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A Sacudidura Atual e Futura

Lição 01                                                                                         

�� Que multidão, revelada em visão profética, haverá no fim da 
história terrestre�

Verso Áureo: Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre 
todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra 
um só grão. Amós 9:9.

Vi que os quatro anjos segurariam os quatro ventos até que a 
obra de Jesus estivesse terminada no santuário, e então viriam as sete 
últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, 
pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e 
que se pudessem livrar a Terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um 
decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem 
dia e noite por livramento. Este foi o tempo da angústia de Jacó. Então 
todos os santos clamaram com angústia de espírito, e alcançaram 
livramento pela voz de Deus. Os cento e quarenta e quatro mil 
triunfaram. Sua face se iluminou com a glória de Deus. Foi-me mostrada 
então uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito 
em grandes letras: �Pesado foste na balança e foste achado em falta.� Dan. 
�:��. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: �Estes são os que 
já guardaram o sábado e o abandonaram.� Ouvi-os clamar com grande 
voz: �Acreditamos em Tua vinda e a ensinamos com ardor.� E enquanto 
falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes, viam a escrita e então 
choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas, e 
enlameado o resto com os pés - pisando o sábado a pés; e por isso foram 
pesados na balança e achados em falta. PE ��-��.�Ano: �����. 
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�� Já existe uma sacudidura atual que nos conduzirá para a prova 
final� Que pessoas serão joeiradas, isto é, serão sacudidas para fora 
da peneira� Aqueles que permanecem na peneira são os que 
permanecem na verdade� �PARA REFLEXÃO: A peneira representa a 
verdade ou uma igreja� Por ter saído da igreja judaica, Jesus 
era �palha��� II Timóteo �:�.

Começou a forte sacudidura �shaking� e continuará, e todos 
os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz 
em prol da verdade, e a sacrificar-se por Deus e por Sua causa, 
serão joeirados �shaken out�. �Ano: �����. PE ��.

�� Que reflexões devemos fazer em relação à nossa influência� 
O que Deus tenciona ao peneirar Seu povo� O que ocorre com a 
igreja que sanciona o mal pela conivência� Salmos ��:�-�.

As pessoas que nos circundam precisam ser despertas e salvas, 
ou perecerão. Não temos nem um minuto a perder. Todos exercemos 
uma influência que fala em favor da verdade ou contra ela. Desejo levar 
comigo as inconfundíveis evidências de que sou uma discípula de 
Cristo. Queremos algo além da religião do sábado. Necessitamos dos 
princípios vivos e de sentir diariamente nossa responsabilidade 
individual. Isso é evitado por muitos e seu resultado é descuido, 
indiferença, falta de vigilância e espiritualidade. Onde está a 
espiritualidade da igreja� Somos homens e mulheres cheios de fé e do 
Espírito Santo� Minha oração é: �Purifica Tua igreja, ó Deus.� �...�

Nossos inimigos podem triunfar. Podem falar palavras amargas, 
e sua língua forjar calúnia, engano e falsidade; contudo não seremos 
abalados. Sabemos em quem temos crido. Não temos corrido em vão 
nem trabalhado inutilmente. Aproxima-se um dia de ajuste de contas, 
em que todos serão julgados segundo o que houverem feito no corpo. 
É verdade que o mundo é tenebroso. A oposição pode tornar-se forte. 
O néscio e o escarnecedor podem tornar-se ousados em sua 
iniqüidade. Entretanto, nada disso nos moverá o ânimo, mas nos 
apoiaremos no braço do Todo-poderoso, em busca de forças.
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Deus está peneirando Seu povo. Ele terá uma igreja pura e santa. 
Não podemos ler o coração do homem. Mas o Senhor providenciou meios 
para manter Sua igreja pura. 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. Elas o acariciaram e 
fortaleceram, e se separaram do fiel povo de Deus, a quem Ele está 
purificando para Si mesmo. 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. 

� TI ��.

Cada pessoa sincera que for enganada por esses descontentes, 
receberá a verdadeira luz a respeito deles; cada anjo do Céu há de 
visitá-la e iluminar sua mente. Nada temos a temer a esse respeito. 
Quanto mais próximos do Juízo, todos manifestarão seu verdadeiro 
caráter, e se tornará claro a que partido pertencem. O peneiramento 
está em curso. Não venhamos a dizer: �Detém Tua mão, ó Deus.� A igreja 
precisa ser purificada e isso acontecerá. Deus reina. Que Seu povo O 
louve. Não tenho sequer o mais leve pensamento de esmorecer. 
Tenciono ser justa e agir justamente. O Juízo está para ser iniciado e os 
livros abertos; seremos julgados de acordo com nossas obras. Todas as 
falsidades que possam lançar contra mim não me fazem qualquer mal 
nem bem, a não ser levar-me mais perto de meu Redentor. �Ano: �����. 

� TI ���.

�� Que revelação nos é dada em relação aos sinceros que foram 
enganados� O que não devemos pedir a Deus� Provérbios �:��.
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�� O ministério deveria, também, ser joeirado� Como deve ser nosso 
testemunho nesses últimos dias� Malaquias �:�-�;  �:�.

Segundo o que Deus me mostrou, é preciso haver, entre os 
pastores, uma sacudidura �scourging��, a fim de serem eliminados os 
negligentes, preguiçosos e comodistas, e permanecer um grupo fiel, puro 
e abnegado, que não busque seu bem-estar pessoal, mas administre 
fielmente na palavra e na doutrina, dispondo-se a sofrer e suportar 
todas as coisas por amor de Cristo, e salvar aqueles por quem Ele 
morreu. Sintam esses servos o �ai� que sobre eles pesa se não pregarem 
o evangelho, isto será o bastante; mas nem todos o sentem. 
�Ano: �����. � TI ���. ��Tem o sentido de castigo disciplinar físico�.

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. 
�Ano: �����. � TI ���.

�� Que detalhes encontramos numa visão que trata especialmente 
da sacudidura� O que deve operar em nós o testemunho direto 
de Cristo� Apocalipse �:��-��.

Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me 
mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no 
conselho da Testemunha verdadeira à igreja de Laodicéia. Isto 
produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a 
empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não 
suportarão esse testemunho direto. Levantar-se-ão contra ele, e isto é o 
que determinará a sacudidura entre o povo de Deus.� � � � � � � � � � �

Vi que o testemunho da Testemunha verdadeira não teve a 
metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que 
depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se 
não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo 
arrependimento; todos os que o recebem de verdade, obedecer-lhe-ão e 
serão purificados. PE ���. �� TI ����.
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�� O que mais é revelado na continuação da visão� O que acontece 
ao serem sacudidos� O que aconteceu com os lugares vagos�

Disse o anjo: �Olha�� Minha atenção foi então dirigida ao grupo 
que eu vira e estava sendo fortemente sacudido. Foram-me mostrados os 
que eu antes vira a chorar e a orar com agonia de espírito. A multidão de 
anjos da guarda em seu redor fora duplicada, e estavam revestidos de 
uma armadura da cabeça aos pés. Marchavam em perfeita ordem, 
semelhantes a um grupo de soldados. Seu rosto expressava o 
tremendo conflito que haviam travado, a luta angustiosa por que 
haviam passado. Contudo, seu rosto, antes assinalado pela severa 
angústia íntima, resplandecia agora com a luz e glória do Céu. Haviam 
alcançado a vitória, e esta suscitava neles a mais profunda gratidão, e 
santa e piedosa alegria.

�� Qual é o propósito de Deus para com os laodiceanos � povo do 
juízo� No processo de joeiramento, o que o fiel sacrificará� 
Apocalipse �:��-��.

Diminuíra o número dos que faziam parte desse grupo. Ao serem 
sacudidos, alguns tinham sido lançados fora do caminho. Os 
descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam 
suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se 
com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás, em 
trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a 
verdade e a ela se filiavam. Anjos maus se lhes agrupavam ainda ao 
redor, mas sobre eles não tinham poder.

Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade 
com grande poder. Isto produzia efeito. Muitos tinham sido amarrados; 
algumas mulheres pelos maridos, e crianças por seus pais. Os sinceros, 
que tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora avidamente a ela 
aderiam. Fora-se todo o receio de seus parentes, e somente a verdade 
lhes parecia sublime. Haviam estado com fome e sede da verdade; esta 
lhes era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia 
operado esta grande mudança. Um anjo respondeu: �Foi a chuva serôdia, 
o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo.� �Ano: 
�����. PE ���. �� TI ���-����.
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Todo verdadeiro filho de Deus será joeirado como o trigo, e no 
processo do joeiramento tem de ser sacrificado todo acarinhado prazer 
que afaste de Deus a mente. �RH, �� de maio de �����. II ME ���.

Aquele que tem em Sua mão o crivo de joeirar purificará Seu 
templo de toda a impureza moral. Limpará completamente Sua eira. 
�Special Testimonies to Ministers and Workers, Série A, nº �, Ano: �����. 
TM ���.

O povo de Deus será testado e provado. �...� O presente é um 
tempo de limpeza e purificação, um tempo de guerra e provação. A 
casa de Israel está sendo peneirada, do mesmo modo como o trigo é 
peneirado numa peneira. A palha deve ser removida e isso requererá 
um trabalho preciso para separar a palha dos grãos de cereal. Os olhos 
discernidores de Deus detectarão as menores partículas de palha, e 
mesmo assim Ele não deixará cair no chão o menor grão de cereal. 
RH, �� de novembro de ����.

 A mensagem para os laodiceanos me parece mais clara. Eu vejo 
que Deus não fará a Sua obra de vomitar até que o caráter esteja 
desenvolvido, e Seu professo povo seja provado, testado e examinado. 
Agora Deus está provando Seu povo para ver se eles O obedecerão. 
Man. �, ����. 

��� Que certeza nos é dada em relação a este processo �atual e 
futuro� que Deus dirige� Amós �:�.

Deus está agora peneirando o Seu povo, provando os seus 
propósitos e motivos. Muitos não serão mais do que palha � nenhum 
trigo, nenhum valor neles. �Ano: �����. � TI ��.

�� Que classe de pessoas serão sacudidos fora� Lucas ��:��.

É um fato que o Senhor purificará completamente o Seu 
terreno e juntará o Seu trigo dentro de seu depósito. Tudo o que pode 
ser sacudido será sacudido. RH, �� de janeiro de ����.

Todos os que desejarem abandonar a congregação, terão 
oportunidade. Algo surgirá para provar a todos. O grande tempo do 
peneiramento está justamente diante de nós. Os ciumentos e os 
descobridores de faltas, que praticam o mal serão sacudidos para fora. 
Eles odeiam a reprovação e menosprezam a correção. �Ano: �����. 
� TI ���.
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É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos 
Testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais 
de nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das 
Escrituras Sagradas, e então a caminhada descendente para a perdição. 
Quando os Testemunhos, nos quais se acreditava anteriormente, são 
postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas 
não pararão aí; e ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião 
aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. 
�Ano: �����. � TI ���.

Lição 02

�� De que maneira Satanás tem atuado� Ao se enfraquecer a 
confiança nos Testemunhos, o que vem em seguida� 

O povo de Deus será peneirado assim como o trigo é sacudido 
na peneira, até que toda a palha seja separada dos puros grãos. 
�Ano: ����� � TI ���.

Verso Áureo: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos 
pediu para vos cirandar como trigo; mas eu roguei por ti, para que a tua fé 
não desfaleça; e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. 
Lucas 22:31-32.

O Peneiramento da Igreja

Vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Satanás está 
atuando com todo o seu poder para arrebatar pessoas da mão de Cristo 
e compeli-las a pisar o Filho de Deus. �...� O caráter está em 
desenvolvimento. Anjos de Deus estão pesando o valor moral. Deus 
está testando e provando Seu povo. �Ano: �����. � TI ���.

Vi que Deus está purificando e provando Seu povo. Ele os 
refinará como ouro, até que a escória seja consumida e Sua imagem 
neles refletida. �...� Tudo o que puder ser sacudido, sê-lo-á. O povo de 
Deus será levado às mais difíceis situações e todos precisam ser 
estabelecidos, arraigados e solidificados na verdade, ou seus pés 
certamente resvalarão. Quando Deus conforta e alimenta o espírito com 
Sua inspiradora presença, ele pode suportar dificuldades, embora o 
caminho possa ser escuro e espinhoso. Pois a escuridão em breve passará 
e a verdadeira luz brilhará para sempre. �Ano: �����. � TI ���.

�� Em que situações o povo de Deus será levado� Isaías ��:�-�.
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� �  P o r  q u e  a  i n c r e d u l i d a d e  q u a n t o  a o s  Te s t e m u n h o s 
tem aumentado� Quantos brilham na noite terrível� 

Vi que essa incredulidade com relação aos testemunhos tem 
aumentado à medida que o povo apostata de Deus. Isso ocorre em 
nossas fileiras e em todo o campo. Mas poucos sabem o que nossas 
igrejas estão para experimentar. Foi-me mostrado que presentemente 
estamos sob tolerância divina; porém, ninguém sabe até quando. 
Ninguém sabe quão grande é a misericórdia que tem sido exercida 
sobre nós. Poucos são fervorosamente consagrados a Deus. Há apenas 
uns poucos que, como as estrelas numa noite tempestuosa, brilham aqui 
e acolá entre as nuvens. �Ano: �����. � TI ��.

�� Como Satanás faz o seu peneiramento� Lucas ��:��-��.

Numa crise é que o caráter é revelado. PJ ���.

Satanás não peneira o joio, porque nada ganha com isso. Ele 
peneira o trigo. O diabo não provará, tentará e perseguirá aqueles dos 
quais já está seguro, por viverem em consciente transgressão da lei de 
Deus. Os que se alistaram no exército do Senhor, colocados sob a 
bandeira ensangüentada do Príncipe Emanuel, são os que Satanás 
buscará prejudicar e destruir. Os cristãos enfrentarão e terão muitos e 
severos conflitos com o astuto inimigo, o qual não tem misericórdia. 
Ele os porá nos lugares mais difíceis e então exultará com a angústia 
deles. Mas, graças a Deus, Jesus vive para fazer intercessão por todos 
nós. Nossa segurança está em confiarmos em Deus e descansar pela fé 
em Seus méritos, pois Ele declarou: �De maneira alguma te deixarei, 
nunca jamais te abandonarei.� Heb. ��:�. �Carta ��, �� de julho de �����. 
MM, ����, Olhando para o Alto, ���.

�� O que é revelado em toda crise religiosa� O que é lançado fora 
pela sacudidura de Deus� 
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Entristeceu-me o ouvir a vossa decisão, mas tenho tido razões 
para esperá-la. É um tempo em que Deus está experimentando e 
provando Seu povo. Tudo quanto pode ser sacudido, sacudido será. Só 
aqueles cujas almas se acham bem firmadas na Rocha hão de resistir. Os 
que descansam em seu próprio entendimento, os que não permanecem 
constantemente em Cristo, estarão sujeitos a mudanças como essas. Se 
vossa fé se tem fundado em homens, então podemos esperar apenas tais 
resultados. �Escrito em �� de outubro de ����, ao Pastor D. M. Canright�. 
II ME ���.

A história da rebelião de Datã e Abirão está-se repetindo e 
continuará a repetir-se até o fim do tempo. Quem estará ao lado do 
Senhor� Quem será enganado, tornando-se também, por sua vez, 
um enganador� �Carta ��, �����. EF ���.

�� Que obra faz o terceiro anjo� Onde não há pastores fiéis, então, 
não há crentes genuínos� O que ocorrerá no grande peneiramento� 
Ezequiel ��:�-��. 

O terceiro anjo está retirando e purificando um povo, e esses 
devem mover-se unidos com ele. �Special Testimonies to Ministers 
and Workers Série A, nº �, Ano: �����. TM ���.

Minha atenção foi encaminhada para a providência de Deus 
entre Seu povo, e foi-me mostrado que toda prova feita pelo processo 
de refinamento e purificação sobre os professos cristãos demonstra 
que alguns são escória. Nem sempre aparece o fino ouro. Em toda crise 
religiosa alguns caem sob a tentação. O peneiramento �shaking� de Deus 
lança fora multidões como folhas secas. A prosperidade multiplica a 
massa dos que professam. A adversidade os leva para fora da igreja. 
Como uma classe, não têm o espírito firme em Deus. Saem de nós, 
porque não são dos nossos; pois quando surge tribulação ou 
perseguição por causa da palavra, muitos se escandalizam. �Ano: ����� 
� TI ��.

O Senhor terá um povo puro, santo − pessoas que 
permanecerão de pé no teste. RH, �� de março de ����.

�� Em admoestação a um pastor que estava abandonando a fé 
adventista, o que foi declarado� Que repetição da história veremos 
até o fim� I Pedro �:�-�.
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Podemos pensar que onde não há pastores fiéis não pode haver 
cristãos verdadeiros, mas não é esse o caso. Deus prometeu que onde os 
pastores não fossem fiéis, Ele mesmo se encarregaria do rebanho. Deus 
nunca deixou o rebanho totalmente dependente das pessoas. Os dias de 
purificação da igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo 
puro e fiel. No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos 
melhor capacitados a medir a força de Israel. Os sinais revelam que o 
tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está 
em Sua mão e que Ele limpará completamente a eira. � TI ��.
�� Que classe o Senhor poderá usar na última e grande obra� 
Romanos ��:�-�.

Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se 
empenharão. Os presumidos e independentes de Deus, Ele não os pode 
usar. O Senhor tem servos fiéis, que se hão de revelar no tempo da 
sacudidura e prova. Há elementos preciosos, hoje ocultos, que não 
prostraram o joelho a Baal. Não tiveram a luz que tem estado a brilhar 
sobre vós, em chama concentrada. Mas pode sob um rude e não 
convidativo exterior revelar-se o puro brilho de um genuíno caráter 
cristão. Durante o dia olhamos para o céu, mas não vemos estrelas. Ali 
se acham, fixas no firmamento, mas os olhos não as distinguem. À noite 
contemplamos o seu genuíno brilho. � TI ��.
�� Envolverá a quantos a prova final� O que é dito sobre os que hoje 
cedem às exigências e costumes do mundo� O que ocorrerá onde 
hoje só vemos �estrelas� e �ricos campos de trigo�� O que é falado 
sobre os tímidos e receosos� 

Não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A 
marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que, passo a 
passo, cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes 
mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de 
preferência a expor-se a escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. O 
conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de 
homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A 
verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquela que é só 
aparência. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se 
apagarão transformando-se em trevas. A palha, como nuvem, será 
levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de 
trigo. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não 
se acham vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha da 
sua nudez. �PR ����.
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��� A igreja pode se medir pelo mundo ou pelo o que ela 
foi no passado� Com que, então, a Igreja deveria ser comparada�

Quando as árvores infrutíferas forem cortadas como obstáculos 
no terreno, quando multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos 
verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosanas se alinharão 
sob a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos 
declarar-se-ão abertamente por Cristo e Sua verdade. Os mais fracos e 
hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Quanto 
mais profunda a noite para o povo de Deus, mas brilhantes as estrelas. 
Satanás acossará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus eles se 
tornarão mais que vencedores. Então a igreja de Cristo surgirá �formosa 
como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército 
com bandeiras�. Cantares �:��. � TI ��. 

A igreja não pode medir-se pelo mundo nem pela opinião 
humana, nem mesmo pelo que ela uma vez foi. Sua fé e posição no 
mundo, como agora se vê, precisa ser comparada com o que ela deveria 
ter sido se o seu rumo fosse continuamente para a frente e para o alto. A 
igreja será pesada nas balanças do santuário. Se seu caráter moral e 
estado espiritual não corresponderem aos benefícios e bênçãos que o 
Senhor lhe conferiu, será achada em falta. 

Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. 
Ele suscitará e exaltará entre nós os que estão mais preparados pela unção 
de Seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. 
Esses meios não devem ser desprezados ou condenados; eles são 
ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações exteriores. 
Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios 
de si. � TI ��.

� � �  Q u e  p e s s o a s  D e u s  s u s c i ta rá  e  exa l ta rá  e n t r e  n ó s � 
Provérbios �:��.
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A luz que tem brilhado clara e definida sobre seu caminho e a luz 
de ���� cobram uma posição da igreja. Se seus talentos não estiverem 
sendo de proveito; se seu fruto não for perfeito diante de Deus; se sua 
luz se tem tornado em trevas, ela será realmente achada em falta. A 
percepção de nosso estado como Deus o vê parece nos estar oculta. 
Vemos, mas não percebemos; ouvimos, mas não compreendemos, e 
descansamos despreocupados como se a coluna de nuvem de dia e a 
coluna de fogo durante a noite descansassem sobre nosso santuário. 
Professamos conhecer a Deus e crer na verdade, mas as obras o 
desmentem. Nossos atos estão em confronto direto com os princípios 
da verdade e justiça, pelos quais professamos ser governados. 
�Ano: �����. � TI ��.

