).
2 - PURIFICAÇÃO DA IGREJA: “Têm surgido pessoas
corrompidas que não poderiam viver com o povo de Deus. Elas
desprezaram a reprovação e não gostavam de ser corrigidas.
Tiveram oportunidade de reconhecer que sua conduta era
injusta. Tiveram tempo para arrepender-se de seus erros, mas
o eu lhes era muito caro para morrer. [...] Todos temos razões
para agradecer a Deus por ter Ele aberto um caminho para
salvar a igreja. A ira de Deus cairá sobre nós se esses corruptos
pretensiosos permanecerem em nosso meio.” [grifo nosso]
Testemunhos para a Igreja, 1:99.
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Depois que todos os passos do Manual da Igreja foram
cumpridos, o nome dessas pessoas que insistem permanecer
com as falsas teorias ou na vida mundana precisa ser retirado
do rol de membros da Igreja. É triste, mas necessário.
ENTÃO, QUAIS SÃO AS BOAS-NOVAS DA SACUDIDURA?
Em primeiro lugar, são as BOAS-NOVAS DE CERTEZA, pois a
profecia está se cumprindo! “O tempo chegou em que tudo o
que pode ser sacudido, será sacudido. Nós estamos no tempo
da sacudidura." A Message for To-day", Review and Herald, 18
de junho de 1901, 387-388.
Em segundo lugar, são as BOAS-NOVAS DE VITÓRIA! “Satanás
está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em
Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das
trevas.” O Grande Conflito, 530.
Em terceiro lugar são as BOAS-NOVAS DE ESPERANÇA! “Foime mostrada a recompensa dos santos, a herança imortal. Foime revelado então o quanto o povo de Deus sofreu por causa
da verdade, e que considerariam o Céu como lhes tendo sido
barato demais. Deduziram que os sofrimentos do tempo
presente não são para comparar com a glória que neles
haveria de ser revelada.” Testemunhos para a Igreja, 1:432.
Quem tomará a decisão hoje de permanecer ao lado da Bíblia,
e da Igreja Remanescente? Que Deus lhe dê forças em sua
decisão.
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O ALTO CLAMOR E O PEQUENO TEMPO DE ANGÚSTIA
QUINTA
O alto clamor é a última mensagem de advertência ao mundo,
para que o povo de Deus, que ainda estiver em Babilônia, saia
de lá e junte-se ao remanescente. Uma descrição disso está
em Apocalipse 18:1-4
APOCALIPSE 18:1-4
Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha
grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória.
Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a
grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de
toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo
gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm
bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se
prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da
terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz
do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes
cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus
flagelos.
A ÚLTIMA ADVERTÊNCIA
“O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como
resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14,
versos 6-12, a igreja [Babilônia] terá atingido completamente a
condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda
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em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão.
Esta mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá
a sua obra.” O Grande Conflito, 390.
CADA UM QUE AINDA ESTIVER EM BABILÔNIA VAI TER QUE
DECIDIR DE QUE LADO FICARÁ
“Quando os que "não creram a verdade, antes tiveram prazer
na iniqüidade" (II Tess. 2:12), forem abandonados para que
recebam a operação do erro e creiam a mentira, a luz da
verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham
abertos para recebê-la, e os filhos do Senhor que permanecem
em Babilônia atenderão ao chamado: ‘Sai dela, povo Meu’.
Apoc. 18:4.” O Grande Conflito, 390.
O INIMIGO TERÁ UMA FORTE REAÇÃO
“Estendendo-se a controvérsia a novos campos, e sendo a
atenção do povo chamada para a lei de Deus calcada a pés,
Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a
mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem.” O
Grande Conflito, 607.
TUDO SERÁ EMPREGADO CONTRA OS DEFENSORES DA
VERDADE
“A igreja [Babilônia] apelará para o braço forte do poder civil,
e nesta obra unir-se-ão católicos e protestantes. Ao tornar-se
o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e
decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos
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mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão, e a
alguns se oferecerão posições de influência e outras
recompensas e vantagens, como engodo para renunciarem a
sua fé.” O Grande Conflito, 607.
A SITUAÇÃO SERÁ DIFÍCIL, MAS O POVO DE DEUS SE
REFUGIARÁ EM DEUS
“Satanás os assalta com cruéis tentações. A obra que
empreenderam parece muito além de sua habilidade para
levarem a termo. Estão quase a sucumbir. Foi-se o entusiasmo
que os animava; contudo, não podem voltar. Então, sentindo o
seu completo desamparo, se refugiam nAquele que é
poderoso, em busca de auxílio.” O Grande Conflito, 609.
