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O Terceiro Anjo e o Anjo de Apocalipse 18 

Quanto ao pensamento de que o Anjo de Apocalipse 18, popularmente referido como o 4° 
Anjo, tenha vindo em 1888, o principal texto que é usado para comprovar, é este: 

  

O raciocínio é simples: se o 4° anjo vem quando o 3° anjo está em alto clamor, e EGW tenha 
declarado que o alto clamor já começou, logo concluiremos que o 4° já veio. 

 
Nas páginas a seguir, o propósito é provar os seguintes tópicos: 

1 – De fato, o 4° anjo só vem quando o 3° anjo está em alto clamor 

2 – O alto clamor, ou a grande voz do 3° anjo, como muitas vezes é chamado, não ocorreu 

3 – A obra do 4° anjo não é em duas fases 

4 – O 4° anjo vem após o decreto dominical  

5 – Os três anjos de Apocalipse 14 representam os que pregam as respectivas mensagens 

6 – Os três anjos também são literais  

7 – Não é somente o 4° anjo que tem como objetivo iluminar a terra toda 

8 – O 3° anjo aumenta em poder cada vez mais 

9 – O 3° anjo é responsável pela obra de selamento 

 
A razão de tal obra não é o de acirrar o debate em torno deste tema profético-doutrinário. 

De fato, o objetivo é procurar auxiliar no esclarecimento de vários pontos deste tema que tem sido 
motivo de inúmeras interpretações ao decorrer dos anos no adventismo em geral.    
 Portanto, escrevo essas linhas na acalentada esperança de o sincero pesquisador ao seguir 
a evidência dos textos do Espírito de Profecia, na sua totalidade, e no seu devido contexto, encontre 
a verdade como ela é em Jesus. E que sempre nos lembremos que: 
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Utilizando o texto a seguir, se define claramente que o 4° anjo vem quando o terceiro anjo 

atinge um alto clamor. Vamos ao texto: 
  

De modo semelhante, EGW escreve: 
 

 
Vamos por partes quanto ao que os textos nos revelam: 
 

1) O 4° anjo une sua voz com a do terceiro anjo, não com a mensagem dele, mas com ele. 

2)  A mensagem do 4° anjo é uma repetição da mensagem do 2° anjo, mas com menções adicionais 
às corrupções que adentraram nas igrejas desde 1844 

3) Quando o 3° anjo atinge um volume de alto clamor o 4° anjo vem fazer sua obra.  

4) De igual modo à vinda do 4° anjo, a chuva serôdia vem quando o 3° anjo chega à um alto clamor. 

 
A seguir outros textos comprovando o tema do tópico: 
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Apesar da clareza dos textos, muitos são tentados a acreditar que o 4° anjo veio em 1888, 
ou em datas semelhantes, justamente em um tempo em que a mensagem não estava sendo pregada 
com força. Ao contrário, a igreja necessitava de aceitar a mensagem da Justiça de Cristo para então 
levar a mensagem da Lei e o Evangelho, da Fé e as Obras, com equilíbrio. EGW escreve: 

 



 

4 

Portanto, em 1888 e nos anos subsequentes, a mensagem do 3° anjo não poderia estar em 
alto clamor e ao mesmo tempo sendo um fracasso a ponto de a bandeira das mensagens angélicas 
ter sido deixada arrastar no pó. De fato, sabemos que devido à incredulidade e a rejeição da 
mensagem da justiça de Cristo, a igreja começou a entrar em declínio e apostasia. Sendo assim, 
não podemos dizer que naquela época ocorreu a proclamação em alto clamor, e muito menos que 
o 4° anjo veio.  

O texto acima mostra uma sucessão de eventos que ocorrem a partir da tempestade da 
perseguição, que podemos seguramente afirmar que se refere ao tempo de perseguições no 
decreto dominical. Ainda mais devido ao texto dizer que é o momento em que a perseguição 
realmente desaba sobre nós. Portanto, após o decreto dominical, e depois das ovelhas desgarradas 
voltarem ao aprisco e haver plena unidade na igreja, aí então, a mensagem do 3° anjo será dada 
em alto clamor, e por conseguinte, de acordo com as provas apresentadas no tópico anterior, o 4° 
anjo virá.           
 Podemos, assim, afirmar que, tanto o alto clamor do 3° anjo, como a vinda do 4° anjo, ainda 
não ocorreram.             