Somos responsáveis pelos privilégios que desfrutamos, e pela 
luz que incide em nosso caminho. Os que viveram nas gerações 
passadas foram responsáveis pela luz que lhes foi concedida. Sua 
mente foi despertada acerca de vários pontos da Escritura que lhes 
serviram de prova. Não compreenderam, porém, as verdades que hoje 
entendemos. Não foram responsáveis pela luz que não tiveram. Tinham 
a Bíblia, como nós; mas o tempo para ser esclarecida a verdade especial 
quanto às cenas finais da história terrestre, é o das últimas gerações que 
vivem na Terra. � TI ���.

��� A fim de hoje sermos aceitos por Deus, o que cumpre fazermos� 
Do que foram responsáveis as gerações passadas� Provérbios �:��.

Verdades especiais foram adaptadas às condições das gerações 
à medida que existiram. A verdade presente, que é uma prova para o 
povo desta geração, não era prova aos das gerações que longe ficaram. 
Caso a luz que hoje brilha sobre nós relativamente ao sábado do quarto 
mandamento houvesse sido dada às gerações do passado, Deus os teria 
considerado responsáveis por essa luz. �Ano: �����. � TI ���.

Incide sobre nós maior luz do que brilhou sobre nossos pais. 
Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo 
serviço, ou fazendo as mesmas obras que nossos pais. A fim de ser aceitos 
e abençoados por Deus como eles foram, cumpre-nos imitar sua 
fidelidade e seu zelo, aperfeiçoar nossa luz como eles fizeram à sua e 
fazer como eles teriam feito caso vivessem em nossos dias. Cumpre-nos 
viver segundo a luz que brilha sobre nós, do contrário, essa luz tornar-
se-á em trevas. �Ano:�����. � TI ���.



17

�� Por que muitas vezes não somos capazes de discernir entre o 
cristão verdadeiro e o falso� Lucas �:��.

�� Em que condição estamos nessa Terra� Hebreus �:��-��.

Lição 03                                                                              

Verso Áureo: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as 
pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre 
a rocha; e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e 
combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre 
a rocha. Mateus 7:24-25.

�� Diante da tempestade que vem, que recomendações recebemos� 
O que tornará nossas igrejas vigorosas e bem sucedidas� Lucas �:��.

Nós estamos aqui como pessoas em liberdade condicional, 
sob teste. Deus está nos testando; Deus está nos provando, para 
ver que tipo de caráter nós construiremos. ��� de junho de �����. 
Sermons and Talks, Vol. �, ��.

Firmados em Cristo

Todos podem desempenhar uma parte nessa obra e ninguém é 
descartado. Jesus deseja que todos os que professam Seu nome se 
tornem obreiros fervorosos. É necessário que todo membro individual 
construa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Arma-se uma tempestade 
que forçará e provará ao máximo o fundamento espiritual de cada um. 
Por isso, evite o solo arenoso; busque a rocha. Cave fundo; ponha 
alicerce seguro. Construa, oh, construa para a eternidade� Construa 
com lágrimas, com orações provindas do coração. Que cada um de 
vocês, daqui por diante, embeleze a vida através de boas obras. Calebes 
são os homens mais necessários nestes últimos dias. O que tornará 
nossas igrejas vigorosas e bem sucedidas em seus esforços, não é a obra 
ruidosa, mas a que se faz quieta e humildemente; não é a ostentação e 
exibicionismo, mas o esforço paciente, perseverante e acompanhado 
de oração. �Ano: �����. � TI ���.
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Todos nós devemos ser testados e provados. �...� A fé regozija na 
esperança e é paciente na aflição. A fé se desenvolve forte e valorosa no 
conflito e conquista na grande batalha da tentação. Nós temos que ter 
uma fé viva − uma fé que sustentará a alma na hora da provação; pois 
tudo o que pode ser sacudido, será. No verão não há nenhuma 
diferença notável entre as sempre-vivas e as outras árvores; mas 
quando as rajadas do inverno chegam, as sempre-vivas estão frescas e 
verdes, enquanto as outras estão desfolhadas. É exatamente assim 
com professos cristãos. Quando nenhum teste em particular abate-se 
sobre eles, nós podemos não ser capazes de distinguir entre o verdadeiro 
cristão e o hipócrita; mas em tempos de prova e tentação a diferença é 
facilmente discernida, pois a fonte da força do cristão é manifestada. Há 
duas classes de construtores. Uma classe está construindo sobre um 
fundamento de areia movediça; o outro, sobre a Rocha eterna, e os 
ventos que sopram e as tempestades que açoitam este fundamento 
são em vão. ST, �� de maio de ����.

�Quem não é comigo�, disse Cristo, �é contra Mim.� Lucas ��:��. 
Homens e mulheres decididos, que se entregam de todo o coração, 
são os que hão de subsistir neste tempo. Cristo joeirou Seus seguidores 
repetidas vezes, até que afinal só ficaram onze, e algumas mulheres fiéis, 
para assentar as bases da igreja cristã. Existem alguns que se deixam 
ficar para trás quando há responsabilidades a assumir, mas quando a 
igreja está toda possuída de zelo, entusiasmam-se, cantam e bradam, e 
ficam enlevados; mas cuidado com esses. Passado o entusiasmo, 
apenas alguns fiéis Calebes tomarão a frente e manifestarão princípios 
inabaláveis. Esses correspondem ao sal que conserva seu sabor. É 
quando a obra vai com dificuldade que as igrejas desenvolvem seus 
verdadeiros ajudadores. Eles não estarão falando de si mesmos, 
reivindicando o eu, mas imergirão sua identidade em Cristo Jesus. Para 
ser grande no reino de Deus, deve-se ser uma criança em termos de 
humildade, em simplicidade de fé e pureza de amor. Todo orgulho deve 
ser excluído, todo ciúme vencido, toda ambição por supremacia 
abandonada, e a mansidão e confiança infantil estimuladas. Esses 
encontrarão em Cristo sua Rocha protetora, sua poderosa fortaleza. 
NEle podem confiar implicitamente, pois nunca lhes falhará. � TI ���.

�� O que Cristo fez com Seus seguidores, várias vezes� Quando é que 
se desenvolvem os genuínos ajudadores da igreja� João �:��-��.
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Logo o povo de Deus será testado por ardentes provas, e a 
grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros, 
demonstrar-se-á metal vil. Em vez de se fortalecerem e serem 
confirmados pela oposição, ameaças e abusos, tomarão covardemente o 
lado dos oponentes. A promessa é: �Aos que Me honram, honrarei.� 
� Samuel �:��. Será que vamos nos apegar menos firmemente à lei de 
Deus pelo fato de o mundo em geral estar tentando anulá-la� � TI ���.

�� Qual será nossa prova neste tempo final� Isaías ��:�-�.

Vivemos em um tempo em que é necessário mesmo maior 
fervor do que nos dias dos apóstolos. Mas entre muitos dos pastores há 
uma sensação de desassossego, um desejo de imitar o estilo romântico 
dos reavivalistas, um desejo de fazer algo de grande, de criar sensação, a 
fim de serem considerados oradores hábeis, e ganharem honra e distinção 
para si mesmos. Se esses pudessem ir ao encontro do perigo para receber a 
honra prestada aos heróis, empenhar-se-iam na obra com energia 
inquebrantável. Mas viver e labutar quase anonimamente, gastar-se e 
sacrificar-se por Jesus na obscuridade, sem receber dos homens 
louvores especiais � isso requer uma integridade de princípios e uma 
firmeza de propósitos que bem poucos possuem. Houvesse maior 
empenho por andar humildemente com Deus, desviando os olhos dos 
homens e trabalhando unicamente por amor de Cristo, e muito mais 
seria realizado. � TI ���.

�� Que posição muitos tomarão� 

�� Que estilo não deve ser imitado por nossos ministros�

Agora é tempo de mostrar-se o povo de Deus leal aos princípios. 
Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando Sua lei mais 
olvidada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e 
firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça 
quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor 
quando são poucos os campeões � essa será nossa prova. Naquele 
tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia, 
e lealdade de sua traição. � TI ���.
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O Capitão de nossa salvação fortalecerá o Seu povo para o 
conflito no qual terá de se empenhar. Quantas vezes, quando Satanás 
arregimentou contra os seguidores de Cristo todas as suas forças, e 
estiveram face a face com a morte, orações sinceras, feitas com fé, 
trouxeram para o campo de ação o Capitão dos exércitos do Senhor, 
volvendo a vaga da batalha e livrando os oprimidos� 

Aproximamo-nos da mais importante crise que já sobreveio ao 
mundo. Se não estivermos bem despertos e vigilantes, ela se acercará 
de nós como um ladrão. Satanás está se preparando para agir 
secretamente por meio de suas instrumentalidades humanas. 
�Carta �, �����. III ME ���.

Todo vento de doutrina estará soprando. Tudo o que pode ser 
sacudido será sacudido e só aquelas coisas que não podem ser 
sacudidas permanecerão. Satanás está fazendo os esforços mais 
desesperados para induzir almas para posicionar sob o seu estandarte, 
e todos os que se submeterem aos seus enganos irão guerrear contra 
os servos do Príncipe Emanuel. Vigilância e oração devem ser as nossas 
proteções nestes dias de perigo. RH, � de novembro de ����.

��� O que precisamos conhecer e por quê� Que decidido esforço 
Satanás efetua� O que é dito dos que seguram a verdade �só com a 
ponta dos dedos�� I Pedro �:��-��.

�� Qual será nossa proteção nesses dias de perigo� Marcos ��:��; 
��:��.

Agora é o tempo em que devemos ligar-nos intimamente a 
Deus, para que sejamos escondidos quando for derramado sobre os 
filhos dos homens o ímpeto de Sua ira. Estamos nos afastando dos 
marcos antigos. Voltemos. �Se o Senhor é Deus, servi-O; se é Baal, 
segui-o.� � Reis ��:��. De que lado você se colocará� �Ano: �����. 
� TI ���.

Precisamos conhecer as razões de nossa fé. A importância e a 
solenidade das cenas que se desdobram diante de nós requerem isto, 
e de maneira alguma deve ser estimulado o espírito de queixa. ... 

�� De que maneira o Senhor quer conceder livramento� Salmos ���.
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Talvez tenhamos de pleitear com mais diligência perante os 
conselhos legislativos pelo direito de exercer juízo independente, e de 
adorar a Deus de acordo com os ditames de nossa consciência. Assim, 
em Sua providência, Deus determinou que os reclamos de Sua santa lei 
sejam apresentados aos homens investidos da mais alta autoridade. 
Quando fazemos, porém, tudo que está ao nosso alcance como 
homens e mulheres que não desconhecem os ardis de Satanás, não 
devemos manifestar nenhum sentimento de amargura. Precisamos 
orar constantemente pelo auxílio divino. Só Deus pode segurar os 
quatro ventos até que os anjos selem os servos de Deus em 
suas frontes.

O Senhor fará uma grande obra na Terra. Satanás efetua decidido 
esforço para dividir e dispersar o Seu povo. Ele suscita questões 
secundárias para desviar mentes dos importantes assuntos que devem 
absorver nossa atenção. ... 

Muitos estão segurando a verdade só com a ponta dos dedos. Eles 
têm tido grande luz e muitos privilégios. Como Cafarnaum, têm sido 
elevados até ao Céu neste sentido. No tempo de prova e provação que se 
aproxima, tornar-se-ão apóstatas, a menos que ponham de lado seu 
orgulho e a confiança em si mesmos, a menos que sofram completa 
transformação de caráter. �Carta �, �����. III ME ���.

Oh, que dia está diante de nós� Que sacudidura �sifting - 
peneiramento� haverá entre os que se dizem filhos de Deus� O injusto 
encontrar-se-á entre o justo. Os que têm grande luz e nela não têm 
andado, terão trevas correspondentes à luz que desprezaram. 
Necessitamos atender a lição contida nas palavras de Paulo: �Antes, 
subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos 
outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado.� 
I Cor. �:��. O inimigo está trabalhando diligentemente para ver quem 
poderá acrescentar às fileiras da apostasia; mas o Senhor logo virá, e 
muito breve cada caso será decidido para a eternidade. Aqueles cujas 
obras correspondem à luz que graciosamente lhes foi dada, serão 
contados do lado do Senhor. TM ���.

��� A que palavras apostólicas devemos atentar� Devemos 
simplesmente esperar pelo Senhor�
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��� Como deve agir o fiel soldado de Cristo� II Timóteo �:�-�.

Estamos aguardando e vigiando a grande e terrível cena que 
encerrará a história da Terra. Mas não devemos simplesmente esperar; 
devemos estar vigilantemente trabalhando com relação a este solene 
acontecimento. A igreja viva de Deus estará aguardando, vigiando e 
trabalhando. Ninguém deve ficar numa posição neutra. Todos devem 
representar a Cristo num esforço ativo e sincero para salvar as almas 
que perecem. Cruzará a igreja os braços agora� Dormiremos como 
representa a parábola das virgens loucas� Deve-se tomar agora toda a 
precaução, pois trabalho feito a esmo, resultará em declínio espiritual, e 
aquele dia nos sobrevirá como um ladrão. A mente precisa ser fortalecida, 
olhar fundo e discernir as razões de nossa fé. O templo da alma deve ser 
purificado pela verdade, pois somente o puro de coração será capaz de 
enfrentar os ardis de Satanás. �Escrito em Melbourne, Austrália, 
� de julho de ����; Special Testimonies to Ministers and Workers, Série A, 
nº �, �����. TM ���-���.

Mostrai, mediante Jesus Cristo, que sois dignos do santo legado 
com que o Senhor vos honrou, ao conceder-vos vida e graça. Deveis 
recusar sujeitar-vos ao poder do mal. Como soldados de Cristo, 
precisamos deliberada e inteligentemente aceitar Suas condições de 
salvação sob todas as circunstâncias, acariciar retos princípios e agir de 
acordo com eles. A sabedoria divina deve ser uma lâmpada para os 
vossos pés. Sede fiéis a vós mesmos e a vosso Deus. Tudo quanto puder 
ser abalado, sê-lo-á; mas arraigados e fundados na verdade, 
permanecereis com as coisas que não podem ser abaladas. A lei do 
Senhor é firme, inalterável; pois é a expressão do caráter de Jeová. 
Resolvei-vos a não lançar, por palavra ou influência, a menor desonra 
sobre sua autoridade. �The Youth�s Instructor, � de fevereiro de �����. 
MJ ��.
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Classe Numerosa
Lição 04                                                                              

Verso Áureo: Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir 
da oliveira: duas ou três azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e quatro 
ou cinco nos seus ramos mais frutíferos, diz o SENHOR Deus de Israel. 
Isaías 17:6.

�� A obra que a igreja tem deixado de fazer em tempo e paz, ficará 
sem ser realizada� Que classe renunciará a fé� O que procurarão 
fazer para seus antigos irmãos� Jeremias ��:�.

Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem 
professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido 
santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando 
para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de 
seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz; e, em 
vindo a prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de 
talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, 
empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se 
os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do 
sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, 
estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para 
representá-los falsamente e os acusar e, por meio de falsos boatos e 
insinuações, incitar os governantes contra eles. GC ���.

�� Que revelação profética temos em relação a uma classe numerosa 
de crentes na mensagem do terceiro anjo� Mateus ��:��.

O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e 
prosperidade terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais 
desanimadoras e difíceis. As advertências que a conformidade com o 
mundo tem silenciado ou retido, precisam ser dadas sob a mais feroz 
oposição dos inimigos da fé. E por aquele tempo a classe dos superficiais, 
conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso 
da obra, renunciará à fé e tomará sua posição com os francos inimigos 
dela, para os quais havia muito tendiam suas simpatias. Esses apóstatas 
hão de manifestar então a mais cruel inimizade, fazendo tudo quanto 
estiver ao seu alcance para oprimir e fazer mal a seus antigos irmãos e 
incitar indignação contra eles. 
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Seu dever não pode ser passado a outro. Ninguém pode realizar 
sua obra senão vocês mesmos. Caso retenham a luz que receberam, 
alguém deve ser deixado em trevas por causa de sua negligência. 
�Ano: �����. � TI ���.

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. Precisam fazer sua parte em restaurar a lei e ratificá-la entre 
os discípulos. �Ano: �����. � TI ���.

�� Podemos esperar que mesmo famílias inteiras percam a fé� 
Como devemos agir para estarmos entre as famílias aprovadas 
pelo Céu� Josué ��:��-��.

Esse tempo se acha justamente diante de nós. Os membros da 
igreja serão individualmente provados. Serão colocados em 
circunstâncias em que se verão forçados a dar testemunho da verdade. 
Muitos serão chamados a falar diante de concílios e em tribunais de 
justiça, talvez separadamente e sozinhos. A experiência que os haveria 
ajudado nessa emergência, negligenciaram obter, e sua alma se acha 
opressa de remorsos pelas oportunidades desperdiçadas e os 
privilégios que negligenciaram. � TI ���.

Mesmo em nossos dias, tem havido e continuará a haver 
famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a 
fé devido às calúnias e falsidades que lhes foram apresentadas com 
relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável 
conselho. Abriram o coração à semeadura do joio; o joio brotou entre o 
trigo. Eles o fortaleceram; a seara de trigo tornou-se cada vez menor; e 
a preciosa verdade para eles perdeu o seu poder. Durante algum tempo 
falso zelo acompanhou-lhes as novas teorias, que lhes endureceram o 
coração contra os que advogavam a verdade, como fizeram os judeus 
contra Cristo. �Special Testimonies to Ministers and Workers, Série A, nº ��, 
Ano: �����. TM ���.

O Espírito Santo guiará os que prezam a sabedoria de Deus 
acima dos enganosos sofismas de instrumentos satânicos. Haja muita 
oração, não segundo as normas humanas, mas sob a inspiração da 
verdade segundo é em Jesus Cristo. As famílias que crêem na verdade 
devem falar palavras de sabedoria e inteligência - palavras que lhes 
advenham como resultado de examinar as Escrituras.
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Os filhos de Deus chegaram ao ponto mais crítico de sua 
peregrinação; pois as redes e armadilhas do inimigo, se acham por toda 
parte. E todavia, com a orientação do Senhor, com o que está plenamente 
revelado em Sua Palavra, podemos caminhar com segurança e 
não tropeçar. Youth�s Instructor, �� de maio de ����.

Nada menos do que uma fé real e genuína sobreviverá à pressão 
que virá sobre a alma de cada pessoa nestes últimos dias, para testá-la 
e prová-la. Youth�s Instructor, � de agosto de ����.

�� Adiantará de algo permanecer professando a fé adventista, 
mas, sem ter a consagração necessária� O que os indecisos farão 
em tempo de real perigo� Que pecado não deve se repetir� 
Marcos �:��-��.

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

Tanto o coração quanto o entendimento necessitam ser 
ampliados. Não é suficiente neste tempo de teste e prova ter 
meramente um conhecimento intelectual da verdade. A obra no 
coração deve ser realizada. �Carta ��a, � de junho de �����. 
Sermons and Talks, Vol. �, ���.

Ele �Satanás� tem influenciado as mentes de muitos que 
conhecem a verdade, e assim eles têm caminhando de modo contrário 
à luz que Deus tem dado para eles. E mesmo quando Deus tem lhes 
enviado advertências, eles têm fechado seus ouvidos e andado nos 
caminhos de suas próprias invenções. Aqueles que estão num estado de 
incerteza em relação às mensagens de advertência que Deus está 
enviando, logo tomarão sua posição ou a favor ou contra a verdade. 
�Carta ���, � de julho de �����. Manuscript Releases, Vol. �, ���.

Agora é o nosso tempo de prova e provação. Agora é o tempo em 
que os membros de toda família que crê precisam cerrar os lábios para 
não proferir palavras de acusação a respeito de seus irmãos. Que eles 
falem palavras que transmitam ânimo e fortaleçam a fé que atua pelo 
amor e purifica a alma. �Kress Collection, pág. �, �� de agosto de �����. 
MM, ����, E Recebereis Poder, ���.
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O Senhor requer nossas afeições não divididas. Se os homens 
não são sinceros, fracassarão no dia da prova e aflição e provação. 
Quando o inimigo dispõe suas forças em ordem de batalha contra eles, e 
a peleja parece ser renhida, na própria ocasião em que todo o vigor 
intelectual e capacidade, e todo o tato de sábia liderança, são necessários 
para repelir o inimigo, os que são irresolutos dirigirão suas armas contra 
seus próprios soldados; debilitam as mãos que deveriam ser fortes para 
o combate. �...�

Agora que estamos precisamente nas fronteiras da terra 
prometida, que ninguém repita o pecado dos espias infiéis. Eles 
reconheceram que a terra que foram ver era uma boa terra, mas 
declararam que os habitantes eram fortes, que havia gigantes ali, e que 
eles mesmos, em confronto, eram como gafanhotos à vista do povo e à 
sua própria vista. Todas as dificuldades foram exageradas e se 
transformaram em obstáculos insuperáveis. ... Assim eles imbuíram toda 
a congregação de sua descrença. �Man. �, �����. MM, ����, 
Este Dia com Deus, ��.