ENGANOS SATÂNICOS DOS ÚLTIMOS DIAS
O livro Eventos Finais nas páginas 135-148 traz os seguintes
enganos que serão usados por Satanás e os demônios nos
últimos dias:
1- Falsos reavivamentos nas igrejas que não aceitarem a
Verdade Presente:
a. Falso dom de línguas
b. Realização de milagres, a fim de conquistar a
confiança das pessoas e depois conduzir aos
falsos ensinos
2- Cultos e reuniões religiosas acompanhadas com gritos,
músicas com baterias e danças
3- Anjos maus aparecerão
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a. Em forma humana e ensinando falsas teorias
b. Em forma de espíritos de parentes, pessoas
queridas e santos da Bíblia que estão nas
sepulturas
4- Satanás Personificará a Cristo
a. “Como ato culminante no grande drama do
engano, o próprio Satanás personificará Cristo.”
O Grande Conflito, 624.
b. Satanás será semelhante a Cristo em todos os
sentidos
c. Satanás fará muitos milagres parecendo ser
Cristo, a fim de conquistar a confiança das
pessoas e depois conduzir aos falsos ensinos,
ordenando que santifiquem o domingo.
d. Ele fará descer fogo do céu.
e. Quase todos serão enganados
f. “Não será permitido a Satanás imitar a maneira
do advento de Cristo.” O Grande Conflito, 625.
Quando ele vier como o falso Cristo, os mortos
não serão ressuscitados, os vivos não serão
transformados, os salvos não serão arrebatados
para encontrar o Senhor nos ares e os ímpios
vivos não serão destruídos.
g. Faça o teste da piscada. A Bíblia diz em 1
Coríntios 15:52: Num momento, num abrir e
fechar de olhos, ante a última trombeta;
porque a trombeta soará, e os mortos
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ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados.
h. Apareceu alguém dizendo que é Cristo, pisque.
Se os mortos não ressuscitaram com o corpo
glorificado, pisque de novo. Se os justos vivos
não foram transformados e arrebatados, pisque
de novo. Se os ímpios não foram destruídos,
pisque mais uma vez. Se você não foi
transformado e arrebatado ou imediatamente
destruído pela glória de Jesus, SAIA CORRENDO!
Depois de tantas piscadas, e a Bíblia disse que
tudo isso aconteceria numa piscada só, então
não é Jesus não, irmãos - é o Diabo!
NÃO CONFIE EM MILAGRES, CONFIE NA PALAVRA DE DEUS
“O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação
de milagres; pois Satanás imitará os milagres que forem
operados.” Eventos Finais, 147.
A OBRA SERÁ CONCLUÍDA DE FORMA RÁPIDA E MIRACULOSA
“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-seão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas
seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de
mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu, à vista dos
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homens. (Apoc. 13:13.) Assim os habitantes da Terra serão
levados a decidir-se.” O Grande Conflito, 612.
RESULTADOS
“Laços de família, relações na igreja, são impotentes para os
deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo o mais.
Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande
número se coloca ao lado do Senhor.” O Grande Conflito, 612.
REAÇÃO SATÂNICA: FALSO REAVIVAMENTO NAS IGREJAS QUE
COMPÕE BABILÔNIA
“O inimigo das almas deseja estorvar esta obra; e antes que
chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para
impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que
puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a
bênção especial de Deus foi derramada; manifestar-se-á o que
será considerado como grande interesse religioso. Multidões
exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por
elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce
religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o
mundo cristão.” O Grande Conflito, 464.
VALE TUDO!
“E, como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada, e
demonstrarão respeito pelas instituições da igreja [Babilônia],
sua obra será aceita como manifestação do poder divino.”
O Grande Conflito, 588.
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QUEM TERMINARÁ A OBRA DA PREGAÇÃO DO EVANGELHO?
“No conflito final que agora se trava entre as forças do bem e
as do mal, espera Ele que todos, tanto membros leigos como
pastores, tomem parte.” Obreiros Evangélicos, 351.
