
Textos Suplementares

OS PROFESSOS ADVENTISTAS SÃO A SINAGOGA DE SATANÁS 
REJEITARAM A SANTA SAUDAÇÃO DO ÓSCULO SANTO (PE 117)

 Texto no original em inglês:

 Tu crês que os que se prostram aos pés dos santos, (Ap. 3:9), serão finalmente salvos. 
Aqui devo diferir de você; pois Deus me mostrou que esta classe é de professos adventistas, que 
apostataram e que “crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério”. E na “hora da 
tentação”, que ainda há de vir, para revelar o verdadeiro caráter de cada um, eles saberão que 
estão para sempre perdidos; e sobrecarregados pela angústia de espírito, eles se curvarão aos 
pés dos santos. A Word to the Little Flock [Uma Palavra para o Pequeno Rebanho], 12.

AS SETE IGREJAS DE APOCALIPSE SÃO SETE PERÍODOS 

 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. PE 15.

 You think, that those who worship before the saint's feet, (Revelation 3:9), will at last be 
saved. Here I must differ with you; for God shew me that this class were professed Adventists, 
who had fallen away, and “crucified to themselves the Son of God afresh, and put him to an open 
shame.” And in the “hour of temptation,” which is yet to come, to show out every one's true 
character, they will know that they are forever lost; and overwhelmed with anguish of spirit, 
they will bow at the saint's feet.

 ELLEN G. WHITE RECOMENDA O ARTIGO 
REDIGIDO POR OWEN CROSIER, DEVIDO À LUZ 
DADA A HIRAM EDSON NA VISÃO DO MILHARAL

 A santa saudação mencionada no evangelho de Jesus Cristo pelo apóstolo Paulo deve ser 
considerada no seu verdadeiro caráter. Trata-se de um ósculo santo. Deve ser considerada 
como um sinal de amizade para cristãos amigos quando partem, e quando se encontram de novo 
após semanas ou meses de separação. Paulo diz: "Saudai a todos os irmãos com ósculo santo.
" I Tess. 5:26. No mesmo capítulo ele diz: "Abstende-vos de toda forma de mal." Pode não haver 
aparência de mal quando o ósculo santo é dado no tempo e em lugar próprios. PE 117.

 Os nomes das sete igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. 
O número sete indica plenitude, e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim 
do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da 
história do mundo. AA 585. 

 

 O Senhor me mostrou em visão, passado mais de um ano, que o irmão Crosier tinha a 
verdadeira luz sobre a purificação do santuário, etc.; e que foi Sua vontade que o irmão Crosier 
escrevesse a visão que ele nos apresentou no Day-Star Extra, em 7 de fevereiro 
de 1846. Sinto-me inteiramente autorizada pelo Senhor a recomendar este Extra a cada fiel. 
(A Word to the Little Flock, 12; 21 de abril de 1847). Cristo em Seu Santuário, 9.

 Tradução livre:

 Texto complementar:



 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." 
(Review and Herald, 1º de abril de 1890). I ME 372.

 Os fariseus haviam declarado ser filhos de Abraão. Jesus lhes disse que essa pretensão só 
podia ser assegurada mediante a prática das obras de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão 
viveram, como ele próprio vivera, uma vida de obediência a Deus. Não buscariam matar Aquele 
que estava falando a verdade que Lhe fora dada por Deus. Conspirando contra Cristo, os rabis 
não estavam fazendo as obras de Abraão. Não tinha nenhum valor a simples descendência 
natural de Abraão. Sem ter com ele ligação espiritual, a qual se manifestaria em possuir o 
mesmo espírito, e fazer as mesmas obras, não eram seus filhos.

 Os homens querem efetuar a união mediante concessões à opinião popular, transigências 
com o mundo, sacrifício da piedade vital. Mas a verdade é o alicerce de Deus para unidade de 
Seu povo. (RH, 12 de abril de 1892). MM, 1962, Nossa Alta Vocação, 327.

 Neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis 
pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho 
de alta responsabilidade acha-se diante deles, e aqueles que falam palavras suaves, Deus não 
reconhecerá como Seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. 1 TI 321.

A VERDADEIRA SUCESSÃO APOSTÓLICA SE DÁ 
POR TER A VIDA, CRENÇA E ENSINO DOS APÓSTOLOS

 Os que amam a Jesus e as pessoas pelas quais Ele morreu, seguirão as coisas que 
promovem a paz. Devem, porém, tomar cuidado para que, em seus empenhos por evitar a 
discórdia, eles não: comprometam a verdade, e querendo guardar-se da divisão não sacrifiquem 
princípios. A verdadeira fraternidade jamais pode ser mantida pelo comprometimento com 
princípios. [...] A paz e harmonia obtidas por mútuas concessões para evitar todas as 
diferenças de opinião, não merecem esse nome. Em casos de diferenças de opinião entre 
homem e homem, às vezes se devem fazer concessões; nunca, porém, se 
deve sacrif icar um jota ou t i l  do princípio para alcançar harmonia.  
(RH, 16 de janeiro de 1900). I MCP 244.

A MENSAGEM DA JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ 
É EM VERDADE DO TERCEIRO ANJO

TESTEMUNHO MAIS DIRETO QUE O DE JOÃO BATISTA

 Este princípio se relaciona com igual peso a uma questão longamente agitada no mundo 
cristão - a da sucessão apostólica. A descendência de Abraão demonstrava-se não por nome e 
linhagem, mas pela semelhança de caráter. Assim a sucessão apostólica não se baseia na 
transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Uma vida influenciada 
pelo espírito dos apóstolos, a crença e ensino da verdade por eles ensinada, eis a verdadeira 
prova da sucessão apostólica. Isto é que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres 
do evangelho. DTN 467.

NÃO SACRIFICAR PRINCÍPIOS PARA SE TER PAZ OU UNIDADE 

 Cristo pede unidade. Não pede, porém, que nos unifiquemos em práticas errôneas. 
(Man. 10, 1905). I ME 175.

 Não podemos comprar paz e unidade ao custo da verdade. O conflito pode ser longo e 
doloroso, mas a qualquer custo precisamos fixar a Palavra de Deus. Historical Sketches of the 
Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 197.