�� Existem verdadeiros seguidores de Cristo nas igrejas caídas� 
O que haverá entre o povo de Deus� Naquele tempo, o que 
acontecerá� Que obra o inimigo procurará realizar� Apoc. ��:�.

Apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há 
verdadeiros seguidores de Cristo nestas igrejas. Antes de os juízos finais 
de Deus caírem sobre a Terra, haverá, entre o povo do Senhor, tal 
avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os 
tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados 
sobre Seus filhos. Naquele tempo muitos se separarão das igrejas em que 
o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e à Sua Palavra. Muitos, 
tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades 
que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de 
preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. 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. GC ���.
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Se Satanás vê que Deus está abençoando Seu povo e 
preparando-os para discernir-lhe os enganos, trabalha com sua 
magistral capacidade para introduzir fanatismo de um lado e frio 
formalismo de outro, para que ele possa ceifar uma colheita de almas. 
Agora é nosso tempo de vigiar incessantemente. Vigiai, barrai o 
caminho ao mínimo passo de avanço que Satanás possa fazer entre vós. 

Há perigo contra o qual estar acautelados à direita e à esquerda. 
Haverá pessoas inexperientes, recém-conversas, que necessitam ser 
fortalecidas, e terem diante de si um exemplo correto. II ME ��-��. 

�� Quais são os dois extremos que Satanás procura introduzir 
na igreja� Que �terríveis ondas� sobrevirão� Isaías ��:��.

Em todas as ocasiões em que há perseguição, as testemunhas 
tomam decisões a favor de Cristo ou contra Ele. Os que manifestam 
simpatia pelos homens condenados injustamente, e que não são cruéis 
para com eles, demonstram seu apego a Cristo. �ST, �� de fevereiro 
de �����. EF ���.

�� Como Satanás procurará impedir o preparo do povo de Deus� 
Marcos �:��-��.

Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras, e 
receberem o amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos 
enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia estes 
surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo 
de prova. Pela cirandagem da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros 
crentes. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em Sua 
Palavra que não venha a ceder à evidência de seus sentidos� Apegar-se-á 
nesta crise à Bíblia, e a Bíblia só� Sendo possível, Satanás os impedirá de 
obter o preparo para estar em pé naquele dia. Disporá as coisas de tal 
maneira a lhes obstruir o caminho; embaraçá-los-á com os tesouros 
terrestres; fá-los-á levar um fardo pesado, cansativo, a fim de que seu 
coração se sobrecarregue com os cuidados desta vida, e o dia de prova 
venha sobre eles como um ladrão. GC ���.
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�� O que ocorrerá na sacudidura com os leitores superficiais� 
II Coríntios ��:�.

Pessoas há que têm seguido os próprios caminhos em vez de 
seguirem os de Deus. Não têm reconhecido a luz que Deus tem 
misericordiosamente concedido; e têm por isso perdido a faculdade 
de distinguir entre a luz e as trevas. Muitos há que têm ouvido muito 
acerca do caminho que devem seguir, mas ignoram as reivindicações 
de Deus a seu respeito. Sua luz não brilha em obras que revelem os 
princípios da verdade e santidade. É esta classe que em tempos de prova 
aceitará a mentira e as teorias errôneas por verdade de Deus.

�� Haverá divisões e partidarismo na igreja� A obra está atrasada� 
Por que a vinda de Cristo tem sido adiada� II Pedro �:�.

Satanás insinuar-se-á mediante pequenas cunhas, que se 
ampliam à medida que abrem caminho. As perigosas armadilhas dele 
serão introduzidas na obra especial de Deus nestes dias. 
�Man. ��, �����. II ME ��. 

O Espírito de Deus tem iluminado cada página dos Escritos 
Sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem, 
por serem imperfeitamente compreendidos. 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. 
�Carta ���, � de maio de �����. TM ���.

Grande luz tem sido dada ao povo de Deus. Desperte nosso 
povo, e avance para a perfeição. Estareis expostos às ilusões de agentes 
satânicos. Terríveis ondas de fanatismo hão de sobrevir. Deus, porém, 
livrará Seu povo que busque diligentemente o Senhor, e se consagre a 
Seu serviço. �Pacific Union Recorder, �� de dezembro de �����. II ME ��.

A obra a ser feita agora é a de fazer soar esta última mensagem 
de misericórdia a um mundo caído. Uma nova vida está vindo do Céu e 
tomando posse de todo o povo de Deus. Mas introduzir-se-ão divisões 
na igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão 
juntos para a ceifa. �Man. ��, �����. II ME ���.
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Hoje a voz da misericórdia está chamando, e Jesus está atraindo os 
homens com as cordas de Seu amor; chegará, porém, o dia em que Jesus 
porá as vestes de vingança. ... A iniqüidade do mundo está 
aumentando diariamente, e quando for atingido certo limite, o registro 
será encerrado, e acertadas as contas. �...�

Se cada soldado de Cristo houvesse cumprido seu dever, se cada 
vigia nos muros de Sião houvesse dado à trombeta um sonido certo, o 
mundo poderia ter ouvido a mensagem de advertência. Mas a obra está 
com anos de atraso. Enquanto os homens dormem, Satanás avança 
furtiva e decididamente. �Ano: �����. � TI ��.

Por que o Senhor tem adiado Sua vinda por tanto tempo� Todo o 
exército celestial está a espera para cumprir a obra final em favor deste 
mundo perdido, e, no entanto, essa obra é retardada. Isso porque os 
poucos que professam ter o óleo da graça em seus vasos e em suas 
lâmpadas não se tornaram luzes brilhantes e ardentes no mundo. 
É também porque os missionários são poucos. �Review and Herald, 
�� de março de �����. MM, ����, Maranata � O Senhor Vem, ��.

Vocês ouvirão homens que falam de rivalidade. �Ele não é 
tratado como deveria ter sido�, eles dizem. �Outros têm levado 
vantagem sobre ele�. Mas a dificuldade está com eles mesmos. 
Perseverança constante na direção certa dará a qualquer um lugar para 
permanecer em pé. Esforço racional em cooperação com Cristo 
significa sucesso e vitória. �Carta ��, �� de setembro de �����. 
Manuscript Releases, Vol. ��, ���.

Deus concede bondosamente um período de graça, um tempo 
de experiência e prova. Ele faz o convite: �Buscai o Senhor enquanto se 
pode achar, invocai-O enquanto está perto.� Isa. ��:�. ...

Os que tiveram privilégios e oportunidades para tornar-se 
versados na verdade, mas continuam a opor-se à obra que Deus quer 
que seja realizada, serão expurgados, pois o Senhor não aceita o serviço 
daqueles cujo interesse é dividido. �Man. ��, �����. EF ���.
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��� De que maneira são as promessas e ameaças divinas� O que teria 
acontecido depois do grande desapontamento, se os adventistas 
tivessem se unido na verdade� Porém, o que aconteceu� 
Que pecados têm impedido o Israel moderno de entrar na 
Canaã Celestial� I Samuel �:��; II Crônicas ��:�; Isaías ��:��.

É verdade que o tempo tem prosseguido mais do que 
esperávamos nos primeiros tempos desta mensagem. Nosso Salvador 
não apareceu tão depressa como esperávamos. Falhou, porém, a 
palavra do Senhor� Nunca� Devemos lembrar que as promessas e 
ameaças de Deus são igualmente condicionais. I ME ��.

��� O que veremos ao nosso redor à medida que aumentam 
as aflições� O que é dito sobre ovelhas desgarradas no decreto 
dominical� De que maneira estará o povo de Deus� Por fim, o que é 
falado sobre a mensagem do terceiro anjo� João ��:��.

No período de dúvidas e incer teza que se seguiu ao 
desapontamento, porém, muitos dos crentes no advento abandonaram a 
fé. Penetraram dissensões e divisões. A maioria opôs-se pela voz e pela 
pena aos poucos que, seguindo na providência de Deus, receberam a 
reforma do sábado e começaram a proclamar a mensagem do 
terceiro anjo. I ME ��.

Houvessem os adventistas, depois da grande decepção de ����, 
ficado firmes na fé, e seguido avante em união no caminho aberto pela 
providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e 
proclamando-a ao mundo, no poder do Espírito Santo, haveriam visto a 
salvação de Deus, o Senhor haveria cooperado poderosamente com seus 
esforços, a obra se haveria completado, e Cristo haveria vindo antes disto 
para receber Seu povo para lhes dar o galardão.

Por quarenta anos a incredulidade, murmurações e rebelião 
excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm 
retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos 
casos as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o 
mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo 
do Senhor que nos têm conservado neste mundo de pecado e dor por 
tantos anos. �Man. �, �����. I ME ��.
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Assim será a verdade introduzida na vida prática, de modo que 
seja respondida a oração de Cristo, pronunciada justamente antes de 
Sua humilhação e morte: �para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és 
em Mim, e Eu, em Ti; que também eles sejam um em nós, para que o 
mundo creia que Tu Me enviaste.� João ��:��. O amor de Cristo e o amor 
de nossos irmãos testificarão para o mundo que temos estado com 
Jesus e aprendido dEle. Então a mensagem do terceiro anjo se 
transformará num alto clamor e toda a Terra se iluminará com a glória 
do Senhor. � TI ���.

 À medida que as aflições se adensam ao nosso redor, serão 
vistas em nossas fileiras tanto separação como unidade. Alguns que 
agora estão dispostos a pegar nas armas da peleja, em ocasiões de 
verdadeiro perigo tornarão manifesto que não edificaram sobre a 
sólida rocha, pois cairão em tentação. Os que tiveram grande luz e 
preciosos privilégios, mas não os aproveitaram, irão, sob um pretexto ou 
outro, retirar-se de nosso meio. � TI ���.

��� Que certeza nos é dada� I Coríntios ��:��-��.

Não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos 
aos enganos do inimigo; darão ouvidos a espíritos enganadores e a 
doutrinas de demônios, e se afastarão da fé. Por outro lado, quando a 
tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, as ovelhas 
genuínas ouvirão a voz do verdadeiro Pastor. Serão feitos esforços 
abnegados para salvar os perdidos, e muitos que se desviaram do 
aprisco retornarão para seguir o grande Pastor. O povo de Deus se unirá e 
apresentará ao inimigo uma frente unida. Diante do perigo comum, 
cessará a luta pela supremacia; não haverá disputas sobre quem será 
considerado o maior. Nenhum dos crentes genuínos dirá: �Eu sou de 
Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas.� � Coríntios �:��. O testemunho de 
cada um e de todos será: �E me apego a Cristo; regozijo-me nEle como 
meu Salvador pessoal.� 

 A grande crise está justamente diante de nós. Para enfrentar 
suas provas e tentações, e cumprir suas injunções, será necessária fé 
perseverante. Contudo, podemos triunfar esplendidamente; 
nenhuma alma vigilante, que ore e creia, será enlaçada pelo inimigo. 
�Ano: �����. � TI ���.
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Uma nova vida está procedendo das instrumentalidades 
satânicas para operar com um poder que até agora não percebemos. 
E não irá um novo poder do alto tomar posse do povo de Deus� 
�Carta ��, �����. III ME ���.

Lição 05                                                                             

Verso Áureo: Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento 
da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo; o qual se deu a si 
mesmo por nós para nos remir de toda a iniqüidade, e purificar para si um 
povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2:13-14.

Quem quer que obedeça ao quarto mandamento, verificará que 
está traçada uma linha divisória entre ele e o mundo. O sábado é uma 
prova, não uma exigência humana, mas a prova de Deus. É aquilo que 
distinguirá os que servem a Deus dos que não O servem; e em torno 
deste ponto sobrevirá o derradeiro e grande conflito da luta entre a 
verdade e o erro.

�� Como seremos um povo peculiar� Que outro instrumento, 
também, peneira a igreja� Ezequiel ��:��.

A terceira mensagem angélica é que devemos apresentar ao 
mundo. Nisto tem Deus uma prova para nós, e se atingirmos a norma, 
seremos um povo peculiar.

Geralmente, entre nosso povo, o sábado não tem ocupado a 
exaltada posição em que Deus o colocou. O mundo é o instrumento que 
peneira a igreja e prova a genuinidade de seus membros. O mundo 
oferece engodos que, uma vez aceitos colocam o crente de modo 
que sua vida não se acha em harmonia com a fé que professa. 
�Historical Sketches of Foreign Missions of SDA - Ano:�����. II TSM ���.

�� À medida que nos aproximamos do cenário final, que ministério 
Deus terá, e preparado para o quê� João ��:��-��.

A grande questão que está tão próxima eliminará aqueles a 
quem Deus não designou, e Ele terá um ministério puro, leal, santificado 
e preparado para a chuva serôdia. ...  �� � � �

Povo Peculiar
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O povo de Deus deve não só saber Sua vontade, mas também 
praticá-la. Muitos serão removidos do número dos que conhecem a 
verdade, porque não são santificados por ela. I MCP ���.

�� Por que muitos não permanecerão na verdade� João ��:��; 
Tiago �:��-��.

�� O que é dito quando homens eram exaltados e considerados 
quase infalíveis� O que se verá no teste final� Tiago �:�.

Quando eu vejo homens sendo exaltados e glorificados, 
enaltecidos como quase infalíveis, eu sei que ali deve acontecer uma 
terrível sacudidura. �Man. ��, �����. Manuscript Releases, Vol. ��, ��.�

�� Que apostasias serão frequentes, segundo a mensageira 
do Senhor� I Timóteo �:�-�.

Haverá um exército de crentes inabaláveis que permanecerão 
tão firmes quanto uma rocha durante o teste final. Mas, naquele 
exército, onde estão aqueles que tem sido os porta-estandartes� 
Onde estão aqueles cujas vozes soaram na proclamação da verdade 
aos que estavam no pecado� Alguns deles não estão lá. Nós os 
procuramos, mas no tempo da sacudidura, eles têm sido incapazes de 
permanecer e têm passado para as fileiras do inimigo. �Man. ��, �����. 
Sermons and Talks, Vol. �, ��. 

�� O que é revelado em uma visão sobre �dois exércitos�� 

Vi em visão dois exércitos em luta terrível. Um deles ostentava 
em suas bandeiras as insígnias do mundo; guiava o outro a bandeira 
ensangüentada do Príncipe Emanuel. Estandarte após estandarte era 
arrastado no chão, à medida que grupo após grupo do exército do Senhor 
se juntava ao inimigo, e tribo após tribo das fileiras do adversário se unia 
ao povo de Deus que guarda os mandamentos. �Ano: �����. � TI ��.

Muitos demonstrarão que não são um com Cristo, que não estão 
mortos para o mundo, para que possam viver com Ele; e as apostasias 
de homens que ocuparam posições de responsabi l idade 
serão freqüentes. �RH, �� de setembro de �����. EF ���.
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Deus está purificando um povo, de modo a terem mãos limpas e 
puro coração, para se apresentarem diante dEle no juízo. A norma tem 
de ser exaltada, purificada a imaginação; a paixão, acumulada em volta 
de práticas aviltantes tem de ser renunciada, e a alma erguer-se a 
pensamentos puros, práticas santas. Todos os que subsistirem ante as 
provas e tribulações iminentes, serão participantes da natureza divina, 
tendo escapado - não participado - da corrupção das paixões que há 
no mundo. �II Ped. �:��.� �RH, �� de maio de �����. I MCP ���.

Qual é a vossa situação diante de Deus, hoje� A questão não é: 
Como subsistireis no dia de angústia ou em alguma ocasião futura�, e sim: 
Como vai vossa alma hoje� Ireis trabalhar hoje� Precisamos 
de uma experiência pessoal e individual neste dia. Necessitamos hoje 
de que Cristo permaneça conosco. �RH, � de abril de �����. MM, ����, 
E Recebereis Poder, ���.

A verdade tem de introduzir-se-lhes no coração, santificando-os e 
purificando-os de toda mundanidade e sensualidade da vida mais íntima. 
�...�

�� Diante das apostasias, que orientação recebemos da 
pena inspirada�

É perigoso ser simplesmente ouvintes da palavra e não 
praticantes. O que ouve e obedece toda palavra que procede dos lábios 
de Deus, está construindo sobre a rocha. O que ouve mas não traz as 
palavras de Deus para dentro de sua vida prática, constrói sobre a areia 
e certamente cairá. ��Testimonies on the Case of Elder E. P. Daniels��. 
Carta de � de julho de ����. 

Espero que os irmãos sejam fortalecidos e estabelecidos na fé. 
A obra progredirá certamente, quer avancemos com ela quer não. 
�Ano: �����. � TI ���.

Aproximamo-nos de uma crise, e estou preocupada com nossa 
alma. Por que será que temos visto homens abandonando a fé� 
Estamos numa situação em que sabemos o que cremos e não seremos 
sacudidos para fora� Isso de alguns estarem abandonando a verdade 
não deve desalentar-nos, mas fazer apenas que busquemos mais 
fervorosamente a bênção de Deus. Não é a educação, nem os talentos ou 
a posição dos homens, que irá salvá-los. Temos de ser guardados pelo 
poder de Deus, mediante a fé, para salvação.
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�� Não haver na igreja controvérsias e agitações, é garantia de que 
tudo está indo bem� Do que muitos não estão cientes�

�� Se outros meios falharem, de que modo Deus procurará despertar 
Seu povo� Qual é a vontade de Deus quanto ao estudo doutrinário� 
I Coríntios ��:��.

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

Tem-me sido mostrado que muitos dos que professam a 
verdade presente não sabem o que crêem. Não compreendem as 
provas de sua fé. Não apreciam devidamente a obra para este tempo. 
Homens que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o 
tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há 
muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Até 
serem assim provados, desconheciam sua grande ignorância. E há na 
igreja muitos que contam por certo que compreendem aquilo em que 
crêem, mas que, até surgir uma discussão, ignoram sua fraqueza. Quando 
separados dos da mesma fé, e forçados a estar sozinhos e expor por si 
mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver quão confusas são suas 
idéias sobre o que têm aceito como verdade. � TI ���. 

O fato de não haver controvérsias ou agitações entre o povo de 
Deus não deveria ser olhado como prova conclusiva de que todos estão 
mantendo com firmeza a sã doutrina. Há razão para temer que não 
estejam discernindo claramente entre a verdade e o erro. Quando não 
surgem novas questões em resultado de investigação das Escrituras, 
quando não aparecem divergências de opinião que instiguem os 
homens a examinar a Bíblia por si mesmos, para se certificarem de que 
possuem a verdade, haverá muitos agora, como antigamente, que se 
apegarão às tradições, cultuando nem sabem o quê. 
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 Deus despertará Seu povo; se outros meios falharem, introduzir-
se-ão entre eles heresias, as quais os hão de peneirar, separando a palha 
do trigo. O Senhor chama todos os que crêem em Sua Palavra, para que 
despertem do sono. Tem vindo uma preciosa luz, apropriada aos nossos 
dias. É a verdade bíblica, mostrando os perigos que se acham mesmo 
despencando sobre nós. Essa luz nos deve levar a um diligente estudo 
das Escrituras, e a um mais atento exame crítico das posições que 
mantemos. É vontade de Deus que todos os fundamentos e posições da 
verdade sejam acurada e perseverantemente investigados, com oração e 
jejum. Os crentes não devem ficar em suposições e mal definidas idéias do 
que constitui a verdade. Sua fé deve estar firmemente estabelecida 
sobre a Palavra de Deus, de maneira que, quando o tempo de prova 
chegar, e eles forem levados perante os concílios para responder por 
sua fé, sejam capazes de dar uma razão para a esperança que neles há, 
com mansidão e temor. � TI ���.

��� De que maneira devemos agir ao defendermos os fundamentos 
da nossa fé� Devemos pensar que não surgirá nova luz� 
A que estudo somos convidados, individualmente� I Pedro �:��-��.  

Agitar, agitar, agitar� Os assuntos que apresentamos ao mundo 
devem ser para nós uma realidade viva. É importante que, ao defender 
as doutrinas que consideramos artigos fundamentais da fé, nunca nos 
permitamos o emprego de argumentos que não sejam inteiramente 
retos. Eles podem fazer calar um adversário, mas não honram a verdade. 
Devemos apresentar argumentos legítimos, que não somente façam 
silenciar os oponentes, mas que suportem a mais acurada e 
perscrutadora averiguação. �...�

Seja qual for o grande adiantamento intelectual do homem, 
não pense ele, nem por um momento, que não há necessidade de 
inteira e contínua pesquisa das Escrituras em busca de maior luz. 
Como um povo, somos convidados individualmente ao estudo da 
profecia. Devemos observar atentamente, a fim de distinguir qualquer 
raio de luz que Deus nos apresente. Devemos apanhar os primeiros 
clarões da verdade; e, mediante estudo apoiado pela oração, poder-
se-á obter mais intensa luz, a qual poderá ser apresentada aos outros.