Neste texto se prova mais uma vez o que foi dito: o alto clamor é depois do decreto da lei 
dominical. Este tópico fortalece ainda mais o tópico anterior. 

 
Agora analisaremos o texto do I ME 362-363, parcialmente incluído na introdução.    
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Devemos considerar por partes o que o texto nos revela, e juntamente com evidências de 
outros textos.             
 É dito sobre um “tempo de prova”, que subtendemos que seja uma referência à crise final 
na história terrestre.            
 Ainda que EGW não diga, explicitamente, que é a mensagem do alto clamor que começou, 
mas, diga simplesmente ser o “alto clamor”, porém é isso que devemos concluir da leitura, pois, é 
dito que é na revelação da Justiça de Cristo que começou o alto clamor. Portanto, o alto clamor do 
3° anjo havia-se iniciado apenas no aspecto da mensagem ser a correta, pois estava em equilíbrio 
a Fé e as Obras quanto à salvação, sendo adequada para ser pregada até os confins da Terra, mas, 
não que a proclamação desta mensagem estava em alto clamor. Sendo assim, de fato a mensagem 
do alto clamor já começou desde 1888. Se tivessem aceitado a mensagem que Deus enviara, teriam 
proclamado em alto clamor e o 4° anjo teria vindo, mas, nada disso aconteceu, ao contrário, a 
mensagem foi rejeitada e desprezada. Sobre isso EGW disse:  

 
Vale ressaltar que não há nenhum texto que fale de se avolumar a mensagem do 4° anjo. 

Sempre encontraremos textos falando de um tempo em que o 4° anjo virá em grande poder, 
enquanto que acerca do 3° anjo encontramos evidências de que sua obra progride para ainda 
alcançar grande poder. É interessante notar que o 3° anjo em seu vôo progressivo ilumina cada 
vez mais o povo de Deus em relação à Verdade Presente (5 TI 383; TM 488; I ME 190-191), ainda 
que muitas vezes eles não correspondam à altura. (Ver: 1 TI 353 [I TSM 131]; 7 TI 17).     
 Com os textos deste tópico, e outros mais, se evidencia o ensinamento de que a pregação 
em alto clamor da mensagem do 3° anjo ocorre apenas após o decreto dominical. Portanto, tal 
como está em 8 TI 118, quando a proclamação estiver em alto clamor é que virá o 4° anjo.  
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O assunto principal do texto é dizer sobre o dever de apresentarmos Jesus perante o mundo 
como a Bíblia O revela. Ainda é realçado que, no “tempo de angústia”, que se entende ser o mesmo 
“tempo de prova”, subsistiremos se conhecermos a Cristo e tivermos se apropriado de Sua graça. 
EGW, neste texto, como em muitos outros, coloca Cristo, nosso Salvador e Modelo, como 
mensagem central e de maior importância. No tópico 7 encontramos o texto do 6 TI 19, onde é 
afirmado que esta mensagem soará por toda a Terra.       
 Muitos entendem que “o princípio da luz do anjo cuja glória há de encher a Terra” é uma 
referência ao 4° anjo. O índice escriturístico do ME diz o mesmo. Porém, é deveras temerário usar 
como prova um índice escriturístico que pode ser falho. Por outro lado, tal como vamos estudar 
mais atentamente no tópico 7, o 3° anjo também encherá a Terra com a sua luz. Sendo que o texto 
em questão, fala sobre a Justiça de Cristo, que é uma mensagem do 3° anjo, nossa mente, 
logicamente, deve ser levada a entender que é uma referência ao 3° anjo, pois, é este anjo que tem 
estreita relação com o assunto. EGW escreveu: 

  

Em 1888 a mensagem da Justiça de Cristo veio para trazer o equilíbrio necessário à 
mensagem do 3° anjo. A partir daquela época, a luz do 3°anjo, que encherá a Terra toda, se iniciou. 
Pode parecer um disparate tal afirmação, mas, apesar de a luz do 3° anjo vir desde 1844, sua 
mensagem era pregada parcialmente. Era proclamado sobre a necessidade de obediência aos 
mandamentos, mas, foi deixada de lado a antiga doutrina bíblica da Justificação pela Fé. Assim, 
quando o adventismo entendeu, de fato, a relação de Fé e Obras, de Lei e Evangelho, tal como a 
Bíblia ensina, eles, como representantes do 3°anjo, começaram, a partir daquela época, a pregar a 
mensagem que iluminará a Terra. Isto pelo menos por parte de uma minoria que aceitou a 
mensagem. Portanto, aquele foi o tímido princípio da luz que soará um dia em todo o mundo. Sobre 
este assunto, temos um precioso texto escrito em 1888: 