BENEFÍCIOS DA CONTROVÉRSIA
“Deus quer que a verdade probante seja colocada em primeiro
plano, tornando-se assim um objeto de estudo e exame,
malgrado o desprezo que muitos lhe votem. O espírito do
povo precisa ser agitado. Cada contestação, cada censura,
cada calúnia será um meio nas mãos de Deus para provocar
curiosidade e despertar os espíritos que, de outro modo,
continuariam adormecidos.” Serviço Cristão, 159.
O PEQUENO TEMPO DE ANGÚSTIA
(TEMPO DE ANGÚSTIA PRÉVIO)
LUCAS 21:25
Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; sobre a terra,
angústia entre as nações em perplexidade por causa do
bramido do mar e das ondas; haverá homens que
desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que
sobrevirão ao mundo; pois os poderes dos céus serão
abalados.
O PEQUENO TEMPO DE ANGÚSTIA
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“Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não
o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este
ponto. E ao início do tempo de angústia fomos cheios do
Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais
amplamente. Isso enfureceu as igrejas e os adventistas
nominais, pois não podiam refutar a verdade do sábado. E
nesse tempo os escolhidos de Deus viram todos claramente
que tínhamos a verdade, e saíram e enfrentaram a
perseguição conosco. Eu vi a espada, a fome, pestilência e
grande confusão na terra.” Primeiros Escritos, 33-34.
NÃO É O GRANDE TEMPO DE ANGÚSTIA
“O ‘início do tempo de angústia’ ali mencionado, não se refere
ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas
a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no
santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se
encerrando, tribulações virão sobre a Terra, e as nações
ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do
terceiro anjo. Nesse tempo a "chuva serôdia", ou o refrigério
pela presença do Senhor, virá, para dar poder à grande voz do
terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no
período em que as sete últimas pragas serão derramadas.”
Primeiros Escritos, 85-86.

JÁ COMEÇOU! GOTAS DAS PRAGAS ESTÃO CAINDO
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“Um pouquinho das taças da ira de Deus já tem tido permissão
para cair sobre a terra e o mar, afetando os elementos da
atmosfera. As causas destas condições incomuns estão sendo
investigadas, mas inutilmente. Deus não tem impedido que os
poderes das trevas levem avante sua nefanda obra de poluir o
ar, uma das fontes de vida e nutrição, com um miasma fatal.
Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de
epidemias ... Estas coisas são o resultado de gotas das taças da
ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a Terra, e
constituem apenas débeis representações do que acontecerá
no futuro próximo.” Mensagens Escolhidas, 3:391.
Hoje é o tempo de permitirmos que o Espírito Santo de Deus
seja derramado em nós. Consagração, dedicação missionária,
fidelidade a Deus e à Sua Igreja tem que ser a nossa decisão e
ação.
Hoje é o tempo de adquirirmos e entregarmos o livro O
Grande Conflito para alguém. Muitos já o receberam, mas
ainda existem muitas pessoas que só nós temos acesso a elas.
Elas precisam saber destes eventos, precisam conhecer o que
está acontecendo e o que vai acontecer.
Quem aqui hoje tomará a decisão de fazer o que tem ser feito?
Que Deus nos dê forças para isso.
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A PERSEGUIÇÃO E O GRANDE TEMPO DE ANGÚSTIA
SEXTA
Em Apocalipse 12 temos uma cena profética: o dragão
(Satanás), tenta matar a mulher (Igreja) e ela é protegida e
salva por Deus. Como o dragão não consegue o seu objetivo,
no final de Apocalipse 12 e no capítulo 13, ele envia dois
agentes seus, a besta que surge do mar e a besta que surge da
terra, que tentarão destruir o remanescente da Igreja, aqueles
que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho
de Jesus.
APOCALIPSE 12:17-13:2 - Irou-se o dragão contra a mulher e
foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que
guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de
Jesus; e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vi emergir do mar
uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e, sobre os
chifres, dez diademas e, sobre as cabeças, nomes de
blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com
pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o
seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de
suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida
mortal foi curada; e toda a terra se maravilhou, seguindo a
besta; e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à
besta; também adoraram a besta, dizendo: Quem é
semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
QUEM É A PRIMEIRA BESTA? “Pela primeira besta é
representada a Igreja de Roma, uma organização eclesiástica
revestida de poder civil, tendo autoridade para punir todos os
dissidentes.” História da Redenção, 381.
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A SEGUNDA BESTA
APOCALIPSE 13:11-13 - E vi subir da terra outra besta, e tinha
dois chifres semelhantes aos de um cordeiro; e falava como o
dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua
presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a
primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes
sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à
vista dos homens.