Quando o povo de Deus está à vontade, satisfeito com a luz que 
já possui, podemos estar certos de que Ele os não favorecerá. É Sua 
vontade que eles marchem sempre avante, recebendo a sempre 
crescente luz que para eles brilha. �Ano: �����. � TI ���.
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O último engano de Satanás será exatamente anular o 
testemunho do Espírito de Deus. �Não havendo profecia, o povo se 
corrompe.� Prov. ��:��. Satanás trabalhará engenhosamente, por 
diferentes maneiras e por instrumentos diversos, para perturbar a 
confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. 
Introduzirá visões falsas para desencaminhar, e misturará o falso com o 
verdadeiro, e assim desgostará o povo para que considerem tudo 
quanto traz o nome de visões como uma espécie de fanatismo; as 
almas sinceras, porém, comparando o falso com o verdadeiro, serão 
habilitadas a distinguir entre elas.  �Carta ��, �� de agosto de ����; 
Manuscript Releases, Vol. ��, ����. II ME ��.

�� O que acontecerá com os que são indiferentes a esta luz� Que obra 
realizam contra os Testemunhos� Que benefícios receberão os que 
aceitarem as mensagens� I Tessalonicenses �:��-��.

Lição 06                                                                          

Os Testemunhos de Ellen G. White

Uma coisa é certa: Os adventistas do sétimo dia que se colocam 
sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas 
advertências e repreensões contidas nos Testemunhos do Espírito de Deus. 
Está sendo feito o apelo para maior consagração e serviço mais santo, e 
continuará a ser feito. �Carta ���, �� de julho de �����. III ME ��. 
�EF ����.

Verso Áureo: Crede no SENHOR vosso Deus, e estareis seguros; crede nos 
seus profetas, e prosperareis. II Crônicas 20:20.
�� Que influência Satanás procurará anular com seu último engano� 
Os sinceros serão capazes de discernir entre o falso e o verdadeiro�

O tempo e a provação não anularam as instruções dadas, mas 
através de anos de sofrimento e sacrifício têm estabelecido a verdade 
do testemunho comunicado. As instruções dadas nos primeiros tempos 
da mensagem, devem ser conservadas como instruções dignas de 
confiança para se seguirem nesses seus dias finais. Os que são indiferentes 
a esta luz e instrução não precisam esperar escapar aos laços que, temos 
sido claramente avisados, hão de fazer com que os rejeitadores da luz 
tropecem e caiam, e sejam enlaçados, e presos. Caso estudemos 
cuidadosamente o segundo capítulo de Hebreus, saberemos quão 
importante é que nos apeguemos firmemente a todo princípio da 
verdade que tem sido dado. �RH, �� de julho de �����. I ME ��.
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Em breve serão feitos todos os esforços possíveis para 
desmerecer e perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. 
�...� Os que têm tratado os esclarecimentos dados pelo Senhor como 
coisas comuns, não serão beneficiados pelas instruções apresentadas. 
�...�� � � � �

Outros, porém, receberão grande auxílio das mensagens. 
Conquanto não lhes sejam individualmente dirigidas, receberão as 
correções, e serão levados a fugir dos males aí especificados. ... 
O Espírito do Senhor estará nas instruções, e as dúvidas existentes em 
muitos espíritos serão banidas. Os próprios testemunhos serão a chave 
que explicará as mensagens dadas, como texto escriturístico é explicado 
por texto escriturístico. Muitos lerão com ansiedade as mensagens que 
reprovam o erro, para que aprendam o que hajam de fazer para 
serem salvos. �Carta ��, �����. I ME ��-��.

�� O que a mensageira do Senhor falou sobre os que interpretavam 
mal suas palavras� II Pedro �:��-��.

Quando a palavra do Senhor vem para igrejas e indivíduos, 
sempre há aqueles que recusam ouvir corretamente ou ver corretamente. 
A sua audição e visão defeituosa coloca-os para fora do caminho. Eu sou 
instruída que não devo permanecer diante daqueles que interpretariam 
mal as minhas palavras, para significar o que eles querem que elas 
signifiquem. Seus olhos estão tão cegos que não podem ver; seus ouvidos 
estão tão surdos que não podem ouvir. Eles circulam informações como 
sendo o que a Irmã White tem dito, quando eu não disse tal coisa. 
�Carta ���, �� de junho de �����. Manuscript Releases, Vol. ��, ���.

Aqueles que podem passar por alto todas as provas que Deus 
lhes tem dado, e mudar a bênção em maldição, devem tremer pela 
segurança de sua alma. Seu castiçal será removido do lugar a menos 
que se arrependam. O Senhor tem sido insultado. �...�

Cristo é o Alfa e o Ômega. Ele é a Rocha, que é mais alta do que 
nós. Ele é nosso Sol e Escudo. Ele é sabedoria para todo o que deseja ser 
sábio. É através de Seu poder que nós podemos conquistar. �...�

�� O que o Senhor tem permitido que ocorra, e que séria reprovação 
é feita� Atos ��:��.
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Homens que tiveram grande luz e maravilhosos privilégios têm 
apanhado a palavra de líderes que se julgam sábios, que foram 
grandemente favorecidos e abençoados pelo Senhor, mas que se 
desvencilharam das mãos de Deus e se colocaram nas fileiras do inimigo.

Têm ocorrido apostasias e o Senhor tem permitido que questões 
dessa natureza se desenvolvessem no passado a fim de mostrar quão 
facilmente Seu povo será desviado se confiarem nas palavras de homens 
em vez de examinarem por si mesmos as Escrituras, como fizeram os 
nobres bereanos, para ver se estas coisas são assim. E o Senhor tem 
permitido coisas dessa espécie ocorrerem para que sejam dadas 
advertências de que elas terão lugar. �Man. ���; Carta �, �� de abril 
de �����. II ME ���-���.

�� Na palavra de que classe muitos tem depositado a confiança� 
A que espíritos dão ouvidos� Isaías �:��.

O mundo está inundado de enganos capciosos. Admitindo 
esses enganos na mente humana, operará sobre a mente de outros, 
que têm transformado em mentira a preciosa evidência da verdade de 
Deus. Esses homens serão enganados por anjos caídos, quando deveriam 
permanecer como firmes guardiães, vigiando pelas almas, como aqueles 
que têm contas a prestar. Eles depuseram as armas de sua milícia e deram 
ouvidos a espíritos sedutores. Tornam de nenhum efeito o conselho de 
Deus e põem de parte Suas advertências e reprovações, e estão 
positivamente do lado de Satanás. �...�

Uma obra maravilhosa deve ser feita. Pastores, advogados, 
doutores que permitiram que tais falsidades dominassem seu espírito de 
discernimento serão eles próprios enganadores, unidos com os 
enganados. Uma embriaguez espiritual tomará posse deles. Ao servo 
infiel o Senhor declara: �Tomai vosso prazer e caminhai em cegueira 
como homens embriagados, pois após terdes muitas oportunidades e 
recusardes prevalecer-vos delas, agireis finalmente como o bêbado, 
lançando fora vossa esperança de vida eterna.�

Buscando esconder-se cuidadosamente do conselho do Senhor 
e tornando a mentira o seu refúgio, interpretarão erradamente as 
advertências e mensagens que Deus enviou, pondo nessas 
advertências suas falsas declarações, para tornar sem efeito a Palavra 
de Deus. �Carta ���, �����. MM, ����, Olhando para o Alto, ���.
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As �falsas reformas� aqui referidas devem ser ainda mais 
plenamente vistas. �Ano: �����. PE ��.

Eu vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas 
aumentariam e se espalhariam. As reformas que me foram mostradas 
não eram reformas do erro para a verdade. �Ano: �����. PE ��.

O inimigo tem trabalhado sobre as mentes de alguns, e os tem 
levado a danificar a nossa experiência passada por misturar com a 
verdade errôneas e falsas teorias. Ele tem levado ministros e professores 
a combinar em suas doutrinas algumas figuras agradáveis de sua 
própria imaginação. Cada desvio da verdade como nós temos 
defendido no passado é um abandono da verdade que tem sido 
testemunhada pelo Espírito Santo, e sobre a qual Deus tem colocado o 
Seu selo. �Carta ��, �� de fevereiro de �����. Bible Training School, 
� de março de ����.

�� De que maneira o inimigo tem trabalhado na mente de alguns� 
O que é dito sobre as falsas teorias do passado� Devemos entrar em 
controvérsia�

Uma grande reforma é necessária entre o povo de Deus. Muitos 
galhos secos e infrutíferos estão para ser removidos da videira paterna. 
�...�

Oh� se todos pudessem ter uma idéia disto como me foi 
revelado por Deus, a fim de poderem discernir mais os ardis de Satanás 
e estarem em guarda� Eu vi que Satanás estava operando dessa 
maneira a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o Seu povo, 
precisamente agora, neste tempo de selamento. Vi alguns que não 
estavam firmes ao lado da verdade presente. Seus joelhos estavam 
trementes e seus pés escorregavam, porque não estavam firmemente 
plantados na verdade, e a proteção do poderoso Deus não podia ser 
estendida sobre eles enquanto estavam assim trementes. PE ��.

�� Bem no início, tendo começado o tempo de selamento, como 
alguns estavam em relação à verdade� Que tipo de �reformas� 
seriam vistas� Gálatas �:�-�.

Foi-me mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado, de 
maneira alguma surgiram em vão. Em havendo oportunidades 
favoráveis, elas reaparecerão. �...�
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Minha alma se entristece muito ao ver quão rápido alguns que 
tiveram a luz e a verdade hão de aceitar os enganos de Satanás, e ser 
seduzidos por uma falsa santidade. Quando os homens se desviam dos 
marcos estabelecidos pelo Senhor para que compreendamos nossa 
posição tal como é assinalada na profecia, não sabem aonde vão parar. 
�Man. ���; Carta �, �� de abril de �����. II ME ���-���.

�� Ter uma fé superficial é resultado do quê� Que grande falta de 
conhecimento existe� Como apresentar a verdade� Isaías ��:��.

Não devemos entrar em controvérsia com os que mantêm falsas 
teorias. A discussão não traz proveito. Cristo nunca a entreteve. �Está 
escrito� �Luc. �:�� - era a arma usada pelo Redentor do mundo. 
Conservemo-nos ligados à Palavra. Deixemos que o Senhor Jesus e 
Seus mensageiros testifiquem. Sabemos que o testemunho deles 
é verdadeiro. VE ��.

Muito vívido foi o esclarecimento a mim dado de que muitos 
sairiam de nós, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de 
demônios. O Senhor deseja que toda alma que professa crer na verdade 
tenha inteligente compreensão do que seja a verdade. Surgirão falsos 
profetas e enganarão a muitos. Tudo quanto possa ser sacudido será 
sacudido. Não convém portanto a cada um compreender as razões de 
nossa fé� Em lugar de haver tantos sermões deveria haver mais acurado 
exame da Palavra de Deus, abrindo as Escrituras, texto por texto, e 
buscando as fortes provas que sustentam as doutrinas fundamentais que 
nos trouxeram aonde nos encontramos agora, sobre a plataforma da 
verdade eterna. 

Encontro-me em grande angústia de alma por nosso povo. 
Vivemos entre os perigos dos últimos dias. Uma fé superficial resulta 
em uma superficial experiência cristã. Há um arrependimento de que é 
necessário arrepender-se. Toda genuína experiência nas doutrinas 
religiosas terá o selo de Jeová. Todos devem ver a necessidade de 
compreender a verdade por si mesmos, individualmente. Precisamos 
compreender as doutrinas que têm sido estudadas cuidadosamente e 
com oração. Foi-me revelado que há entre nosso povo grande falta de 
conhecimento quanto ao surgimento e progresso da mensagem do 
terceiro anjo. Há grande necessidade de examinar o livro de Daniel e o de 
Apocalipse, e aprender cabalmente os textos, para que possamos saber o 
que está escrito.
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As doutrinas têm de ser compreendidas com clareza. Os homens 
aceitos para pregarem a verdade precisam estar ancorados; então sua 
nau resistirá a tempestades e temporais, porque a âncora os segura 
firmemente. Aumentarão os enganos, e devemos chamar a rebelião pelo 
seu próprio nome. Devemos estar revestidos de toda a armadura. Neste 
conflito, não enfrentamos unicamente homens, mas principados 
e  p o te s t a d e s.  N ã o  l u t a m o s  c o n t r a  a  c a r n e  e  o  s a n g u e. 
Leia-se cuidadosamente e de maneira impressiva em nossas igrejas 
Efésios �:��-��.

A rebelião e a apostasia encontram-se no próprio ar que 
respiramos. Seremos afetados por elas, a menos que, pela fé, façamos 
nossa alma desamparada segurar-se em Cristo. �...�

�� O que está no �próprio ar que respiramos�� Como devemos 
combater� Que palavras os apóstatas transmitem� I Samuel ��:��.

Escrevo isto porque muitos na igreja me são apresentados como 
vendo os homens como árvores andando. Precisam ter outra e mais 
profunda experiência antes de discernirem as armadilhas 
disseminadas para os apanharem na rede do enganador. Importa que 
não haja neste tempo obra feita pela metade. O Senhor chama homens 
e mulheres fortes, resolutos, inteiramente dedicados para ficarem na 
brecha, e restaurarem o muro. Isa. ��:��-��.

Aqueles que apostataram transmitem as palavras do dragão. 
Temos de enfrentar os instrumentos satânicos que vieram fazer guerra 
aos santos. �E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao 
resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm 
o testemunho de Jesus Cristo.� Apoc. ��:��. Os que apostataram 
deixam o verdadeiro e fiel povo de Deus, e confraternizam com aqueles 
que representam Barrabás. �Pelos seus frutos os conhecereis.� 
Mat. �:��.

Há decidido testemunho a ser dado por todos os nossos 
pastores em todas as nossas igrejas. Deus tem permitido ocorrerem 
apostasias a fim de mostrar quão pouco se pode confiar no homem. 
�Man. ���; Carta �, �� de abril de �����. II ME ���-���.
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Satanás tem tomado toda a medida possível para que nada 
venha entre nós, como um povo, para nos reprovar e censurar e exortar-
nos a abandonar os nossos erros. Mas há um povo que levará a arca de 
Deus. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Mas estes 
não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá 
avante e para cima até ao fim. Deus, no passado, suscitou homens e Ele 
ainda tem homens de oportunidade, preparados para cumprir as Suas 
ordens - homens que atravessarão as restrições que apenas se 
assemelham a paredes rebocadas com reboco não preparado. Quando 
Deus põe o Seu Espírito sobre os homens, eles trabalham. Proclamarão 
a Palavra do Senhor; erguerão a voz como uma trombeta. A verdade 
não será diminuída nem perderá seu poder em suas mãos. Mostrarão 
ao povo as suas transgressões, e à casa de Jacó os seus pecados. �Special 
Testimonies to Ministers and Workers, Série A, nº ��, Ano: �����. TM ���.

��� Os que abandonarem a fé poderão impedir o avanço da verdade� 
Hebreus �:��.

Espero que os irmãos sejam fortalecidos e estabelecidos na fé. 
A obra progredirá certamente, quer avancemos com ela quer não. 
�Ano: �����. � TI ���.

��� Do que são cientes, e que confiança têm os que lutam com 
simplicidade� Romanos ��:��.

Se nos lembrássemos de que estamos sendo postos à prova 
perante o universo celestial, que Deus nos está provando para ver de 
que espírito somos nós, haveria mais séria meditação e mais fervorosa 
oração. Os que labutam com simplicidade compreendem que por si 
mesmo o homem não pode fazer nada de bom. Eles estão cheios de 
gratidão e ações de graças pelo privilégio de manterem comunhão com 
Deus. Entretecido com o seu serviço há um princípio que torna suas 
dádivas e oferendas totalmente fragrantes. Eles têm a mesma fé e 
confiança em Deus que uma criança tem no seu pai terrestre. 
�ST, � de agosto de �����. MM, ����, Exaltai-O, ���.
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Verso Áureo: Saíram de nós, mas não eram de nós; porque, se fossem de 
nós, ficariam conosco; mas isto é para que se manifestasse que não são 
todos de nós. I João 2:19.

�� Que tipo de expediente era utilizado por um dos líderes do grupo 
que ensinava o falso ensino da �Era Vindoura�� Como a igreja 
deveria agir� Gênesis ��:��.

Conquanto professando simpatia e apoio a meu marido 
�Tiago White�, eles �especialmente Stephenson� o atacavam pelas 
costas como traiçoeiras víboras. Enquanto lhe diziam palavras suaves, 
incitavam o povo de Wisconsin contra a Review e seus dirigentes. 
Stephenson foi extremamente ativo nesse trabalho. Seu objetivo era 
fazer com que a Review publicasse o ensino da Era Vindoura, caso 
contrário, destruiria sua influência. Enquanto meu marido tinha um 
coração aberto e confiante, buscando por todas as maneiras remover-
lhes os ciúmes, franqueando-lhes os negócios do Escritório e tentando 
ajudá-los, eles observavam tudo com malícia e inveja. Disse o anjo, 
enquanto eu os observava: �Pensa você, frágil homem, que pode 
impedir a obra de Deus� Um toque de Seu dedo pode lançá-lo por terra. 
Ele o tolerará apenas por um pouco mais.� � TI ���.

Lição 07                                                                             

Grupos Espúrios

A igreja de Deus deveria mover-se diretamente avante, como se 
aquela gente má não existisse no mundo. �Ano: �����. � TI ���.

�� Em ����, por que os irmãos começaram a ficar desanimados� 
O que Ellen G. White declarou quando o partido do �Mensageiro� 
se separou da igreja� II Timóteo �:��-��.

A obra de Deus tem progredido pouco, e muitos de Seus servos 
ficam desanimados porque a verdade não produz maiores resultados 
em Nova Iorque. Não são acrescentados novos membros à igreja. O 
grupo do Messenger surgiu e fomos obrigados a suportar alguns por 
causa de suas línguas mentirosas e falsidades, entretanto, suportamos 
tudo pacientemente. Agora que nos deixaram, não mais prejudicarão a 
causa de Deus tanto quanto poderiam fazê-lo por sua influência, se 
houvessem permanecido conosco. � TI ���.
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Abre-se agora um espaço aonde eles podem ir e encontrar 
pastagens com os de sua própria espécie. Deveríamos louvar a Deus 
porque, em Sua misericórdia, livrou a igreja desses indivíduos. Ele permite 
que essas pessoas sigam os próprios caminhos e se fartem dos frutos dos 
próprios atos. Entusiasmo e simpatia os movem agora e enganarão a 
alguns, mas cada pessoa honesta será esclarecida sobre a verdadeira 
condição dessa sociedade, e ficará com o povo especial de Deus, 
firmando-se na verdade, seguindo a humilde senda e sendo protegida 
contra a influência daqueles que abandonaram a Deus preferindo os 
próprios caminhos. Esses ceifarão o que semearam. Vi que Deus lhes 
havia dado oportunidade de se corrigirem, e os havia esclarecido sobre 
o amor que dedicavam ao próprio eu e outros pecados, mas não O 
atenderam. Não quiseram converter-se e Ele, misericordiosamente, 
livrou a igreja desses indivíduos. A verdade surtirá efeito se os servos de 
Deus e a igreja se consagrarem a Ele e à Sua causa. � TI ���.
�� Deveria a igreja se ocupar em responder as falsidades 
levantadas por estes� Portanto, deviam seguir o exemplo de 
que personagem bíblico� Neemias �:�-�.�

A semente semeada pelo grupo do Messenger não foi 
completamente desenraizada. E conquanto professando receber a 
mensagem do terceiro anjo, seus sentimentos e preconceitos 
anteriores não foram abandonados. �...� Ser-lhes-á fácil pensar que 
podem seguir sozinhos para o Céu, como um grupo independente; 
mas fácil de serem apanhados na armadilha de Satanás, que está muito 
pouco disposto a abandonar sua influência em Wisconsin. Ele tem 
outros enganos preparados para aqueles que não estão unidos à igreja. 
� TI ���.

�� Anos depois, com que influência se depararam� O que era, para 
a causa de Deus, a existência daqueles grupos fanáticos� 
Romanos ��:��-��; II Pedro �:�.

�� Por que se deveria louvar a Deus naquela situação� O que é dito em 
relação aos honestos� I João �:��.

Vi que o povo de Deus precisa erguer-se e cingir a armadura. 
Cristo está voltando e a grande obra da última mensagem de 
misericórdia é de muita importância para que a deixemos e nos ocupemos 
em responder a falsidades, deturpações e difamações que o grupo do 
Messenger criou e espalhou. Devemos firmar-nos na verdade, a verdade 
presente. Estamos �fazendo uma grande obra e não� podemos �descer�. 
Neemias �:�. Satanás está por trás de tudo isso, buscando desviar nossa 
mente da verdade presente e da volta de Jesus. �Ano: �����. � TI ���.
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Oh, que mácula, que reprovação, esses movimentos fanáticos 
têm trazido sobre a causa de Deus� �Ano: �����. � TI ���.