 

Em 1889 ela comentou acerca da mensagem da Justificação pela Fé no adventismo antes  
de 1888: 
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No mesmo ano, ela também escreveu:

 

Neste texto, como em vários outros, encontraremos revelado apenas um tempo, ou fase, 
para o anjo de Apocalipse 18. Deve ser ressaltado, também, que acerca do 4° anjo, não se diz nada 
que ele tenha uma obra interna de reforma na igreja de Deus, enquanto que é amplamente dito de 
sua obra de chamamento atingindo as igrejas caídas e o mundo.  

Este texto é extremamente importante para entendermos claramente que, quando o 4° anjo 
vem, a chuva serôdia é derramada.          
 Novamente apenas é dito de um tempo para o 4° anjo, assim como em PE 277 (presente no 
primeiro tópico), onde se diz que ele vem no “tempo devido”. 
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O traço, no texto, não deve ser confundido com a função do ponto. O traço une ambas as 
frases, de modo que poderia ser muito bem substituído por “isto é”, “ou seja”. (Para alguns 
exemplos de traço, nos escritos de EGW, ver: TM 16, 111; OE 301; AA 288; MM: 2005, 259).   

Nos textos seguintes, tal como no anterior, vemos a ligação da chuva serôdia com o 4° anjo. 
Sendo assim, não se pode desassociar um do outro. 

O texto a seguir é frequentemente mal utilizado. A última frase é tirada do seu devido 
contexto, e dito que se refere ao 4° anjo. Porém, facilmente se nota que a mensagem presente é a 
tríplice mensagem angélica. O título do capítulo é “Os Três Anjos e o Outro Anjo”. 

Duas páginas para frente, a partir do subtítulo “A Mensagem do Outro Anjo”, começa-se a 
falar sobre o 4° anjo: 

 
A partir da evidência apresentada, fica claro que o texto da página 114 se refere ao 3° anjo. 

Outra vez o índice escriturístico do ME falha, ao indicar que se refere ao 4° anjo. O motivo de o 
texto do II ME 114 ser considerado por muitos como se referindo ao 4° anjo é devido a dizer que 
a mensagem ilumina a terra. Isso se deve a uma má interpretação de que apenas o 4° anjo ilumina 
a terra com sua glória. No tópico 7 se provará que a missão do 1° anjo, e do 3°anjo, é também de 
iluminar toda a Terra. 
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Um detalhe interessante no II ME 116, é a frase: “pelo outro anjo que iluminou a terra com 
a sua glória”, que está construída como se os fatos já tivessem ocorrido. Porém, bem sabemos que 
a Terra toda ainda não foi iluminada, sendo assim, porque o texto é formulado assim? Devemos 
compreender que EGW simplesmente está fazendo uso da linguagem do texto bíblico, que diz: “E 
depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada 
com a sua glória” (Apocalipse 18:1). Portanto, EGW escrever como se os fatos já tivessem ocorrido 
no passado, é uma alusão ao texto bíblico, que diz que o anjo desceu, e a terra foi iluminada. Mesmo 
assim, nem no tempo de João, nem no de EGW, ocorreram estas coisas. Situação semelhante 
encontramos em TM 468-469, onde EGW mais uma vez alude ao texto bíblico (Ver também II ME 
80). Baseado no original inglês, o texto do TM diz assim: “Sei que se deve fazer uma obra em favor 
do povo, ou muitos não estarão preparados para receber a luz do anjo enviado do Céu para 
iluminar toda a Terra com a sua glória”. Na tradução para o português, como está no livro, foi 
acrescentado “que foi”, ficando deste modo: “a luz do anjo que foi enviado do Céu”. Seja como for, 
o texto simplesmente está dizendo que deveriam estar preparados para receber aquele outro anjo 
enviado do céu.  
 

De forma semelhante, nos três textos a seguir é feita a recomendação de que devemos nos 
preparar para receber o 4° anjo.  