QUEM É A SEGUNDA BESTA? “A aplicação do símbolo não
admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz às
especificações desta profecia; esta aponta insofismavelmente
para os Estados Unidos da América do Norte.” O Grande
Conflito, 440.
A IMAGEM DA BESTA
APOCALIPSE 13:14-15 - E engana os que habitam na terra com
sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da
besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma
imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foilhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para
que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem
mortos todos os que não adorassem a imagem da besta.
O QUE É A IMAGEM DA BESTA? “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, 445.
“Mas, no próprio ato de impor um dever religioso por meio do
poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à
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besta; daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos
Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua
imagem.” O Grande Conflito, 449.
O SINAL DA BESTA
APOCALIPSE 13:16-17 - E faz que a todos, pequenos e
grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um
sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que
ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o
sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome.
O QUE É O SINAL OU MARCA DA BESTA? “Quando vier a prova,
será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a
observância do domingo.” Eventos Finais, 192.
“O sinal da besta é o dia de repouso papal, aceito pelo mundo
em substituição ao dia designado por Deus.” Evangelismo,
234.
Ou seja, é a guarda do domingo, atribuindo a ele a santidade
que é dada pela Bíblia ao dia de sábado.
QUEM JÁ RECEBEU O SINAL OU MARCA DA BESTA? “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.” Evangelismo, 234.
QUANDO QUE A GUARDA DO DOMINGO PASSARÁ A SER O
SINAL DA BESTA? A guarda do domingo passará a ser o sinal
da besta a partir do decreto dominical. Veja Evangelismo, 234235.
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O QUE SIGNIFICA ADORAR A BESTA E SUA IMAGEM? “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.” O Grande Conflito, 449.
CUIDADO COM OS ENGANOS PARA DESVIAR A ATENÇÃO
Durante a segunda guerra mundial, usou-se muito uma
estratégia chamada “cortina de fumaça”. Distraía-se o inimigo,
que ficava atirando na fumaça, enquanto o alvo conseguia
fugir e até mesmo atacar!
O mesmo ocorre com o sinal ou marca da besta. Divulgam-se
várias novidades tecnológicas, como cartão de crédito, microchip, internet, código de barras e afirma-se que isso é o sinal
da besta, assustando as pessoas. Depois que o modismo passa,
devido ao descrédito gerado, aí se procura outra novidade
para preencher o espaço vazio. Tudo isso só para que as
pessoas não vejam como o movimento em prol das leis civis
motivadas por religiosos está aumentando, que atingirá o seu
ponto mais alto quando conseguirem que a guarda do
domingo por motivos religiosos seja obrigatória a todas as
pessoas.
É claro que toda a ciência, tecnologia, poderio econômico,
militar e policial serão usados contra o povo de Deus, mas
restringir a marca da besta da besta a algo dessa espécie é
uma estratégia diabólica para desviar a atenção da verdade: a
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guarda do domingo por motivos religiosas, quando sair o
decreto dominical, será o sinal ou a marca da besta.
MOMENTOS DIFÍCEIS PARA O POVO DE DEUS: “Como os
defensores da verdade se recusem a honrar o descanso
dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados, e
outros tratados como escravos.” O Grande Conflito, 608.
MUITOS DESCANSARÃO ANTES: “Muitos serão levados a
repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação
venha sobre o nosso mundo. Essa é outra razão por que
deveríamos dizer no fim de nossa fervorosa petição: ‘Todavia
não se faça a Minha vontade, mas a Tua.’ Luc. 22:42. Tal
súplica jamais será registrada no Céu como uma oração falta
de fé. Conselhos Sobre Saúde, 375.
PROMESSA
APOCALIPSE 3:10 - Porque guardaste a palavra da Minha
perseverança, também Eu te guardarei da hora da provação
que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os
que habitam sobre a Terra.
CUIDADO COM A NEUROSE DE PERSEGUIÇÃO
Um problema que temos em nosso meio é a palavra
perseguição. Muitos a vêem em qualquer movimento religioso
ou noticiário diferente que acontece. Outros enchem Igrejas
em programações e palestras que assustam o povo de Deus.
Outros perdem o sono preocupados com os idosos, as
crianças...
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Irmãos, a perseguição que o povo de Deus sofrerá por
defender a Verdade é profética e acontecerá. Mas lembremos
de alguns fatos:
1- Deus cuidará de nós.