�� Que testemunho direto foi dado pela mensageira do Senhor� 
Salmos ���:�.

Aqueles que seguem o rumo equivocado que escolheram, 
serão deixados a abraçar erros que finalmente os levarão à ruína. Eles, 
porém, serão pedras de tropeço por algum tempo para aqueles que 
deviam receber a verdade. Os pastores que trabalham na palavra e na 
doutrina, devem ser obreiros competentes, e apresentarem a verdade 
em sua pureza, todavia com simplicidade. Devem alimentar o rebanho 
com forragem limpa, cabalmente joeirada. 

Há uma classe, no Leste, que professa crer na verdade, mas que 
nutre sentimentos secretos de insatisfação contra os que levam as cargas 
desse trabalho. Seus verdadeiros sentimentos não aparecem até que 
surja uma influência oposta ao trabalho de Deus, então eles 
manifestam seu verdadeiro caráter. Esses prontamente recebem, 
apreciam e fazem circular boatos sem qualquer fundamento de verdade, 
para destruir a influência dos que estão empenhados neste trabalho. 
Todos os que desejarem abandonar a congregação, terão oportunidade. 
Algo surgirá para provar a todos. O grande tempo do peneiramento está 
justamente diante de nós. Os ciumentos e os descobridores de faltas, que 
praticam o mal serão sacudidos para fora. Eles odeiam a reprovação e 
menosprezam a correção. �Ano: �����. � TI ���.

�� O que ela declara sobre determinada classe de crentes� Como 
devem agir os pastores fiéis� O que ela diz sobre certas �estrelas 
errantes�� Que advertência ela deu em ����� Provérbios ��:�-�.

�Irmão� R obteve a simpatia por causa de sua idade. Ele tinha 
participado do espírito do grupo do Messenger, e toda a sua conduta foi 
obscurecida por isso. Sua esposa tem um espírito amargo e irritável, e 
tem sido muito ativa em espalhar boatos. Ela desempenha, junto a seu 
marido, o mesmo papel de Jezabel com Acabe, incitando-o a lutar contra 
os servos de Deus que sustentam o testemunho direto. � TI ���.
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Quando o tempo de teste vier, eles descobrirão que o seu 
refúgio de mentiras não os protegerá dos olhos perscrutadores 
dAquele que vê toda discrepância, toda falsidade. �Carta ���, 
� de outubro de �����. Manuscript Releases, Vol. ��, ���.

Para alguns, todos os esforços para estabelecer ordem são 
considerados perigosos � como se fosse uma restrição da liberdade 
individual, devendo, pois, ser temidos como sistema papal. Essas pessoas 
iludidas consideram virtude jactar-se de sua liberdade de pensar e agir 
independentemente. Declaram que não aceitam a opinião de homem 
algum; que não são responsáveis para com homem nenhum. Fui 
instruída de que Satanás se esforça especialmente para levar homens a 
julgar que Deus Se agrada de que escolham seu próprio modo de 
proceder, independentemente do conselho de seus irmãos. 

�� Como são considerados, por alguns, os esforços para se 
estabelecer ordem� O que consideram virtude� Por que é essencial 
haver plena organização neste tempo� Provérbios ��:�; 
I Coríntios ��:��.

D e vo  a d ve r t i r  a  t o d a s  a s  n o s s a s  i g re j a s  a  q u e  s e 
acautelem contra homens que estão sendo enviados para fazer a obra 
de espiões em nossas associações e igrejas � uma obra instigada pelo pai 
da mentira e do engano. ��� de junho de �����. Special Testimonies, 
Série A, nº ��, �.

A verdade deve ser apresentada de maneira a torná-la atrativa 
ao espírito inteligente. �...� Quão importante que a causa da verdade 
seja despojada de tudo que seja exaltação falsa e fanática, que a 
verdade se erga sobre os próprios méritos, revelando sua pureza e seu 
exaltado caráter naturais� �Ano: �����. � TI ���.

Há estrelas errantes que professam ser pastores enviados por 
Deus, os quais andam pregando o sábado de lugar em lugar, mas que têm 
a verdade misturada com o erro, e estão lançando ao povo a massa de 
seus discordantes pontos de vista. Satanás os empurrou para dentro a fim 
de causar desagrado aos inteligentes e cuidadosos que não são membros.  
� TI ���.

O mundo está cheio de lutas pela supremacia. O espírito de 
afastamento de companheiros na obra, o espírito de desorganização, 
está no próprio ar que respiramos. 
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Oh� como Satanás se regozijaria se alcançasse êxito em seus 
esforços de penetrar no meio deste povo, e desorganizar a obra num 
tempo em que a organização integral é essencial, e constitui a maior força 
para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abonadas pela 
Palavra de Deus� Precisamos manter as fileiras uniformemente, para 
que não haja quebra do sistema de organização e ordem, o qual foi 
erguido por meio de sábio, cuidadoso labor. Não se deve dar 
autonomia a desordeiros que desejem controlar a obra neste tempo. 
� TI ���.

�� Que idéia atraente alguns apresentariam, e que orientação 
é dada� O que aprendemos sobre isso no relato da conversão 
de Paulo� Provérbios ��:�; I Coríntios �:��-��.

Aí reside um grave perigo para a prosperidade de nossa obra. 
Precisamos agir discretamente, em harmonia com o juízo de 
conselheiros tementes a Deus; pois unicamente nesse procedimento 
residem nossa segurança e força. De outro modo Deus não pode 
trabalhar conosco, por meio de nós e em nosso favor. 

A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação 
dos homens. Foi organizada para servir, e sua missão é levar 
o evangelho ao mundo. AA �.

Alguns têm apresentado a idéia de que, ao aproximarmo-nos do 
fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer 
organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra 
não há isso de cada qual ser independente. As estrelas do céu estão todas 
sujeitas a leis, cada uma influenciando a outra para fazer a vontade de 
Deus, prestando obediência comum à lei que lhes dirige a ação. E, para 
que a obra do Senhor possa avançar sadia e solidamente, Seu povo 
deve estar unido. �Ano: �����. � TI ���.

A igreja é a fortaleza de Deus, Sua cidade de refúgio, que Ele 
mantém num mundo revoltado. Qualquer infidelidade da igreja é 
traição para com Aquele que comprou a humanidade com o sangue de 
Seu unigênito Filho. AA ��.

�E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e 
recuperou a vista; e, levantando-se, foi batizado.� Atos �:�� e ��.



Quando, em meio ao seu erro cego e cego preconceito, Saulo 
recebeu uma revelação de Cristo, a quem estava perseguindo, foi ele 
colocado em comunicação direta com a igreja, a qual é a luz do mundo. 
AA ���.

��� No começo da obra, o que Ellen G. White declarou que se 
tornariam os que queriam permanecer sem organização� Deus se 
agrada em ver Sua igreja esfacelada em ramificações e ministérios 
independentes� De que maneira devem ser congregados os crentes� 
Gênesis ��:�.

Muitos têm a idéia de que são responsáveis somente a Cristo 
pela luz e experiência que possuem, independente de Seus 
reconhecidos seguidores na Terra. Jesus é o Amigo dos pecadores, e 
Seu coração se confrange por seu infortúnio. Ele possui todo o poder, 
tanto no Céu como na Terra; mas respeita os meios por Ele ordenados 
para o esclarecimento e salvação dos homens; dirige os pecadores para a 
igreja por Ele feita instrumento de luz para o mundo.

Dia � de Agosto de ����. Foi-me exposto que alguns temiam 
que nossas igrejas se tornassem Babilônia caso se organizasse; mas 
aqueles no centro do Estado de Nova Iorque têm sido uma babilônia 
perfeita, uma confusão. A menos que as igrejas sejam tão organizadas 
que possam impor a ordem, nada têm por que esperar; serão desfeitas 
em fragmentos. �Ano: �����. � TI ���.

Sei que o Senhor ama Sua igreja. Ela não deve ser 
desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. 
�Carta ��, �����. II ME ��.

Deus tem na Terra uma igreja que é Seu povo escolhido, 
que guarda os Seus mandamentos.  Ele está guiando, não 
ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. 
�RH, �� de dezembro de �����. TM ��.

Desta maneira deu Jesus sanção à autoridade de Sua igreja 
organizada, e pôs Saulo em contato com Seus instrumentos apontados 
na Terra. Cristo tinha agora uma igreja como Sua representante na 
Terra, e a ela pertencia a obra de dirigir os pecadores arrependidos no 
caminho da vida.

Todos os que crerem devem ser congregados numa única igreja. 
AA ��.
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��� O que possibilitou à igreja primitiva cristã avançar firmemente� 
Atos ��:�.

A ordem que foi mantida na primitiva igreja cristã, possibilitou-
lhes avançarem firmemente como bem disciplinado exército, vestido 
com a armadura de Deus. Os grupos de crentes, se bem que espalhados 
em um grande território, eram todos membros de um só corpo; todos se 
moviam em concerto e em harmonia uns com os outros. Quando surgia 
dissensão em uma igreja local, como mais tarde aconteceu em 
Antioquia e em outros lugares, e os crentes não podiam chegar a um 
acordo entre si, não se permitia que tais assuntos criassem divisão na 
igreja, mas eram encaminhados a um concílio geral de todo o conjunto 
dos crentes, constituído de delegados designados pelas várias igrejas 
locais, com os apóstolos e anciãos nos cargos de maior responsabilidade. 
Assim os esforços de Satanás para atacar a igreja nos lugares isolados, 
foram contidos pela ação concorde por parte de todos; e os planos do 
inimigo para esfacelar e destruir foram subvertidos. AA ��-��.

��� O fato de haver grupos espúrios que se retiram, significa que 
Deus �finca estaca� para sempre com uma igreja, ainda que ela 
se apostate� Na realidade, qual o princípio que o Senhor 
sempre utiliza para rejeitar uma igreja e levantar outra� 
I Samuel �:��; II Crônicas ��:�; Jeremias �:�-�; Romanos ��:��-��.

O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-Lo. 
Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o Príncipe da Vida, Ele tirou-lhes 
o reino de Deus e entregou-o aos gentios. Deus continuará lidando 
com cada ramo de Sua obra de acordo com esse princípio.
� Quando uma igreja demonstra ser infiel à Palavra do Senhor, seja 
qual for sua posição e por mais elevada e sagrada que seja sua vocação, o 
Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras pessoas são então 
escolhidas para assumir importantes responsabilidades. No entanto, se 
estes, por sua vez, não purificarem a vida de toda má ação, se não 
estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos de sua vida, 
o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente, e, a não ser que se 
arrependam, os removerá da posição que ocupam, tornando-os um 
opróbrio. �Man. ��, ����; Manuscript Releases, vol. ��, pág. ����. 
EF ��. �Digital: ���.
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As Ciladas de Satanás
Verso Áureo: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos 
que habitam na terra e no mar; porque o diabo desceu a vós, e tem grande 
ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:12.

�� De que maneira especial o diabo está trabalhando com as 
igrejas populares� Apocalipse ��:��.

Não estudamos as Escrituras como deveríamos. Em vez de 
gastarmos o tempo estudando os vários temas do dia, precisamos 
dedicar esse tempo ao estudo das Escrituras. Precisamos cair sobre nossos 
joelhos diante de Deus com nossas Bíblias e pedir por sabedoria do Alto 
para compreender os tesouros da verdade. Não podemos ter raízes a 
menos que façamos isto, pois tudo quanto deve ser sacudido o será. O 
diabo está trabalhando de uma maneira especial com as igrejas 
populares para descobrir falhas na Bíblia e nos que estão trabalhando 
nas linhas de Cristo, e a infidelidade prevalece em todos lugares. Esse é 
o mistério de iniqüidade, a obra sobre-humana de Satanás, 
enfeitiçando mentes humanas com o seu poder. �Man. ��, �� de março 
de �����. Sermons and Talks, Vol. �, ���. �Trecho em MM, ����, 
Olhando para o Alto, ���.

Lição 08                                                                              

�� Em visão profética, o que nos é revelado sobre as ciladas 
de Satanás� II Coríntios ��:��-��.

Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, 
faz Satanás ardorosa consulta com seus anjos quanto ao plano de 
maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé. Vê que as igrejas 
populares já estão sendo embaladas para dormir, pelo seu 
poder enganador. 
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Por meio de agradáveis enganos e mentirosas maravilhas, pode 
ele continuar a conservá-los sob o seu domínio. Dirige portanto seus anjos 
para que lancem suas ciladas especialmente para os que aguardam o 
segundo advento de Cristo e se estão esforçando por observar todos os 
mandamentos de Deus.

Diz o grande enganador: �Devemos vigiar aqueles que estão 
chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová; eles levarão 
muitos a ver as exigências da lei de Deus; e a mesma luz que revela o 
verdadeiro sábado, revela também a missão de Cristo no santuário 
celestial, e revela que a última obra para a salvação do homem está agora 
indo avante. Conservai nas trevas a mente do povo até que esta obra 
termine, e teremos conseguido o mundo e a igreja também.� TM ���.

�� O que o arqui-enganador declara sobre seu propósito contra 
o sábado do sétimo dia� Daniel �:��.

�O sábado é a grande questão que deve decidir o destino de 
almas. Devemos exaltar o sábado criado por nós. Temos feito com que 
ele seja aceito tanto pelos mundanos como pelos membros da igreja. 
Deve agora a igreja ser levada a unir-se com o mundo em sua defesa. 
Devemos trabalhar por meio de sinais e maravilhas para lhes cegar os 
olhos quanto à verdade, e levá-los a pôr de lado a razão e o temor de Deus 
e a seguir os costumes e tradições.

� I nf luenciarei  os  pastores  populares  a  desviar  dos 
mandamentos de Deus a atenção dos ouvintes. Aquilo que as Escrituras 
declaram ser uma perfeita lei de liberdade, será representado como um 
jugo de servidão. O povo aceita as explanações das Escrituras de seus 
pastores, e não estuda por si mesmo. Portanto, atuando por meio de seus 
pastores, posso dominar o povo de acordo com a minha vontade.� 
TM ���-���.

�� Qual é a principal preocupação de Satanás e os anjos caídos� 
O que será estabelecido pela força da lei� Isaías ��:��-��.
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�� Por que as forças malignas se esforçam para manter o dinheiro em 
suas fileiras� Provérbios �:�.

�� Antes de serem adotadas tais medidas, de que maneira o inimigo 
procura exercer seu poder� Tiago �:��-��.

�Mas antes de adotarmos estas medidas extremas, devemos 
exercer toda a nossa sabedoria e sutileza para enganar os que honram o 
verdadeiro sábado e engodá-los. Podemos separar muitos de Cristo, pela 
mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque crêem na 
verdade, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas 
que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhes-ão 
a queda.� TM ���.

 �Mas nossa principal preocupação é silenciar esta seita de 
observadores do sábado. Devemos despertar contra eles a indignação 
popular. Alistaremos ao nosso lado grandes homens e homens sábios 
segundo o mundo, e induziremos aos que estão em autoridade a executar 
os nossos propósitos. Então o sábado que eu estabeleci será forçado pelas 
leis mais severas e obrigatórias. Os que as desrespeitarem, serão tocados 
das cidades e vilas e levados a passar fome e privação. Uma vez que 
tenhamos o poder, mostraremos o que podemos fazer com os que não 
se desviam de sua fidelidade a Deus. Levamos a igreja romana a infligir 
prisão, tortura e a morte àqueles que recusavam seguir aos seus 
decretos; e agora que estamos pondo as igrejas protestantes e o 
mundo em harmonia com esse braço direito de nossa força, finalmente 
termos uma lei para exterminar a todos os que não se submeterem à 
nossa autoridade. Quando se fizer da morte a penalidade da violação 
do nosso sábado, então muitos dos que agora estão nas fileiras dos 
observadores dos mandamentos, passarão para o nosso lado.� TM ���.

�Ide, fazei com que os donos de terras e de dinheiro se 
embriaguem com os cuidados desta vida. Apresentai o mundo diante 
deles em sua mais atraente luz, que acumulem o seu tesouro aqui, e 
fixem sua atenção sobre as coisas terrenas. 
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�Por meio daqueles que têm uma forma de piedade, mas não 
lhe conhecem o poder, podemos ganhar muitos que de outra maneira 
nos causariam grande mal. Os mais amantes dos prazeres do que 
amantes de Deus, serão os nossos mais eficientes auxiliares. Os que 
pertencem a essa classe, forem mais aptos e inteligentes, servirão de 
chamariz para atrair outros para as nossas ciladas. Muitos não lhes 
temerão a influência, porque professam a mesma fé. Levá-los-emos 
então a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que 
uma vez creram, e que pela conformação com o mundo exercerão maior 
influência sobre os mundanos. Assim se separarão de Cristo; então não 
terão forças para resistir ao nosso poder, e dentro de pouco tempo estarão 
prontos para ridicularizar o seu antigo zelo e devoção.� TM ���.

�� Quais  são os mais  eficientes auxil iares do inimigo� 
A que conclusões erradas as pessoas serão levadas� II Timóteo �:�.

�Enquanto não for dado o grande golpe decisivo, devem nossos 
esforços contra os observadores dos mandamentos ser incansáveis. 
Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos. 
Especialmente em suas grandes reuniões, nossa causa muito sofrerá, e 
devemos exercer grande vigilância, e empregar todas as nossas artes 
sedutoras para evitar que as almas ouçam a verdade e por ela sejam 
impressionadas. 

�Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na 
causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Conservai o 
dinheiro em nossas próprias fileiras. Quanto mais dinheiro obtiverem, 
tanto mais prejudicarão nosso reino tirando de nós os nossos súditos. 
Fazei com que se preocupem mais com o dinheiro do que com a 
edificação do reino de Cristo e a disseminação das verdades que 
odiamos, e não precisamos temer-lhes a influência, pois sabemos que 
toda a pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder, e finalmente se 
separará do povo de Deus.� TM ���-���.

�� De que maneira o diabo procura causar danos à causa de Deus� 
De que agentes ele se serve� Tito �:�-��.
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�� Na crise final, apesar de toda adversidade contra a igreja de Deus, 
ela fracassará em sua missão� Em que período acontecerá o fato de 
que a igreja talvez pareça cair� Apocalipse �:��.

�Temos de causar lutas e divisões. Temos de destruir a ansiedade 
deles por sua própria alma e levá-los à crítica, aos juízos temerários, 
acusando e condenando-se uns aos outros, a idolatrar o egoísmo e a 
inimizade. Por causa destes pecados, Deus baniu-nos de Sua presença; 
e todos quantos seguirem o nosso exemplo terão sorte idêntica.� 
�The Spirit of Prophecy, Vol. �, Ano: �����. TM ���-���.

Devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus. 
Nações serão agitadas até ao centro. Retirar-se-á o apoio aos que 
proclamam a única norma de justiça divina, o único seguro teste do 
caráter. E todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios 
nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído 
pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão, 
não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a 
imagem da besta.

�Terei no terreno, como meus agentes, homens que mantenham 
falsas doutrinas misturadas com justamente suficiente verdade para 
enganar almas. Também terei presentes pessoas incrédulas, que 
expressarão dúvidas quanto às mensagens de advertência do Senhor à 
Sua igreja. Lesse o povo e cresse essas admoestações, e pouca 
esperança poderíamos ter de vencê-los. Mas se pudermos desviar-lhes 
a atenção dessas advertências, permanecerão ignorando nosso poder 
e sagacidade, e finalmente os ganharemos para as nossas fileiras. Deus 
não permitirá que Suas palavras sejam menosprezadas impunemente. 
Se pudermos conservar as almas enganadas durante algum tempo, 
retirar-se-á a misericórdia de Deus, e Ele as abandonará ao nosso 
completo domínio.� � � � � � � �

Satanás operará seus milagres para enganar; estabelecerá seu 
poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas 
não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão 
lançados fora no joeiramento - a palha separada do trigo precioso. É esse 
um transe terrível, não obstante importa que tenha lugar. Ninguém 
senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu 
testemunho será encontrado com os leais e fiéis, sem mácula nem ruga 
de pecado, sem engano em sua boca. Precisamos despojar-nos de 
nossa própria justiça e revestir-nos da justiça de Cristo. �Carta ��, 
� de dezembro de �����. II ME ���.
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O Fanatismo da “Carne Santa”

Lição 09                                                                        

�� Que doutrina estranha surgiu em Indiana-EUA, em ����� 
Que orientação recebemos do Espírito de Profecia�

Verso Áureo: Porque bem sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou 
carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo; pois o que 
quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E, se faço o que não 
quero, consinto com a lei, que é boa. [...] Porque eu sei que em mim, isto é, 
na minha carne, não habita bem algum; e com efeito o querer está em 
mim, mas não consigo realizar o bem. [...] Dou graças a Deus por Jesus 
Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei 
de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Romanos 7:14-16, 18, 25.