O primeiro texto comenta sobre eventos que ainda ocorrerão no futuro, e pergunta se 
estamos nos preparando para esta obra.         
 No segundo, deixa claro que devemos estar com o coração purificado, caso queiramos 
receber a luz do 4° anjo quando ele vier.         
 No terceiro, é revelado que Apocalipse 18 ainda não teve seu cumprimento. Ela diz, sobre 
isso, em palavras mais do que claras, que: “É certo que até agora não vimos a luz que corresponde 
a esta descrição”.           
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 O texto final deste tópico é uma recomendação no mesmo sentido, e deixa claro que o 4° 
anjo ainda não veio. 
 

 

Como revelado na leitura do texto, quando a igreja remanescente realiza o trabalho que lhe 
cabe, faz soar as três mensagens angélicas, e sendo assim fiel, estará preparada para receber o anjo 
de Apocalipse 18. (Textos adicionais: 9 TI 110, 149; PR 187-188, 714-715; EF 208; 7 CB 985).   
 

 

Para se fortalecer, ainda mais, as comprovações deste tópico, devemos somar com as 
evidências do tópico 2, onde se demonstrou que o alto clamor do 3° anjo ocorre após o decreto 
dominical, e por sua vez, o 4° anjo só vem depois que o 3° anjo está em um alto clamor.  
 A seguir, temos um texto da Review and Herald e outro da Signs of the Times, ambos 
encontrados na Meditação de 77. Estes textos são muito valiosos para entendermos como se 
formulará o decreto dominical, revelando, principalmente, acerca do protagonismo dos Estados 
Unidos no cumprimento profético.         
 O texto torna evidente que quando a lei de Deus for invalidada por legislação, os pecados 
de Babilônia terão acumulado até o Céu, e será, então, o tempo de repetir a advertência do 2° anjo 
através do 4° anjo, denunciando a queda da grande Babilônia e suas filhas. Vamos ao texto: 
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Nos textos dos tópicos anteriores, e agora de forma ainda mais patente, foram apresentadas 
provas de que o 4° anjo ainda não veio. Por que, então, tantos dizem que o 4° anjo já veio? Creio 
que seria difícil dar uma resposta completa a esta pergunta. Me limito a dizer que este é um falso 
ensinamento já antigo, assim, talvez seja por isso, também, que tenha se propagado tanto. EGW, já 
em seu tempo, advertiu a respeito desta falsa teoria de o 4° anjo estar atuando em sua época. Em 
1890, em carta endereçada ao Sr. Garmire, que defendia ser sua filha Ana uma profetisa, EGW 
escreveu: 
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Os textos são claros em afirmar que os anjos representam aqueles que pregam as 

mensagens, porém, como veremos no próximo tópico, estes anjos também são literais.  
 No 6 TI 17-18 é realçada a importância das mensagens angélicas. Fala que Satanás procura 
atrapalhar o povo de Deus de discernir claramente a importância, tempo e lugar delas.  
Se formos analisar, encontraremos Satanás sendo bem sucedido em grande parte do adventismo, 
nos dias de hoje.            
 Um ponto que gostaria de comentar é sobre o tempo do início do 1° anjo. Hoje é muito 
comum ser dito que é a partir de 1831, quando Guilherme Miller começou sua pregação. No 
entanto, o Espírito de Profecia é claro em dizer que é desde 1798, no início do tempo do fim, e 
tendo diversos pregadores proclamando a mensagem ao redor do mundo. (TM 115, GC 355-356 - 
preferencialmente ler o capítulo inteiro: “Um Grande Movimento Mundial”). Deste modo, é 
obscurecida uma parte importante da obra do 1° anjo e seu cumprimento profético. 
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Os textos seguintes esclarecerão sobre a literalidade dos anjos de Apocalipse 14. 