2- Quem ainda estará vivo naquele período? Não
sabemos nem se estaremos vivos amanhã...
3- Devemos nos preocupar em estar firmes e em paz com
Deus hoje, pois é o único dia que temos.
4- I Coríntios 10:13: Não veio sobre vós tentação, senão
humana; mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar
acima do que podeis, antes com a tentação dará
também o escape, para que a possais suportar.
5- Deixemos Deus ser Deus em nossa vida. Ele sabe o que
podemos suportar.
O GRANDE TEMPO DE ANGÚSTIA
DANIEL 12:1 - Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande
príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo
de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até
àquele tempo; mas, naquele tempo, será salvo o teu povo,
todo aquele que for achado inscrito no livro.
APOCALIPSE 22:11,12 - Continue o injusto fazendo injustiça,
continue o imundo ainda sendo imundo; o justo continue na
prática da justiça, e o santo continue a santificar-se.E eis que
venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para
retribuir a cada um segundo as suas obras.
A PORTA DA GRAÇA FECHARÁ: “Quando a obra de investigação
se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em
todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então,
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e somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se
a porta da misericórdia.” O Grande Conflito,428.
NINGUÉM SABERÁ: “Assim, 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.” O Grande Conflito, 615.
OS 4 ANJOS SOLTAM OS VENTOS: “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.” Primeiros Escritos, 36.
O ESPÍRITO SANTO SE RETIRARÁ DOS ÍMPIOS: “Terminou a
longanimidade de Deus: O mundo rejeitou a Sua misericórdia,
desprezou-Lhe o amor, pisando Sua lei. Os ímpios passaram os
limites de seu tempo de graça; o Espírito de Deus,
persistentemente resistido, foi, por fim, retirado.” O Grande
Conflito, 614.
O ESPÍRITO SANTO FICARÁ COM OS FILHOS DE DEUS: JOÃO
14:16: “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre.”
O ESPÍRITO SANTO É QUEM FORTALECE OS CRENTES PARA
PASSAR PELO TEMPO DE ANGÚSTIA: “É a chuva serôdia que os
vivifica [os fiéis remanescentes] e fortalece para passar pelo
tempo de angústia.” E Recebereis Poder, 342.
A SITUAÇÃO DOS ÍMPIOS SERÁ TERRÍVEL: “Desabrigados da
graça divina, não têm proteção contra o maligno. 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
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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, 614.
FOME DA VERDADEIRA PALAVRA DE DEUS: “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.
Eventos Finais, 201.
A ANGÚSTIA DE JACÓ: “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 da angústia de Jacó. Então todos
os santos clamaram com angústia de espírito, e alcançaram
livramento pela voz de Deus. Primeiros Escritos, 36-37.
JEREMIAS 30:7 - Ah! Que grande é aquele dia, e não há outro
semelhante! É tempo de angústia para Jacó; ele, porém, será
livre dela.
PROTEÇÃO DIVINA: “As sentinelas celestiais, fiéis ao seu
encargo, continuam com sua vigilância. Posto que um decreto
geral haja fixado um tempo em que os observadores dos
mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos nalguns
casos se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado,
se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar
através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda
alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas;
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mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão
impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos
sob a forma de guerreiros.” O Grande Conflito, 631.
AS SETE PRAGAS – APOCALIPSE 16
PRIMEIRA: ÚLCERA MALIGNA E PESTILENTA.
SEGUNDA: MAR SE CONVERTE EM SANGUE.
TERCEIRA: RIOS E FONTES CONVERTEM-SE EM SANGUE.
QUARTA: O SOL QUEIMA OS HOMENS COM FOGO.
QUINTA: O TRONO DA BESTA (ROMA) É COBERTO DE TREVAS.
SEXTA: SECAMENTO DO EUFRATES, INICIA O ARMAGEDOM.
SÉTIMA
PRAGA:
ESPETACULARES.

DERRAMADA

NO

AR,

EVENTOS

QUAL A EXTENSÃO DAS PRAGAS? “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, 628-629.
E NOSSOS BENS E PROPRIEDADES? “Casas e terras serão de
nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia, pois
terão de fugir diante de turbas enfurecidas, e nesse tempo
suas posses não podem ser liberadas para o avançamento da
causa da verdade presente.” Primeiros Escritos, 56.