Se aqueles que falam tão francamente de perfeição na carne, 
pudessem ver as coisas sob seu verdadeiro aspecto, recolher-se-iam 
com horror de suas idéias presunçosas. Mostrando o engano de suas 
suposições quanto à carne santa, o Senhor está buscando impedir que 
homens e mulheres dêem a Suas palavras uma interpretação que leve à 
corrupção do corpo, da alma e do espírito. Seja esse aspecto de 
doutrina levado um pouco mais longe, e conduzirá à pretensão de que 
seus defensores não podem pecar; de que uma vez que tenham carne 
santa, suas ações são todas santas. Que porta de tentação se 
abriria assim� II ME ��-��.

Foi-me dada instrução relativamente à última experiência dos 
irmãos de Indiana e o ensino que deram às igrejas. Mediante esse 
movimento e ensino o inimigo tem estado operando para 
desencaminhar almas.

O ensino dado com relação ao que é denominado �carne santa� 
é um erro. Todos podem obter agora corações puros, mas não é correto 
pretender nesta vida possuir carne santa. O apóstolo Paulo declara: 
�Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.� 
Rom. �:��. Aos que têm procurado tão ativamente obter pela fé a 
chamada carne santa, quero dizer: Não a podeis obter. Nem uma pessoa 
dentre vós tem agora carne santa. Ser humano algum na Terra tem carne 
santa. É uma impossibilidade.
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� � �

A maneira por que têm sido dirigidas as reuniões em Indiana, 
com barulho e confusão, não as recomendam a espíritos refletidos e 
inteligentes. Nada existe nessas demonstrações que convença o mundo 
de que possuímos a verdade. Mero ruído e gritos não são sinal de 
santificação, ou da descida do Espírito Santo. Vossas desenfreadas 
demonstrações só criam desagrado no espírito dos incrédulos. Quanto 
menos houver de tais demonstrações, tanto melhor para os atores e 
para o povo em geral.

Aqueles a quem o Céu considera santos, são os últimos a alardear 
sua própria bondade. PJ ���.

�� Quando, somente, os seres humanos receberão �carne santa�, 
e poderão dizer que estão totalmente livres do pecado� O que é dito 
sobre os que estão realmente buscando a perfeição cristã� 
II Coríntios ��:��; I João �:�-��; I Coríntios ��:��.

Quando os seres humanos receberem carne santa, não 
permanecerão na Terra, mas serão levados ao Céu. Se bem que o pecado 
seja perdoado nesta vida, seus resultados não são agora inteiramente 
removidos. É por ocasião de Sua vinda que Cristo deve transformar 
�nosso corpo abatido, para ser conforme o Seu corpo glorioso�. Filip. �:��. 
�General Conference Bulletin, �� de abril de �����. II ME ��.

Por que tantos se dizem santos e sem pecado� É porque estão 
muito longe de Cristo. �...�. Contudo, encontrar-nos-emos com aqueles 
que dirão tais coisas cada vez mais. �Man. �, �����. III ME ���.

Não podemos dizer: �Sou sem pecado�, até que seja transformado 
este corpo abatido, para ser igual ao corpo da Sua glória. �ST, �� de março 
de �����. III ME ���. 

Aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter 
cristão, jamais condescenderão com o pensamento de que estão sem 
pecado. Sua vida pode ser irrepreensível; podem estar vivendo como 
representantes da verdade que aceitaram; porém, quanto mais 
consagram a mente para se demorar no caráter de Cristo e mais se 
aproximam de Sua divina imagem, tanto mais claramente discernirão 
Sua imaculada perfeição e mais profundamente sentirão seus 
próprios defeitos. Sant. �.�

�� De que espécie era aquele fanatismo� Com que foi comparado� 
Romanos �:�-�; I Coríntios ��:��.
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O fanatismo, uma vez iniciado e deixado às soltas, é tão difícil de 
extinguir como o incêndio que tomou conta de um prédio. Os que 
entraram nesse fanatismo e o mantiveram, fariam muitíssimo melhor 
em estar empenhados em obra secular; pois devido a sua atitude 
incoerente estão desonrando ao Senhor e pondo em perigo o Seu 
povo. Muitos movimentos dessa espécie surgirão neste tempo, 
quando a obra do Senhor deve manter-se elevada, pura, sem 
superstições e fábulas. Precisamos estar em guarda, manter íntima 
ligação com Cristo, para não sermos enganados pelos ardis de Satanás.

O Senhor deseja manter em Seu serviço ordem e disciplina, não 
agitação e confusão. II ME ��.

�� Para que atitude Deus chama Seu povo� I Tessalonicenses �:�.

Deus chama Seu povo a andar com sobriedade e santa 
coerência. Eles devem ser muito cuidadosos de não representar mal e 
nem desonrar as santas doutrinas da verdade mediante estranhas 
exibições, por confusão e tumulto. Por essas coisas os incrédulos são 
levados a pensar que os adventistas do sétimo dia são um bando de 
fanáticos. Cria-se assim preconceito que impede almas de receber a 
mensagem para este tempo. Quando os crentes falam a verdade tal 
como é em Jesus, revelam uma calma santa e judiciosa, não uma 
tempestade de confusão. �General Conference Bulletin, �� de abril 
de �����. II ME ��.

�� O que o Senhor revelou a Ellen G. White� O Espírito Santo Se revela 
através de tais métodos� Eclesiastes �:�-�; �:�-�.

As coisas que descrevestes como ocorrendo em Indiana, o Senhor 
revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da terminação 
da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com 
tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão 
confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isto 
será chamado operação do Espírito Santo.
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O Espírito Santo nunca Se revela por tais métodos, em tal 
balbúrdia de ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus 
engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, 
enobrecedora e santificante verdade para este tempo. É melhor nunca ter 
o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos 
musicais para fazer a obra que, foi-me apresentado em janeiro último, 
seria introduzida em nossas reuniões campais. A verdade para este 
tempo não necessita nada dessa espécie em sua obra de converter 
almas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, 
se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes 
satânicos misturam-se com o alarido e barulho, para ter um carnaval, e 
isto é chamado de operação do Espírito Santo. II ME ��.

�� Que impressões recebem os que participam do suposto 
reavivamento� Efésios �:��.

Nenhuma animação deve ser dada a tal espécie de culto. 
A mesma espécie de influência se introduziu depois da passagem do 
tempo em ����. Fizeram-se as mesmas espécies de representações. 
Os homens ficaram exaltados, e eram trabalhados por um poder que 
pensavam ser o poder de Deus. �Carta ���, �� de outubro de �����. 
II ME ��.

�� Em que época, Ellen já havia visto a mesma espécie de influência� 
Houve a recuperação de algumas pessoas�

Repetidas vezes, no avanço de nossa obra, têm surgido 
movimentos fanáticos, e quando a questão me tem sido apresentada, 
tenho tido de dar uma mensagem semelhante à que estou 
apresentando aos irmãos de Indiana. Fui instruída pelo Senhor de que 
esse movimento de Indiana é do mesmo caráter que os movimentos que 
apareceram nos anos passados. Tem havido em vossas reuniões 
religiosas exercícios semelhantes aos que testemunhei nos 
movimentos anteriores.

Ao findar a reunião campal, o bem que devia haver sido feito e 
poderia havê-lo sido pela apresentação da verdade sagrada, não se 
realiza. Os que participam do suposto reavivamento recebem impressões 
que os levam ao sabor do vento. Não podem dizer o que sabiam 
anteriormente quanto aos princípios bíblicos. II ME ��.
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Estas coisas trazem opróbrio à causa da verdade, e entravam 
a proclamação da última mensagem de misericórdia ao mundo. 
�General Conference Bulletin, �� de abril de �����. II ME ��-��.

Alguns que se achavam empenhados nesses movimentos 
foram levados à sã razão, e viram seu engano. Alguns haviam sido 
pessoas excelentes, sinceras, mas julgavam que a carne santificada 
não podia pecar, sendo assim apanhados na armadilha de Satanás. 
Haviam levado tão longe suas fortes idéias, que se tornaram uma 
ofensa à causa preciosa de Deus. Esses se arrependeram amargamente, 
e alguns deles se acharam posteriormente entre os homens e mulheres 
mais fidedignos. Outros, porém, andaram depois sempre em tristeza. 
Não nos foi possível, em tempo algum fazê-los sentir que eram dignos 
de trabalhar para o Mestre, cuja causa preciosa eles haviam tão 
grandemente desonrado. �...�

�� O que se segue a esses ensinos fanáticos� I João �:�.

A doutrina de que todos eram santos levara à crença de que as 
afeições dos santos não levariam nunca ao mal. A conseqüência desta 
crença foi o cumprimento dos maus desejos de corações que, embora 
professassem ser santos, estavam longe da pureza de pensamentos e 
de vida. 

Os ensinos ímpios são seguidos de práticas pecaminosas. São a 
sedutora isca empregada pelo pai da mentira, e resultam na 
impenitência da impureza que se satisfaz consigo mesma. �Ano: �����. 
� TI ���.

No período da decepção, depois da passagem do tempo em ����, 
levantou-se o fanatismo em várias formas. Alguns sustentavam que a 
ressurreição dos mortos já tivera lugar. Foi-me mandado dar uma 
mensagem aos que acreditavam nisto, assim como estou hoje 
apresentando uma mensagem a vós. Eles declaravam que estavam 
perfeitos, que corpo, alma e espírito estavam santos. Tinham 
manifestações semelhantes às que há entre vós, e confundiam a 
própria mente e a dos outros com suas maravilhosas suposições. 
Todavia essas pessoas eram irmãos nossos amados, e anelávamos ajudá-
los. Fui a suas reuniões. Havia exaltação, com ruído e confusão. Não se 
podia distinguir uma coisa da outra. Alguns pareciam estar em visão, e 
caíam por terra. Outros pulavam, dançavam e gritavam. Declaravam 
que, como sua carne estivesse purificada achavam-se prontos para a 
trasladação. Isto repetiam e repetiam. Dei meu testemunho em nome do 
Senhor, manifestando Sua reprovação a essas manifestações.



61

A mensagem do terceiro anjo deve ser dada em linhas direitas. 
Importa que seja conservada isenta de todo traço das vulgares, infelizes 
invenções das teorias humanas, preparadas pelo pai da mentira, e 
disfarçadas, como a serpente brilhante empregada por Satanás como 
meio de enganar a nossos primeiros pais. Assim busca Satanás pôr seu 
selo sobre a obra que Deus quer que se destaque em pureza.

�� Como deveria ser conservada a mensagem do terceiro anjo� 
De que modo Satanás opera� Se repetiriam tais coisas� 
Podemos dizer que toda música �gospel� é divina�

O Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e 
multidão de sons como me foram apresentadas em janeiro último. 
Satanás opera entre a algazarra e a confusão de tal música, a qual, 
devidamente dirigida, seria um louvor e glória para Deus. Ele torna seu 
efeito qual venenoso aguilhão da serpente. Essas coisas que 
aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da 
música um laço pela maneira por que é dirigida. Deus convida Seu povo, 
que tem a luz diante de si na Palavra e nos Testemunhos, a ler e 
considerar, e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a 
fim de todos entenderem. Mas a comichão do desejo de dar origem a 
algo de novo dá em resultado doutrinas estranhas, e destrói 
largamente a influência dos que seriam uma força para o bem, caso 
mantivessem firme o princípio de sua confiança na verdade que o 
Senhor lhes dera. II ME ��-��.

��� De que maneira devemos nos postar� O que é, muito do 
que chamam �verdade-teste��

Irmão e irmã Haskell, devemos revestir-nos de toda a armadura, 
e havendo feito tudo, ficar firmes. Somos postos como defesa para o 
evangelho, e precisamos fazer parte do grande exército do Senhor para 
atividade intensa. A verdade precisa ser apresentada em linhas bem 
definidas pelos fiéis embaixadores do Senhor. Muito disso que é hoje 
chamado verdade-teste é pretensão que leva à resistência do 
Espírito Santo. II ME ��.
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��� Que doutrina e que mensagem são destacadas como 
especialmente atacadas por hereges� De que modo opera Satanás 
com seus falsos mestres e profetas� De que maneira agem os fiéis� 
II Pedro �:�.

Somos o povo de Deus, observador dos mandamentos. Nos 
passados cinqüenta anos tem-se feito pressão sobre nós com toda 
sorte de heresias, a fim de embotar-nos o espírito em relação aos 
ensinos da Palavra - especialmente quanto ao ministério de Cristo no 
santuário celestial e à mensagem do Céu para estes últimos dias, como foi 
dada pelos anjos do décimo quarto capítulo do Apocalipse. Mensagens 
de toda espécie e feitio têm feito pressão sobre os adventistas do sétimo 
dia, pretendendo substituir a verdade que, ponto por ponto, tem sido 
buscada com estudo e oração, e atestada pelo poder milagroso 
do Senhor. �Special Testimonies, Série B, nº �, Ano: �����. I ME ���.

A compreensão correta do ministério do santuário celestial 
constitui o alicerce de nossa fé. �Carta ���, �����. Ev. ���.

O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não 
existe um santuário. �RH, �� de maio de �����. Ev. ���.

Todo sincero pesquisador da Palavra ergue o coração a Deus, 
implorando o auxílio do Espírito. E descobre em breve aquilo que o leva 
acima de todas as fictícias declarações do pretenso mestre, cujas 
teorias fracas e vacilantes não são apoiadas pela Palavra do Deus vivo. 
Essas teorias foram inventadas por homens que não aprenderam a 
primeira grande lição de que o Espírito e a vida de Deus Se encontram 
em Sua Palavra. Caso houvessem recebido no coração o elemento eterno 
contido na Palavra de Deus, veriam quão débeis e inexpressivos são todos 
os esforços para arranjar algo novo que cause sensação. Eles necessitam 
aprender mesmo os elementares princípios da Palavra de Deus; teriam 
então a palavra de vida para o povo, que distinguirá em breve a palha do 
trigo, pois Jesus deixou Sua promessa com os discípulos. �Carta ���, 
�� de outubro de �����. II ME ��.

À medida que os grandes pilares da fé foram apresentados, 
deles testificou o Espírito Santo, especialmente no tocante às verdades 
do santuário. �Man. ���, �����. Ev. ���.
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Vivemos agora nos últimos dias, em que a verdade precisa ser 
proferida, em que por meio de repreensões e advertências ela deve ser 
dada ao mundo, independente das conseqüências. Se alguns ficarem 
ofendidos e se afastarem da verdade, devemos ter em mente que havia os 
que fizeram a mesma coisa no tempo de Cristo. �Man. ��, �����. 
III ME ���.

Ele �Satanás� opera hoje como operou no Céu - dividir o povo de 
Deus justo nesta última fase da história da Terra. Procura criar 
dissensões e despertar contenda e discussões, e remover, se possível, os 
velhos marcos da verdade entregue ao povo de Deus. Ele procura fazer 
parecer como se o Senhor Se contradissesse a Si mesmo. �...�

��� Em toda a história da igreja, o que toda nova verdade teve 
que enfrentar� Como devemos agir diante do dever� III João �:�-��.

Eles �os filhos de Deus�, quer por palavras quer por atos, não 
levarão ninguém a duvidar em relação à distinta personalidade de 
Deus, ou em relação ao santuário e seu ministério. �Carta ���, �����. 
Cristo em Seu Santuário, ��.

Cada um dos diferentes períodos da história da igreja se tem 
distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial, 
adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo. Toda nova 
verdade teve de enfrentar o ódio e a oposição; os que foram beneficiados 
por sua luz, sofreram tentações e provações. O Senhor dá ao povo uma 
verdade especial quando este se encontra em situação difícil. Quem 
ousa recusar-se a publicá-la� Ele ordena a Seus servos que apresentem 
o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem 
permanecer silenciosos; a não ser com perigo de sua alma. Os 
embaixadores de Cristo nada têm que ver com as conseqüências. Devem 
cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. GC ���.

A preciosa verdade será trabalhada de modo que fortaleça e 
confirme o erro. Esses falsos profetas, que pretendem ser ensinados por 
Deus, tomarão belos textos que foram dados para adornar a verdade, e os 
usarão como manto de justiça para cobrir teorias falsas e perigosas. E 
mesmo alguns dos que em tempos passados honraram ao Senhor, 
afastar-se-ão da verdade a ponto de advogar teorias extraviadoras 
referentes a muitos aspectos da verdade, inclusive a questão 
do santuário. �Man. ��, �����. Cristo em Seu Santuário, ��.
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A batalha está em andamento. Satanás e seus anjos estão 
trabalhando com todo o engano da injustiça. São incansáveis em seus 
esforços para desviar almas da verdade, da justiça, para espalhar a ruína 
pelo Universo. Eles operam com admirável atividade para prover 
multidão de enganos no sentido de levarem as almas em cativeiro. 
Incessantes são os seus esforços. O inimigo está sempre buscando levar 
almas à infidelidade e ao ceticismo.  ��� de julho de ����. 
Special Testimonies, Série B, nº ��. I ME ���.

Lição 10                                                                       

�� Devemos consentir em escutar a perversão da verdade, 
sem protesto� Em que perigo muitos se encontram� Atos ��:��-��.

Eis minha mensagem para vós: Não mais consintais em escutar 
sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos 
sofismas que, uma vez recebidos, levarão pastores e médicos e obreiros 
missionários médicos a passar por alto a verdade. Cada um tem de estar 
agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição 
sob a ensangüentada bandeira do Príncipe Emanuel. Fui instruída a 
advertir nosso povo; pois muitos se encontram em perigo de receber 
teorias e sofismas que solapam as colunas fundamentais da fé. 
��� de julho de ����. Special Testimonies, Série B, nº ��. I ME ���.

O Senhor está testando e provando as pessoas. Ele tem 
aconselhado, advertido e suplicado. Todas essas solenes advertências 
tornarão a igreja melhor ou decididamente pior. �Ano: �����. � TI ��.

Pastores e médicos poderão apartar-se da fé, como a Palavra e 
as mensagens que Deus tem dado a Sua serva declaram que o farão. 
�Carta ��, � de março de ����; Manuscript Releases, vol. �, ����. EF ���.

O Alfa e o Ômega de Heresias Letais
Verso Áureo: Conservando a fé, e a boa consciência, a qual alguns, 
rejeitando, fizeram naufrágio na fé. I Timóteo 1:19.

�� Ao que o inimigo sempre procura levar as pessoas� 
Como reconhecemos a Deus� Ele deixa mistérios que exigem fé de 
nossa parte� Deuteronômio ��:��.
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�� O que a mensageira do Senhor declarou diante da heresia 
do panteísmo� Que consequências aparecem� O que é dito sobre o 
ômega da apostasia� 

A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a 
natureza é um dos mais sutis artifícios de Satanás. Representa 
falsamente a Deus e é uma desonra para Sua grandeza e majestade. 

Não permitam que a razão humana seja posta onde deveria 
estar a verdade divina e santificadora. �Ano: �����. � TI ���.

As teorias panteístas não são apoiadas pela Palavra de Deus. 
� TI ���.

Se Deus é uma essência que penetra toda a natureza, Ele então 
habita em todos os homens; e para alcançar a santidade, basta ao 
homem desenvolver a capacidade que tem em si mesmo. 

Deus deve ser reconhecido mais pelo que Ele não revela acerca de 
Si, do que pelo que é acessível à nossa compreensão limitada. Tanto na 
divina revelação, como na natureza, Deus deixou aos homens mistérios 
para lhes exigir fé. Assim deve ser. Poderemos estar sempre 
pesquisando, sempre inquirindo, sempre aprendendo, e sempre 
haverá, além, um infinito. � TI ���.

A revelação que Deus oferece de Si mesmo em Sua Palavra é 
para ser estudada. Temos de procurar compreendê-la. Mas além disso, 
não vamos conseguir penetrar. �...� Nenhuma mente humana pode 
compreender a Deus. O ser humano finito não deve tentar interpretar a 
Deus. Ninguém deve alimentar a especulação a respeito da natureza 
divina. Nesse assunto, o silêncio é eloqüência. O Onisciente está acima de 
qualquer discussão. � TI ���.

�PARA REFLEXÃO: Ataques à pessoa e divindade do Espírito Santo, 
negação de Jesus como Eterno Deus, não aceitar que Cristo tomou 
uma natureza humana sem propensão para o mal - seria já o ômega 
da apostasia��

Estas teorias, seguidas até à sua conclusão lógica, derribam toda a 
organização cristã. Removem a necessidade da expiação e fazem do 
homem o seu próprio salvador. Essas teorias a respeito de Deus tornam 
sem efeito a Sua Palavra, e os que as aceitam estão em grande perigo de 
ser afinal levados a considerar a Bíblia toda uma obra de ficção. 
� TI ���.
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Estou instruída a falar claramente. �Enfrentai-o� é a palavra que 
me é dirigida. �Enfrentai-o firmemente, e sem tardança.� Mas não deve ser 
enfrentado retirando nossas forças operantes do campo a fim de 
examinar doutrinas e pontos de divergência. Não temos tal investigação 
a fazer. No livro Living Temple �Templo Vivo� acha-se apresentado o alfa 
de heresias letais. Seguir-se-á o ômega, e será recebido por aqueles que 
não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus.