Nestes dois primeiros textos é comentado sobre o trabalho do 1° anjo. Ele é um poderoso 
anjo, e sua missão é descer e iluminar a Terra com sua glória. Assim, não devemos achar que é 
somente o 4° anjo que é chamado de poderoso, ou que apenas ele desce à Terra e a ilumina com 
sua glória. Também é dito que os anjos derramam sua luz sobre todos, e que, aqueles que aceitam 
a mensagem têm um anjo lhes vigiando.  
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Este outro poderoso anjo dos textos, é o 2° anjo. Aprendemos, através destes escritos, que 
o anjo começa a anunciar a mensagem quando inspira os seres humanos na Terra, e então as 
pessoas que aceitam a mensagem, começam a pregá-la, representando, deste modo, o anjo. 
Portanto, quando pregamos as mensagens angélicas estamos unindo nossas vozes à dos anjos. Um 
detalhe interessante é que o 2° anjo têm os seus anjos-assistentes para auxiliar em sua obra. 
Baseando-se nesta ordem existente no Céu, podemos entender que os outros anjos também têm 
seus auxiliares.           
 Não há nenhuma clara evidência de que o 2° anjo iluminará a Terra toda. O próprio texto 
bíblico, de Apocalipse 14:8, não diz que ele proclama a mensagem em grande voz. Se subtende que 
seja porque o 4° anjo anuncia uma mesma mensagem. Portanto, a mensagem do 2° anjo irá a todo 
mundo através do anjo de Apocalipse 18. 
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Estes textos comprovam a literalidade do 3° anjo, e ainda revelam ser ele o anjo selador. 

Nos tópicos seguintes nos aprofundaremos mais em textos referentes ao 3° anjo e sua mensagem.
 Em concordância com os textos anteriores, EGW explica o devido lugar dos anjos e dos 
homens nos planos de Deus:  
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Sobre o 1° anjo, é dito que ele tem a missão de iluminar a Terra: 

 

Nos próximos textos é demonstrado que o 3° anjo iluminará a Terra: 
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A seguir, um valioso texto que revela não ser apenas um anjo que iluminará a Terra: 
 

 
Vamos agora analisar um texto que normalmente é interpretado erroneamente:  

 
Mais uma vez o índice escriturístico do ME falha, pois, neste texto não existe uma referência 

à luz do 4° anjo. Não é porque o texto diz sobre uma luz que ilumina a Terra toda, que 
necessariamente tenha haver com o 4° anjo. Os textos apontam para o 1° e o 3° anjo iluminando a 
Terra toda também. Em realidade, o próprio contexto imediato se refere à mensagem da 
Justificação pela Fé, pregada em 1888 por Waggoner e Jones, na Assembléia Geral que se realizou 
na cidade de Mineápolis. De que anjo era esta mensagem? Sua luz deve encher a Terra? 

EGW é enfática em dizer que a mensagem da Justiça de Cristo faz parte da mensagem do 3° 
anjo. Portanto, sobre isso não precisamos ficar em dúvida. 
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Este tópico fortalece, ainda mais, o tópico anterior. Como visto nos textos, não há uma 
queda do 3° anjo. Ao contrário, seu vôo é progressivo. O 3°anjo cresce em resistência e poder até 
que toda a Terra seja iluminada por sua glória.  

Perguntas: Na obra de qual anjo descerá a chuva serôdia? Como estará a voz do terceiro 
anjo quando isso acontecer?  

Respostas: A chuva serôdia descerá na obra do terceiro anjo. O terceiro anjo estará com 
grande voz quando isso acontecer. 

 

Pergunta: Quando, somente, os anjos de Apoc. 14 e o de Apoc. 18 deverão iluminar a Terra 
com a glória de Deus? 

Resposta: Na chuva serôdia. 
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Neste tópico final vamos analisar a solene obra que cabe ao 3° anjo, e descobriremos que 

ele é o mais poderoso dos anjos. 

Neste texto do TM 444-445 é revelado que o anjo de Apocalipse 7, que sobe da banda que 
nasce o sol, é o 3° anjo. Sabemos que o 3° anjo é o que sela, e sendo que é dito que aquele anjo tinha 
nas mãos o selo de Deus para aplicar nas frontes, entenderemos que se trata de um mesmo anjo. 
Ao terminarmos de juntar as peças, concluiremos que o 3° anjo é o mais poderoso dos anjos.   

 

 
O texto nos revela que Gabriel é o mais elevado dos anjos no Céu. Portanto, Gabriel é  

o anjo selador. 
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Deus seja louvado por estas preciosas mensagens. Que seja mantida nossa crença na obra de 

purificação de um povo pelo 3° anjo, e sendo assim, nos movamos unidos a ele.  
 
Concluo, esta obra, com um valioso texto do Espírito de Profecia, onde é, resumidamente, 

revelada a mensagem da Justiça de Cristo que será proclamada com grande poder em todo o 
mundo. 

    