O QUE DEVO FAZER? “Agora é demasiado tarde para apegar-se
a tesouros terrenos. Em breve, casas e terrenos
desnecessários não terão nenhum proveito para quem quer
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que seja, pois a maldição de Deus recairá cada vez mais
intensamente sobre a Terra. É feito o apelo: ‘Vendei os vossos
bens e dai esmola.’ Luc. 12:33. Esta mensagem deve ser
transmitida fielmente - inculcada ao coração das pessoas para que a propriedade de Deus retorne a Ele em oferendas
para o avanço de Sua obra no mundo.” Eventos Finais, 225.
QUANDO DEVEREI VENDER MINHAS PROPRIEDADES E
COLOCÁ-LAS NA OBRA DE DEUS? “Vi que se alguém se apegar
a sua propriedade e não inquirir do Senhor quanto ao seu
dever, Ele não fará conhecido esse dever, sendo-lhes
permitido conservar sua propriedade, e no tempo da angústia
isto virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los, e
eles procurarão dispor dela, mas não será possível. ... Mas se
desejassem ser ensinados, Ele os ensinaria, em tempo de
necessidade, quando vender e quanto vender.” Primeiros
Escritos, 57.
A mensagem de Deus é clara. Deus quer que tenhamos nossos
bem, casas e propriedades para a honra e a glória dEle. Deus
nos dá recursos para usarmos da melhor maneira possível em
nosso conforto, para ajudarmos os que necessitam e
devolvermos os dízimos e ofertas para a Igreja manter a
pregação do evangelho.
Cada um de nós deve perguntar diretamente para Deus
quando e quanto devemos vender o que ainda temos e
devolver para Deus em forma de dízimos e ofertas, antes do
tempo de angústia. Pergunte diretamente a Deus, e Ele lhe
responderá. Isso é individual e não pode ter a interferência
humana, para que ninguém pense que a Igreja ou os seus
líderes estão com interesse pessoal nisso. Sem emoção ou
precipitação, mas com muita oração e consagração.
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Lembre-se de outra realidade: hoje, enquanto não estamos no
tempo da grande perseguição final, não conseguimos
voluntariamente devolvermos a Deus uma parte de nossas
rendas através do dízimo e das ofertas, e quando tivermos que
deixar tudo por amor a Ele? Se não formos fiéis no pouco não
seremos no muito!
Em uma cidade, um irmão pegou uma doença incurável, mas
ainda teria um certo tempo de vida. Ao invés de seguir a
orientação divina, se apegou aos seus bens e propriedades até
o último dia de vida. Depois que morreu, aquilo que Deus
havia lhe dado, se tornou uma maldição e fator de divisão
entre seus herdeiros. Se tivesse seguido a orientação de Deus,
pois teve a oportunidade para isso, suas propriedades teriam
sido uma bênção para a pregação do evangelho, seus
familiares e para muitos pobres.
Em outro local, um outro irmão, ao ler esse texto da
Orientação Profética, pediu a orientação de Deus. Fez tudo
claro, com antecedência e devidamente dividido. Está sendo
uma bênção para a família, para a Igreja e para os mais
necessitados. Tem todo o conforto que necessita e ainda
testemunha de como isso foi e tem sido muito.
Isso cumpre a promessa de Deus:
JEREMIAS 29:13 - E buscar-me-eis, e me achareis, quando me
buscardes com todo o vosso coração.
Quem aqui quer tomar a decisão de entregar-se totalmente
nas mãos de Deus? Faça a sua parte. Deus sempre faz a dEle.
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A VOLTA DE JESUS E O JUÍZO FINAL
SÁBADO
MATEUS 24:30-31
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as
tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do homem,
vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E
ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os
quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos,
de uma à outra extremidade dos céus.
A maior esperança que temos é ver Jesus voltar. Tanto na
Bíblia como nos escritos de Ellen G. White, temos muitas
citações a respeito desse glorioso acontecimento. Para que
tenhamos um pequeno vislumbre desse dia glorioso, sigamos
a uma sequência básica conforme está nos livros O Grande
Conflito, 636-678 e Primeiros Escritos, 285-295.
OS ÍMPIOS TENTARÃO EXECUTAR O DECRETO DE MORTE
CONTRA O POVO DE DEUS
1. Decide-se exterminar o remanescente em uma noite.
a. Os ímpios se reúnem para destruí-los.
b. A sexta e a sétima pragas são derramadas.