Vi as conseqüências desses fantasiosos pontos de vista acerca 
de Deus, na apostasia, espiritualismo e amor livre. A tendência para o 
amor livre, que esses ensinos encerram, estava tão disfarçada que, a 
princípio, era difícil tornar claro o seu verdadeiro caráter. Até que o 
Senhor mo apresentou, eu não sabia como denominá-lo, mas fui 
instruída a chamá-lo amor espiritual não santificado. �Ano: �����. 
� TI ���.

�Alfa - primeira letra do alfabeto grego - correspondeu a heresia 
de Kellogg. Ômega - última letra do alfabeto grego - engano final�

Ele �Kellogg� e outros planejavam como ganhar a simpatia do 
povo �adventista�. Eles procurariam dar a impressão de que criam em 
todos os pontos de nossa fé, e tinham confiança nos Testemunhos. Assim 
muitos seriam enganados, e tomariam posição ao lado dos que se 
haviam apartado da fé. Carta ���, ����.

�� Que instrução ela deu à igreja� O que ela disse em relação ao livro 
de John Harvey Kellogg e a atuação do autor, que passou a defender 
o panteísmo de maneira disfarçada�

Não vos enganeis; muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a 
espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós 
o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. 
��� de julho de ����. Special Testimonies, Série B, nº ��. I ME ���.

Nossos médicos, sobre quem repousam importantes 
responsabilidades, devem ter claro discernimento espiritual. Cumpre-
lhes estar constantemente em guarda. Perigos por nós não discernidos 
agora hão de romper em breve sobre nós, e desejo grandemente que 
eles não sejam enganados. Experimento intenso anseio de vê-los livres 
no Senhor. Oro para que eles tenham coragem de permanecer firmes 
ao lado da verdade tal como é em Jesus, conservando inabalável o 
princípio de sua confiança até ao fim. �� de agosto de ����; 
Special Testimonies, Série B, nº ��. I ME ���.
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Living Temple encerra o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega 
seguiria dentro de pouco tempo; e tremi pelo nosso povo. Sabia eu que 
devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em 
controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. As 
afirmações feitas em Living Temple acerca deste ponto são incorretas. 
São mal aplicadas as passagens usadas em apoio da doutrina 
ali exposta. 

�

Através de todo o livro citam-se passagens da Escritura. Essas 
passagens são apresentadas de modo a fazerem o erro parecer verdade. 
Teorias errôneas são apresentadas de maneira tão aprazível que, a 
menos que tomem cuidado, muitos se desviarão. Não precisamos do 
misticismo que há nesse livro. I ME ���.

Falsas teorias estarão misturadas com cada fase da experiência 
e serão advogadas com fervor satânico a fim de cativar a mente de toda 
a alma que não estiver arraigada e fundamentada no pleno 
conhecimento dos sagrados princípios da Palavra. Man. ��, ����.

Há muitos que... trarão suas imperfeições para dentro da igreja, 
e negarão a fé, adotando teorias estranhas, que promoverão como se 
fossem verdades. Man. ���, ����.

�� De que maneira Kellogg utilizou passagens bíblicas� E quanto aos 
Testemunhos� Por que Ellen G. White tremeu pelo povo� 
Que tipos de especulações e controvérsias não deveríamos 
nos envolver� I Timóteo �:��-��.

Apartai-vos da influência exercida pelo livro Living Temple; pois 
ele encerra ensinamentos enganadores. Há nele opiniões inteiramente 
verdadeiras, mas estas se acham mescladas de erro. Os textos são 
tirados de seu contexto, e usados para sustentar teorias errôneas. 
�� de agosto de ����; Special Testimonies, Série B, nº ��. I ME ���.

Na controvérsia que surgiu entre nossos irmãos acerca dos 
ensinamentos desse livro, os que estavam a favor de lhe dar ampla 
divulgação diziam: �Encerra exatamente os pensamentos que a irmã 
White tem ensinado.� Essa afirmativa feriu-me diretamente o coração. 
�...� 
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Como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da 
verdade eterna, que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos 
seguros pilares de nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos 
revelou, são nossos únicos, fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o 
que somos. O correr do tempo não lhes diminuiu o valor. É constante 
esforço do inimigo remover essas verdades de seu engaste, colocando em 
seu lugar teorias espúrias. Ele introduzirá tudo que lhe seja possível, 
para realizar seus desígnios enganadores. O Senhor, porém, suscitará 
homens de aguda percepção, que darão a essas verdades seu devido 
lugar no plano de Deus. I ME ���.

�� Apesar de muitas vezes a verdade ser criticada, ela revela força 
ao ser examinada de perto� Que pessoas o Senhor levantará�

Sou compelida a falar negando a pretensão de que os 
ensinamentos de Living Temple possam ser apoiados por declarações 
de meus escritos. Pode haver nesse livro expressões e opiniões que 
estejam em harmonia com os meus escritos. E pode haver em meus 
escritos muitas afirmações que, tiradas do contexto, e interpretadas de 
acordo com o pensamento do autor de Living Temple, dir-se-iam de 
acordo com os ensinamentos desse livro. Isso pode dar aparente apoio 
à afirmação de que as idéias de Living Temple estejam em harmonia 
com meus escritos. Deus não permita, porém, que prevaleça 
esta impressão. I ME ���.

O Senhor proporcionará à Sua obra força nova e vital, ao 
obedecerem os instrumentos humanos à ordem de sair a proclamar a 
verdade. Aquele que declarou que Sua verdade resplandeceria para 
sempre, proclamará essa verdade por meio de mensageiros fiéis, que 
darão à trombeta sonido certo. A verdade será criticada, escarnecida e 
ridicularizada; mas quanto mais de perto for examinada e testada, 
mais resplandecerá.

�� Que suposição infundada o inimigo buscará introduzir� 
Como seriam os livros� 
�PARA REFLEXÃO: Filosofia intelectual, idéias humanas, podem 
tomar o lugar dos Testemunhos nas notas das lições da igreja��
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 O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que 
uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e 
que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem 
como pilares de nossa fé, e empenhar-se num processo de reorganização. 
Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado� Seriam rejeitados os 
princípios da verdade, que Deus em Sua sabedoria concedeu à igreja 
remanescente.  Nossa religião seria alterada. Os princípios 
fundamentais que têm sustido a obra neste últimos cinqüenta anos, 
seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova 
organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia 
um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores deste sistema iriam às 
cidades, realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria, 
naturalmente, menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa 
alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes 
ser a virtude melhor do que o vício, mas, removido Deus, colocariam 
sua confiança no poder humano, o qual, sem Deus, nada vale. Seus 
alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades 
derribariam a estrutura.

Quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento� 
Possuímos a Bíblia. Temos nossa experiência, com o atestado da 
milagrosa operação do Espírito Santo. Temos uma verdade que não 
admite contemporização alguma. Não devemos repudiar tudo que não 
esteja em harmonia com esta verdade� �Special Testimonies, Série B, 
nº �, Ano: �����. I ME ���-���.

�� De que forma estará a fé religiosa antes das últimas expansões da 
obra da apostasia� A deturpação ficará, em apenas, uma verdade� 
II Timóteo �:�-�.

Antes das últimas expansões da obra da apostasia, haverá uma 
confusão da fé. Não haverá idéias claras e definidas a respeito do mistério 
de Deus. Será deturpada uma verdade após a outra. �ST, �� de maio 
de �����. MM, ����, Maranata � O Senhor Vem, ���. 

�� Como, muitas vezes, parece o caminho do erro� O que se nota, 
depois de algum tempo� Provérbios ��:��.
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Vivemos em época de grande luz; mas muita coisa que é 
considerada como luz está abrindo o caminho para a sabedoria e as 
artimanhas de Satanás. Muitos fatos serão apresentados que parecerão 
verdadeiros, e contudo terão que ser ponderados cuidadosamente, com 
muita oração; pois podem ser sutis artifícios do inimigo. A senda do erro 
parece muitas vezes estar bem vizinha do caminho da verdade. Ela quase 
não é distinguível da verdade que leva à santidade e ao Céu. Mas a 
mente iluminada pelo Espírito Santo sabe discernir que essa senda 
diverge do caminho reto. Depois de algum tempo se vê que os dois se 
acham vastamente separados. �Ano: �����. � TI ���.

��� Quem nos guiará e nos protegerá em meio à confusão de 
doutrinas adulteradas e do pecado à nossa volta� Que ministério é 
vital para igreja� Sendo assim, qual é o decidido empenho 
de Satanás� João ��:��; ��:��; ��:�-�, ��.

O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição 
pelo poder de Deus na terceira pessoa da Divindade, o Espírito Santo. 
�Special Testimonies, Série A, nº ��, pág. ���. Ev. ���.�

Como o ministério do Espírito tem importância vital para a 
igreja de Cristo, é o decidido empenho de Satanás, por meio dessas 
excentricidades de gente desequilibrada e fanática, cobrir de opróbrio a 
obra do Espírito Santo e induzir o povo a negligenciar a fonte de virtude 
que Deus proveu para o Seu povo. GC �.

Quando o Espírito Santo habita no coração, guiará o ser humano 
para ver seus próprios defeitos de caráter, a se compadecer das 
fraquezas dos outros, a perdoar como deseja ser perdoado. Ele será 
compassivo, cortês, semelhante a Cristo. �RH, �� de abril de �����. 
MM, ����, A Fé pela qual Eu Vivo, ��.

Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa 
operação da terceira pessoa da Divindade, a qual viria, não com energia 
modificada, mas na plenitude do divino poder. DTN ���.

Muitos há que crêem e professam reclamar a promessa do 
Senhor; falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo, e todavia não 
recebem benefício. Não entregam a alma para ser guiada e regida 
pelas forças divinas. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve 
servir-Se de nós. DTN ���.

Por entre a confusão de doutrinas enganadoras, o Espírito de 
Deus será um guia e proteção aos que não têm resistido às evidências da 
verdade, silenciando todas as outras vozes além da que vem dAquele 
que é a verdade. OE ���.�
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�� O que uma classe de pessoas achava que deveria ser feito na 
plataforma da verdade� Que exortação faziam os que estavam 
sobre a plataforma� Surtiu efeito� Apocalipse ��:��.

�� De que maneira o Senhor revelou em visão a solenidade 
das mensagens angélicas� 

De novo fui conduzida às três mensagens angélicas, e vi a que 
alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta fora 
alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Deus os havia 
conduzido passo a passo, até que os pusera sobre uma sólida 
plataforma inamovível. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma e 
examinar-lhe o fundamento. Alguns com alegria subiram imediatamente 
para ela. Outros começaram a encontrar defeito no fundamento. 
Achavam que se deviam fazer melhoramentos, e então a plataforma seria 
mais perfeita e o povo muito mais feliz. Alguns desceram da plataforma 
para examiná-la, e declararam ter sido ela colocada erradamente. 

Lição 11                                                                       

Verso Áureo: Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre; e eles 
confiarão no nome do SENHOR. O remanescente de Israel não cometerá 
iniqüidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua 
enganosa; mas serão apascentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem 
os espante. Sofonias 3:12-13.

Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando 
atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus 
olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados três degraus - a 
primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo 
assistente: �Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas 
mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital 
importância. O destino das pessoas depende da maneira em que são 
elas recebidas.� PE ���-���.

Preparados para a Prova Final
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Não sancionem aqueles que possuem a verdade tal qual ela é 
em Jesus, sequer por seu silêncio, a obra do mistério da iniqüidade. Não 
cessem eles de fazer soar a nota de alarme. Sejam a educação e o 
preparo dos membros de nossas igrejas de molde a que as crianças e os 
jovens entre nós compreendam que não deve haver nenhuma concessão 
a esse poder, o homem do pecado. Ensinai-lhes que se bem que venha 
tempo em que só podemos travar a luta com risco de propriedade e 
liberdade, todavia o conflito deve ser enfrentado, no espírito e 
mansidão de Cristo; a verdade deve ser mantida e advogada tal como é 
em Jesus. Riqueza, honra, conforto, lar - tudo o mais - deve ser 
consideração secundária. A verdade não deve ser escondida, não deve 
ser negada ou disfarçada, mas plenamente confessada, e proclamada 
com ousadia. �General Conference Daily Bulletin, �� de abril de �����. 
II ME ���-���.

�� Que tipo de educação e preparo é necessário haver na igreja� 
O que deve ser ensinado aos jovens e crianças� I Timóteo �:�-��; 
I João �:��.

Rapazes e moças, estais vós crescendo até à plena estatura de 
homens e mulheres em Cristo, de maneira que, ao sobrevir a crise, não 
possais ser separados da Fonte de vossa força� Se quisermos resistir no 
tempo de prova, precisamos agora, no tempo de paz, estar adquirindo 
viva experiência nas coisas de Deus. Precisamos aprender agora a 
compreender o que sejam os profundos impulsos do Espírito de Deus. 
Cristo precisa ser nosso tudo em tudo, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o 
último, o princípio e o fim. �RH, � de maio de �����. MM, ����, 
Nossa Alta Vocação, ���.

Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sobre a 
plataforma e exortavam os que tinham descido a cessar com suas 
queixas; pois Deus fora o Mestre Construtor, e eles estavam lutando 
contra Ele. Eles reconsideravam a maravilhosa obra de Deus, que os 
conduzira à firme plataforma, e em união levantavam os olhos ao céu e 
com alta voz glorificavam a Deus. Isto afetou alguns dos que se tinham 
queixado e deixado a plataforma, e contritos subiram de novo para ela. 
�Ano: �����. PE ���.



�� Com o que os servos de Deus se depararão na grande crise� 
O que será necessário para servir a Deus� Como hoje é a vida dos que 
subsistirão no final� II Pedro �:��-��.

No futuro, homens que declaram ser representantes de Cristo 
tomarão atitude idêntica à dos sacerdotes e príncipes no seu trato com 
Cristo e os apóstolos. Na grande crise por que deverão em breve passar, os 
fiéis servos de Deus encontrarão a mesma dureza de coração, a mesma 
determinação cruel, o mesmo ódio inflexível.

Todo o que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus com 
destemor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de 
coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e Sua Palavra; pois os que 
forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos impugnados, 
desvirtuados seus melhores esforços e seus nomes repudiados como um 
mal. Satanás trabalhará com todo o seu poder enganador para 
influenciar o coração e obscurecer o entendimento, a fim de que o mal 
pareça bem, e o bem mal. Quanto mais forte e mais pura a fé do povo de 
Deus, e mais firme sua determinação de obedecer-Lhe, tanto mais 
ferozmente procurará Satanás instigar contra eles a ira daqueles que, 
embora se declarando justos, tripudiam sobre a lei de Deus. Requererá 
a mais firme confiança, o mais heróico propósito reter firme a fé que uma 
vez foi entregue aos santos.

Deus deseja que Seu povo se prepare para a crise prestes a vir. 
Preparados ou não, todos terão de enfrentá-la; e somente os que têm 
levado a vida em conformidade com a norma divina, permanecerão 
firmes naquele tempo de prova. Quando legisladores seculares se unirem 
a ministros de religião para legislarem em assuntos de consciência, 
ver-se-á então quem realmente teme a Deus e O serve. Quando as trevas 
são mais profundas, mais resplandece a luz de um caráter semelhante 
ao de Deus. Quando toda a demais confiança falha, então se verá quem 
tem uma confiança permanente em Jeová. E enquanto os inimigos da 
verdade estiverem, de todos os lados, observando os servos do Senhor 
para o mal, Deus estará vigiando sobre eles para o bem. Ele será para 
eles como a sombra de uma grande rocha numa terra sedenta. 
AA ���-���.
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�� Em que condição o povo de Deus deve estar para vir a sacudidura 
final� O que devemos fazer enquanto ainda temos oportunidade� 
Atos �:��.

Aqueles que hoje murmuram contra os agentes escolhidos por 
Deus, enfraquecendo a confiança do povo contra eles, estão fazendo a 
mesma obra que os filhos de Israel fizeram. O Senhor ouve cada palavra 
de murmuração. Ouve cada palavra que deprecia a influência daqueles 
que Ele está usando para proclamar a verdade que deve preparar um 
povo para permanecer firme nos últimos dias. �Man. ��, ����; 
General Conference Bulletin, �� de março, �����. MM, ����, 
Cristo Triunfante, ���.

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. �Man. ���, 
�� de setembro de �����. Manuscript Releases, Vol. ��, ���.

�� Como abriremos caminho para a apresentação da verdade� 
O que é dito dos que falam contra os ministros de Deus� Qual será o 
fim dos que se recusam a receber o amor da verdade� Hebreus ��:�.

Seja santificada a nossa língua, e empregada para glorificá-Lo. 
Trabalhemos agora como nunca antes. Somos exortados a instar 
�a tempo e fora de tempo�. � Timóteo �:�. Devemos abrir caminho para a 
apresentação da verdade. Devemos aproveitar cada oportunidade de 
atrair as pessoas para Cristo. �Ano: �����. � TI ��. 

Especialmente solene é a afirmação do apóstolo com respeito 
aos que se recusariam a receber �o amor da verdade�. �E por isso�, 
declarou ele a respeito de todos os que deliberadamente rejeitam a 
mensagem da verdade, �Deus lhes enviará a operação do erro, para 
que creiam a mentira; para que sejam julgados todos os que não 
creram a verdade, antes tiveram prazer na iniqüidade.� II Tess. �:��-��. 
Os homens não podem rejeitar impunemente as advertências que 
Deus em Sua misericórdia lhes envia. Deus retira Seu Espírito dos que 
persistem em desprezar essas advertências, deixando-os na dependência 
do engano que amam. AA ���.
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�� O que se notará no tempo de prova� Na crise final, a porta da 
graça ainda permanece aberta, para que classe� João ��:��.

Seca, escassez, pestilência, terremotos, acidentes no mar e na 
terra se multiplicarão. A vida estará insegura em qualquer lugar, exceto 
aquela que está refugiada com Cristo em Deus. Agora, enquanto os anjos 
estão segurando os quatro ventos, é nossa oportunidade para buscar 
a Deus mais ardentemente. �Carta ���, � de janeiro de �����. 
Manuscript Releases, Vol. ��, ���.

Tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a 
sacudidura, ela virá. �Manuscrito ���, �� de setembro de �����. 
� CB ����. �MM, Ano: ����, Maranata - O Senhor Vem, ����.

Num mundo como o nosso, no qual a verdade e a falsidade se 
acham tão mescladas que é difícil fazer distinção entre ambas, é 
perigoso deixar de buscar sabedoria do alto. Os que agora prestarem 
atenção e se volverem ao Senhor sem delongas, assumindo sua 
posição sobre o verdadeiro fundamento, receberão perdão. Todo erro 
está mesclado com a verdade, e isso torna mais difícil discernir os 
enganos de Satanás. Quando, porém, nos sobrevier o tempo de prova e 
aflição, notar-se-á a diferença entre a justiça dos justos e a perversidade 
dos ímpios. �...�

Os juízos de Deus estão na Terra, e os que continuam sendo 
obstinados, não convencidos pelas advertências que Deus envia, serão 
atados em molhos, prontos para serem queimados. Dirijam-se os 
ministros e membros de igreja para a vinha. Encontrarão sua colheita 
onde quer que proclamem as esquecidas verdades da Bíblia. Há 
necessidade de missionários de ambos os sexos. Eles encontrarão os que 
aceitam a verdade e tomam sua posição ao lado de seu Mestre, a fim de 
ganhar almas para Cristo. ...

Multidões devem ser reunidas no aprisco. Muitos que 
conheceram a verdade corromperam seu caminho diante de Deus e se 
apartaram da fé. As fileiras incompletas serão preenchidas pelos que 
foram representados por Cristo como tendo vindo na hora undécima. Há 
muitos com os quais o Espírito de Deus está lutando.
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Oh� se o mundo ao menos conhecesse o tempo da sua visitação� 
Numerosos são ainda os que não ouviram acerca da verdade que deve 
prová-los neste tempo. O Espírito de Deus contende ainda com muitos. 
O tempo dos destruidores juízos divinos é o tempo de graça para os que 
não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. O Senhor para eles 
olhará com amor. Comove-se-Lhe o coração compassivo; Seu braço 
está ainda estendido para salvar, ao passo que a porta já se fecha para os 
que não quiseram entrar. �Ano: �����. � TI ��. �III TSM ����.