2. Trevas absolutas aparecem. No meio delas um arco-íris,
que é fenômeno de luz e não de trevas, reflete a glória
de Deus, mostrando a intervenção divina.

63

3. A voz de Deus, junto com um enorme clarão, se
manifesta dizendo: “Olhai para cima” e “Está feito”. Os
céus e a Terra se abalam com ela.
4. Eventos sobrenaturais passam a acontecer
a. Rios deixam de correr.
b. Nuvens negras e pesadas batem umas nas
outras.
c. Acontece o maior dos terremotos.
d. As montanhas saem de seus lugares e as rochas
se quebram.
e. Os prédios e as construções são destruídos.
f. O mar sai de seu lugar e enormes tsunamis
varrem as ilhas, portos e cidades litorâneas.
g. Enormes blocos de granizo caem do céu,
destruindo tudo ao redor de onde caem.
h. As prisões se rompem e os fiéis que estavam
presos são libertados.
5. Ocorre a ressurreição especial:
a. Os que crucificaram a Cristo;
b. Os maiores inimigos dEle de todos os tempos;
c. Os que morreram fiéis na terceira mensagem
angélica.
6. Uma estrela aparece no meio dos céus enegrecidos.
a. Os fiéis começam a cantar o Salmo 46:1-7 Deus é nosso refúgio e fortaleza...
7. A mão de Deus aparece no meio do céu com as tábuas
da Santa Lei de Deus.
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a. O quarto mandamento possui um brilho
especial.
b. Os ímpios reconhecem a santidade do sábado,
mas com horror e desespero, pois é tarde
demais.
8. Os ímpios e apóstatas se destroem uns aos outros.
a. Voltam-se principalmente contra os líderes
religiosos que os enganaram com as suas falsas
teorias e falsos ensinamentos.
b. Inicia-se um linchamento sem igual dos falsos
líderes religiosos. A angústia deles é
indescritível.
c. Sangue, morte e execução por toda a parte.
9. A voz de Deus é ouvida novamente e proclama o dia e
a hora da volta de Jesus.
A VOLTA DE JESUS
1. Aparece uma pequena nuvem negra: é o sinal da volta
de Jesus.
a. Ela vai se iluminando mais e mais ao aproximarse da Terra.
b. A glória dEle é mais brilhante que o sol do meiodia.
c. Ele vem em chamas de fogo. Todos os que
estão vivos o veem.
d. Vem com um manto tinto de sangue e na sua
coxa está escrito “Rei dos Reis e Senhor dos
Senhores”.
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2. Os ímpios fazem a oração da morte. Pedem às rochas
que caiam sobre eles.
a. Ao invés de orarem à Rocha que pode ouvi-los,
fazem as suas súplicas para pedras frias que não
podem atendê-los. É o Dia da Ira do Cordeiro.
3. Ressoa-se a trombeta de Deus e a voz de Cristo é
ouvida:‖
a. Os justos mortos são ressuscitados com um
corpo glorificado.
b. Os justos vivos são transformados e
glorificados.
c. Os salvos são arrebatados e encontram o
Senhor Jesus Cristo nos ares.
d. Os ímpios que ainda estão vivos são destruídos
pela Sua glória, que é um fogo devorador.
e. Os salvos ascendem ao Céu num místico carro
triunfal.
4. Cristo os recebe pessoalmente e coloca sobre a cabeça
deles a coroa de glória.
a. Nosso Senhor abre as portas de pérola da
cidade santa e os salvos entram.
O MILÊNIO
1. Satanás fica preso na Terra desolada e em trevas
absolutas durante mil anos.
2. Nesse tempo os justos irão abrir os livros para ver cada
caso. Tudo será devidamente esclarecido.
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a. Por que fulano que era tão bom não está aqui?
Por que sicrano que era tão ruim está aqui?
b. A justiça e a misericórdia de Deus são
claramente manifestadas em cada relato e
sentença.
O JUÍZO FINAL
1. Ao final do milênio a cidade santa desce do céu.
2. Os ímpios ressuscitam. É a segunda ressurreição.
3. Satanás convoca os ímpios para tomarem a cidade
santa
4. A cidade santa é cercada pelos ímpios.
5. O trono branco é estabelecido, abrem-se os livros e
inicia-se o juízo final.
a. Cristo é coroado.
b. Todos os ímpios recebem sua sentenças e
reconhecem a justiça de Deus.
c. Todos veem panoramicamente as cenas do
Grande Conflito entre Cristo e Satanás.
d. A justiça, o amor, a misericórdia de Deus são
contrastadas com o engano, a mentira, o ódio e
as maldades efetuadas por Satanás.
e. Deus é julgado. Todos, dentro e fora da cidade
se ajoelham perante o Senhor Jesus,
reconhecendo que Deus é justo e Jesus é
Senhor.
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f. Satanás, também, finalmente se curva e
reconhece a justiça de Deus. Mas seu coração
ainda é rebelde.
g. Fogo de Deus desce dos céus e os ímpios são
destruídos. Satanás queimará por mais tempo.
Mas é totalmente destruído. A morte é
destruída também.
A NOVA TERRA
1. Surge a Nova Terra. Não mais dor, não mais tristeza,
não mais lágrimas, não mais pecado, não mais
separação.
2. Tudo lá será lindo e maravilhoso. Não existem palavras
para descrever. A mente humana não consegue
imaginar.
3. Mas o mais maravilhoso será encontrarmos Jesus, face
a face. Nunca vimos Jesus pessoalmente, mas somos
bem-aventurados, pois não vimos - mas cremos.
4. Poderemos abraçá-Lo, beijá-Lo, tocá-Lo, cheirá-Lo,
ouvi-Lo, adorá-Lo. Teremos um momento com Ele
exclusivo, só nosso.
5. Ele então mostrará em Suas o nosso nome, gravado.
Gravado nas palmas das mãos dEle (Isaías 49:16). Nós
as seguraremos e leremos o nosso nome que ali está.
Já imaginou? Erton, Maria, Priscilla, Malu, Júnior,
Miguel, Heraldo, Moisés? O meu nome, o seu nome,
escrito nas mãos de Nosso Senhor Jesus Cristo?
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6. Depois disso ele nos dará uma pedrinha branca
(Apocalipse 2:17), onde estará escrito o nosso novo
nome.
7. O nome que temos foi dado pelos nossos pais, pois isso
é atributo dos que nos geraram. Como passaremos a
ser completamente filhos e filhas de Deus, teremos um
novo nome que Ele escolheu, pois agora somos
definitiva e totalmente dEle.
8. A tristeza e as lágrimas de Deus, que também sofreu
com a separação gerada pelo pecado acabaram. Não
acontecerá outra vez (Naum 1:9).
9. “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, 678.
E HOJE? O QUE FAREMOS?
1. Por isso, irmãos, busquemos a Deus logo na primeira
hora de cada dia e permaneçamos com Ele o dia todo.
Obedeçamos a Deus e guardemos os seus
mandamentos.
2. Sejamos fiéis nos dízimos e ofertas, lembrando que
dízimo é dízimo e oferta é oferta. Dízimo não é oferta e
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oferta não é dízimo. Façamos o que Ele manda do jeito
como Ele manda. Deixemos Deus ser Deus em nossa
vida.
3. Santifiquemos o sábado. Estudemos a Bíblia com afinco
e dedicação. Preguemos esta mensagem aos que não
conhecem.
4. Abandonemos o que nos prende a este mundo, pois
isto logo vai passar. Pois logo, como é da vontade de
Deus, estaremos juntos com Ele, na vida eterna.
5. Fiquemos firmes na Verdade e na Igreja Adventista do
Sétimo Dia.
6. Muito em breve veremos os nossos queridos, quer
sejam familiares, amigos e irmãos em Cristo que foram
salvos. Já imaginou quando os encontrarmos naquele
lugar que nunca mais vamos nos separar?
7. Amemos, perdoemos, ajudemos o próximo. Não fomos
feitos para viver longe um do outro, nem para viver nos
despedindo e nunca mais nos encontrarmos de novo.
Por isso Deus colocará todos os remidos num mesmo
lugar, junto com Ele, na Cidade Santa, para vivermos
eternamente juntos. Lá, nunca mais nos separaremos.
10. Quem você gostaria de encontrar lá? Essa pessoa está
aqui na Igreja hoje? Saia de seu lugar e vá até ela e
diga: “quero encontrar você na Nova Terra”! Vá, pois as
pessoas precisam saber disso - que queremos a
salvação delas [se possível, a música do hino 570 –
Hinário Adventista – “Além do Rio”]
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11. [Após as pessoas se abraçarem] Para encerrarmos este
culto e esta semana ”Esperança no Grande Conflito”,
cantemos juntos o Hino Final “Além do Rio” (Hinário
Adventista, 570).
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