O tempo dos destruidores juízos divinos é o tempo de 
misericórdia para os que não têm oportunidade de aprender que é a 
verdade. O Senhor olhará ternamente para eles. Seu coração de 
misericórdia se comove; Sua mão ainda está estendida para salvar, 
ao passo que a porta se fecha para os que não querem entrar. 
Será acolhido grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvem 
a verdade pela primeira vez. �Carta ���, � de junho de �����. MM, ����, 
Este Dia com Deus, ���.

�� Como será a vinda como ladrão, ao chegar a hora de julgar 
os vivos� Na crise final, para que classe se fecha primeiro a porta 
da graça� Mateus ��:��; I Pedro �:��; Apocalipse �:�.

Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. 
Momentosos, os interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza no 
santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. 
Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela aos casos dos vivos. Na 
augusta presença de Deus nossa vida deve passar por exame. GC ���.

À medida que transcorre o tempo, torna-se mais e mais 
evidente que os juízos divinos estão no mundo. Por meio de incêndios, 
inundações, e terremotos, Deus está advertindo da Sua próxima vinda 
os habitantes deste mundo. Aproxima-se o tempo da grande crise da 
história do mundo, em que cada ato do governo de Deus será observado 
com interesse intenso e apreensão indizível. Os juízos seguir-se-ão em 
sucessão rápida: incêndios, inundações e terremotos, com guerra e 
derramamento de sangue.�
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�� Até então, o povo de Deus terá sido um povo muito conhecido� 
Como os professos cristãos considerarão os fiéis� Isaías ��:��-��; 
Lucas ��:��.

Vi que as igrejas nominais e os adventistas nominais, como 
Judas, hão de trair-nos aos católicos para obterem sua influência contra 
a verdade. Os santos serão então um povo quase desconhecido, de quem 
os católicos terão pouco conhecimento. Unpublished Manuscript 
Testimonies of Ellen G. White, �� de outubro de ����. 

��� O que reacenderá as fogueiras da perseguição� Apocalipse �:�-�.

Os professos cristãos de hoje que rejeitam a luz, não serão mais 
favoráveis àqueles que recebem a luz da verdade e nela se regozijam, 
do que o foram os judeus nos dias de Cristo. �...� Considerarão os crentes 
como um povo pequeno, fraco, um punhado de fanáticos, e deles falarão 
zombeteiramente. �Carta ��, �����. MM, ����, Cristo Triunfante, ���.

 A igreja remanescente será levada a grande prova e aflição. Os 
que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, sentirão a 
ira do dragão e seus seguidores. Satanás conta o mundo como súdito 
seu, ele adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas; mas ali está um 
pequeno grupo que lhe resiste à supremacia. Caso os pudesse desarraigar 
da Terra, seu triunfo seria completo. �Ano: �����. � TI ���.

Há outra questão mais importante que deveria ocupar a 
atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que �todos os 
que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições�. 
II Tim. �:��. Por que é, pois, que a perseguição, em grande parte, parece 
adormentada� A única razão é que a igreja se conformou com a norma 
do mundo, e portanto não suscita oposição. A religião que em nosso 
tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã 
nos dias de Cristo e Seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito 
de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da 
Palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão 
pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo, é aparentemente tão 
popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja 
primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras 
da perseguição. GC ��.
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  � � � � � � � � � � � �

��� Os que esperam até que venha a crise para, então, buscarem o 
preparo do caráter, estão seguindo qual exemplo� Mateus ��:�-��.

O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a 
Terra toda com Sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo 

esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador 
de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o 
coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um 
derramamento, sem medida, de Seu Espírito; mas isso não acontecerá 

enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores 

de Deus. �RH, �� de julho de �����. SC ���.

��� O que é necessário que a Igreja realize, antes de receber o Espírito 
Santo com poder e sem medida� Joel �:��-��.

Não siga ninguém o exemplo das virgens imprudentes, pensando 
que será seguro esperar até que venha a crise, antes de obter um preparo 
do caráter suficiente para subsistir naquele tempo. Será demasiado 

tarde buscar a justiça de Cristo quando os hóspedes forem chamados e 
examinados. Agora é que é o tempo de nos revestirmos da justiça de 
Cristo - as vestes de bodas que vos habilitarão a participar da ceia das 
bodas do Cordeiro.  Na parábola,  as virgens imprudentes 
são representadas como suplicando azeite, sem que seu pedido 
seja atendido. Isto é simbólico dos que não se prepararam 
mediante o desenvolvimento do caráter, de modo a subsistir em tempo 

de crise. �Youth�s Instructor, �� de janeiro de �����. MM, ����, 
Para Conhecê-Lo, ���.
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Verso Áureo: De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas 
de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas 
perseguições e aflições que suportais. II Tessalonicenses 1:4.

A Palavra de Deus declara positivamente que Sua lei será 
escarnecida, pisada pelo mundo; haverá extraordinário predomínio da 
iniqüidade. O professo mundo protestante formará uma confederação 
com o homem do pecado, e a igreja e o mundo estarão em 
corrupta harmonia. II ME ���.

A Grande Crise Final

As autoridades farão leis para restringir a liberdade religiosa. 
Arrogar-se-ão o direito que só a Deus pertence. Pensarão que podem 
forçar a consciência, que só Deus deve reger. Mesmo agora estão 
começando; esta obra continuarão a levar avante até chegarem a um 
limite que não podem transpor. Deus Se interporá em favor de Seu 
povo leal, observador dos mandamentos. DTN ���.

Lição 12                                                                            

�� Nestes últimos dias, que tríplice união se forma contra a verdade� 
Quais são os dois grandes erros que fundamentam esta união do 
mal� Que direitos esta união satânica combaterá� Apocalipse ��:��.  

Mediante os dois grandes erros - a imortalidade da alma e a 
santidade do domingo - Satanás há de enredar o povo em suas malhas. 
Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria 
um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos 
serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a 
mão do espiritismo; estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos 
ao poder romano; e, sob a influência desta tríplice união, este país 
seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. 
GC ���.

�� Como estarão as igrejas e o mundo� O que é dito sobre católicos, 
protestantes e mundanos�
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A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora 
dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo 
ama, e estão prontos para se unirem a ele; e Satanás está resolvido a uni-
los em um só corpo, e assim fortalecer sua causa arrastando-os todos 
para as fileiras do espiritismo. Os romanistas, que se gloriam dos 
milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente 
enganados por este poder operador de prodígios; e os protestantes, 
tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. 
Católicos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de 
piedade, destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso 
movimento para a conversão do mundo, e o começo do milênio há 
tanto esperado. GC ���.

Eis que a grande crise vem sobre o mundo. As Escrituras ensinam 
que o papado deverá readquirir sua supremacia perdida, e que os fogos 
da perseguição serão reatados por meio das concessões oportunistas do 
chamado mundo protestante. Neste tempo de perigo só podemos 
subsistir na proporção em que temos a verdade e o poder de Deus. Os 
homens só podem conhecer a verdade sendo eles próprios 
participantes da natureza divina. �General Conference Daily Bulletin, 
�� de abril de �����. II ME ���-���.

�� O que tem penetrado em nossas fileiras na ausência 
da perseguição� O que ocorrerá quando a lei de Deus for anulada 
por legislação� Malaquias �:��-��.

Na ausência da perseguição, têm penetrado em nossas fileiras 
alguns que parecem sensatos, inquestionável seu cristianismo, mas que, 
surgisse perseguição, sairiam de nós. Na crise, veriam força em raciocínios 
capciosos que têm tido certa influência em seu espírito. Satanás tem 
preparado vários ardis para chegar às diversas mentes. Quando a lei de 
Deus for anulada, Sua igreja será peneirada por provas terríveis, e uma 
proporção maior do que agora podemos prever, dará ouvidos a espíritos 
enganadores e doutrinas de demônios. Em vez de serem fortalecidos 
quando levados a situações difíceis, muitos provam não ser varas vivas 
da Videira Verdadeira; não dão fruto, e o lavrador as tira. 
�General Conference Daily Bulletin, �� de abril de �����. II ME ���.
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O Senhor tem feito mais pelos Estados Unidos do que por 
qualquer outro país sobre o qual brilha o Sol. Aqui Ele proveu um asilo 
para Seu povo, onde pudessem adorá-Lo de acordo com os ditames da 
consciência. Aqui o cristianismo tem progredido em sua pureza. A 
vivificante doutrina do único Mediador entre Deus e o homem tem sido 
ensinada livremente. Era desígnio de Deus que este país sempre 
permanecesse livre para todas as pessoas O adorarem de acordo com os 
ditames da consciência. Ele tencionava que suas instituições civis, 
em suas dilatadas produções, representassem a liberdade dos 
privilégios evangélicos.

�� O que o Senhor tem feito pelos EUA� Que importante doutrina 
tem sido pregada livremente� Qual era a vontade de Deus em 
relação aos EUA� Porém, que plano do inimigo está em ação� 
I Timóteo �:�-�; Apocalipse ��:��-��.  

�� Que recomendações nos são dadas diante do perigo que 
nos aguarda� Lamentações �:��.

Ninguém que acredite na verdade, fique agora em silêncio. 
Ninguém deve ser agora descuidoso; insistam todos em suas petições 
junto ao trono da graça, pleiteando a promessa: �Tudo quanto 
pedirdes em Meu nome Eu o farei.� João ��:��. É um perigoso tempo 
este. Se esta terra de alardeada liberdade está-se preparando para 
sacrificar todo princípio que faz parte de sua Constituição, fazendo 
decretos para suprimir a liberdade religiosa, e impor a falsidade e o 
engano papais, então o povo de Deus precisa apresentar suas petições 
com fé ao Altíssimo. Há nas promessas de Deus toda animação para os 
que nEle põem sua confiança. A perspectiva de ser levado a perigo 
pessoal e aflição, não deve causar acabrunhamento, mas avivar o vigor e 
as esperanças do povo de Deus; pois o tempo de seu perigo é a ocasião 
para Deus lhes conceder mais claras manifestações de Seu poder. 
�General Conference Daily Bulletin, �� de abril de �����. II ME ���.

Mas o inimigo de toda a justiça tem planos referentes ao 
propósito de Deus para este país. Ele suscitará empreendimentos que 
levem os homens a esquecer que há um Deus. A mundanidade e a cobiça, 
que é idolatria, prevalecerão mediante a atuação do arquienganador, 
até ser invalidada a lei de Deus em todos os seus aspectos. 
�Man. ��, �����. MM, ����, Maranata � O Senhor Vem, ���.
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Aproxima-se o tempo em que a lei de Deus, em sentido 
especial, será invalidada em nosso país �os Estados Unidos�. Os 
governantes de nossa nação, por meio de atos legislativos, imporão a lei 
dominical, trazendo assim grande perigo para o povo de Deus. Quando 
nossa nação, em seus conselhos legislativos, promulgar leis para coagir 
a consciência dos homens no tocante a seus privilégios religiosos, 
impondo a observância do domingo e empregando o poder opressivo 
contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para 
todos os efeitos, invalidada em nosso país. �RH, �� de dezembro 
de �����.

As nações estrangeiras seguirão o seu exemplo �EUA�. 
Embora ela seja a líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em 
toda parte do mundo. �Ano: �����. � TI ���. �EF ����.

�� O que invalidará a lei de Deus em um sentido especial, servindo 
de sinal profético� Esta crise se estenderá à todo mundo� 
Apocalipse ��:��; ��:��-��.

Quando a terra que o Senhor proveu como asilo para Seu povo, 
a fim de que possam adorá-Lo segundo os ditames de sua própria 
consciência; a terra sobre a qual, por muitos anos, tem sido estendido o 
escudo da Onipotência; a terra que Deus favoreceu, tornando-a 
depositária da religião pura de Cristo - quando essa terra, por meio de 
seus legisladores, renunciar aos princípios do protestantismo e der 
apoio à apostasia papal, falsificando a lei de Deus - então é que será 
revelada a obra final do homem do pecado. Os protestantes lançarão 
toda a sua influência e poder ao lado do papado; por um ato nacional 
impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, 
avivando sua tirania e opressão da consciência. Então será o tempo para 
Deus atuar poderosamente em favor da vindicação de Sua verdade. 
�ST, �� de junho de �����. MM, ����, Maranata - O Senhor Vem, ���.
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�� A aprovação destas leis dominicais fará com que os que guardam 
o sábado sejam oprimidos� Somente que pessoas, receberão o sinal 
da besta� Lucas ��:��-��.

Homens serão colocados em posições onde eles revelarão o 
que seres humanos farão e o que o mundo será quando a lei de Deus 
não for mais respeitada. �� de setembro de �����. Manuscript Releases, 
Vol. ��, ���.

Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca 
da besta. Ela é a observância do domingo. Bible Training School, 
� de dezembro de ����.

Se os crentes na verdade não forem sustidos por sua fé nestes 
dias relativamente pacíficos, que os deterá quando vier a grande prova, 
e sair o decreto contra todos os que não adorarem a imagem da besta 
nem receberem na testa ou nas mãos o sinal� �Ano: �����. � TI ���. 
�EF ����.

No próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou Seu povo 
e encarregou-o de proclamar uma mensagem. Chamou-o para expor a 
maldade do homem do pecado que fez da lei dominical um poder 
distintivo, que tem cuidado em mudar os tempos e a lei e em oprimir o 
povo de Deus que permanece firme para honrá-Lo pela observância do 
único sábado verdadeiro, o sábado da criação, como sendo santo 
ao Senhor. TM ���.� � � � � � � � � �

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

Mas, quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado, 
e o alto clamor do terceiro anjo advertir as pessoas contra a adoração 
da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória 
entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na 
transgressão receberão o sinal da besta. �ST, � de novembro de �����. 
MM, ����, Perto do Céu, ���.
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É agora o tempo em que os leais e fiéis se devem levantar e 
resplandecer; pois a glória do Senhor se levanta sobre eles. Não é 
tempo, agora, de esconder nossa bandeira, não é tempo de tornar-nos 
traidores quando a batalha aperta renhida, não é tempo de depor nossas 
armas de guerra. Os vigias nos muros de Sião devem estar de todo 
alerta. �General Conference Daily Bulletin, �� de abril de �����. II ME ���.

�� Qual será a recompensa dos que resistirem na prova final� 
Isaías ��:��-��.

Não devemos ficar sentados em calma expectativa de opressão e 
tribulações, e cruzar as mãos, nada fazendo para conjurar o mal. Sejam 
nossos unidos clamores enviados ao Céu. Orai e trabalhai, e trabalhai e 
orai. Mas que ninguém proceda precipitadamente. Aprendei como 
nunca dantes que deveis ser mansos e humildes de coração. Importa 
não lançardes contra ninguém injuriosa acusação, seja a indivíduos, seja 
a igrejas. Aprendei a lidar com a mente das pessoas como Cristo fazia. É 
preciso por vezes dizer coisas severas; estai, porém, certos de que o Espírito 
Santo de Deus vos está no coração antes de proferirdes a positiva 
verdade; deixai-a então abrir seu caminho. Não deveis, vós, fazer o talho. 
II ME ���-���.

�� Devemos ficar em calma expectativa do mal, uma vez que já 
está tudo profetizado� Por outro lado, que cuidado devemos ter� 
Isaías ��:�-�.

Nós como um povo não temos cumprido a obra que Deus nos 
confiou. Não estamos preparados para o desfecho ao qual nos levará a 
imposição da lei dominical. É nosso dever, ao vermos os sinais do perigo 
que se aproxima, despertar-nos para a ação. Que ninguém se assente em 
calma expectativa do mal, confortando-se com a crença de que esta obra 
terá de prosseguir porque a profecia o predisse, e que o Senhor guardará o 
Seu povo. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos 
ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de 
consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao Céu para que 
essa calamidade seja adiada até que possamos realizar a obra por tanto 
tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações, e então 
trabalhemos em harmonia com as nossas orações. �Ano: �����. 
� TI ���-���.
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Se há um tempo em que necessitamos de manifestar bondade e 
genuína cortesia, é agora. Talvez tenhamos de pleitear mui 
diligentemente com os conselhos legislativos pelo direito de adorar a 
Deus segundo os ditames da consciência. Assim designou Deus em Sua 
providência que as reivindicações de Sua lei sejam levadas perante 
homens em posições de mais alta autoridade. Ao nos encontrarmos, 
porém, em presença desses homens, não devemos manifestar 
sentimentos amargos. Devemos orar constantemente por auxílio 
divino. Unicamente Deus é que pode segurar os quatro ventos até que 
Seus servos estejam selados na fronte. �RH, �� de fevereiro de �����. 
II ME ���.

 Vemos o mundo trabalhando no sentido de estabelecer por lei 
um falso sábado, e torná-lo uma prova para todos. Esta questão nos 
enfrentará em breve. O sábado de Deus será calcado a pés, e um falso 
sábado será exaltado. Numa lei dominical há possibilidade de grande 
sofrimento para os que observam o sétimo dia. A execução do plano de 
Satanás trará perseguição ao povo de Deus. Os Seus servos fiéis, 
porém, não necessitam temer o resultado do conflito. Caso sigam o 
modelo posto diante deles na vida de Cristo, se forem fiéis às 
reivindicações do Senhor, sua recompensa será a vida eterna, uma vida 
que se prolongará paralela à existência de Deus. �RH, �� de setembro 
de �����. II ME ���.

Muitos que tiveram grande luz não a apreciaram e aproveitaram 
como era seu privilégio fazer. Não praticaram a verdade. E por isso o 
Senhor trará para dentro os que têm vivido de acordo com toda a luz 
que tiveram. E os que foram brindados com oportunidades para 
compreender a verdade, e que não obedeceram a seus princípios, 
serão dominados pelas tentações de Satanás para exaltação pessoal. 
Negarão os princípios da verdade na prática, trazendo descrédito para 
a Causa de Deus. 

��� Como deveremos nos portar diante das autoridades� 
Atos ��:�-�.

��� O que acontecerá com muitos que tiveram grande luz, mas 
não a apreciaram� Serão ocupados os lugares deixados� 
Hebreus ��:��-��.
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Mas haverá homens que aceitarão a verdade, e estes ocuparão 
os lugares deixados por aqueles que ficaram ofendidos e 
abandonaram a verdade. ... O Senhor agirá de tal modo que os 
dissidentes se separarão dos sinceros e leais. ... As fileiras não ficarão 
menores. Os que são firmes e fiéis preencherão os lugares vagos deixados 
pelos que ficam ofendidos e apostatam. 

��� Em que consistia a força dos fiéis que foram perseguidos no 
passado� II Tessalonicenses �:�; II Coríntios ��:�� ����.

Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram 
perseguição por amor a Cristo� Era a união com Deus, união com o 
Espírito Santo, união com Cristo. A acusação e a perseguição têm 
separado muitos de seus amigos terrestres, mas nunca do amor de 
Cristo. Nunca a alma, provada pela tempestade, é mais encarecidamente 
amada por seu Salvador do que quando sofre a perseguição por amor 
à verdade. AA ��.

Cristo declara que vomitará a estes de Sua boca, deixando que 
sigam seu próprio procedimento para se distinguirem. Esse procedimento 
realmente os torna preeminentes como homens que são chefes de 
família infiéis. III ME ���.

Muitos prezarão a sabedoria de Deus acima de qualquer 
vantagem terrestre, e obedecerão à Palavra de Deus como a norma 
suprema. Estes serão conduzidos a grande luz. Estes chegarão ao 
conhecimento da verdade, e procurarão levar esta luz da verdade aos 
seus conhecidos que, assim como eles, estão ansiosos pela verdade. 
�Man. ��, �����. III ME ���.

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

�� De que maneira João Batista foi capacitado a realizar uma 
obra especial� Lucas �:�-��.

João foi chamado para fazer uma obra especial; devia preparar 
o caminho do Senhor, endireitar as Suas veredas. O Senhor não o enviou 
à escola dos profetas e rabis. Levou-o para fora do ajuntamento dos 
homens, ao deserto, a fim de que aprendesse da natureza e do Deus da 
natureza. Deus não desejava que ele tivesse o molde dos sacerdotes e 
príncipes. Foi chamado para fazer uma obra especial. O Senhor foi quem 
lhe deu sua mensagem. Porventura foi ele aos sacerdotes e príncipes 
para lhes perguntar se podia proclamar essa mensagem� - Não, Deus o 
afastou deles, para que não fosse influenciado por seu espírito e 
ensinamentos. Foi ele a voz do que clama no deserto: �Isaías ��:�-��. 
�RH, �� de fevereiro de �����. I ME ���.

Lição 13                                                                            

João Batista estava agora pregando e batizando em Betábara, 
além do Jordão. �...� A pregação de João exercera tão profunda 
influência sobre o povo, que chamara a atenção das autoridades 
religiosas. O perigo de uma insurreição fez com que todo ajuntamento 
popular fosse considerado com suspeita por parte dos romanos, e tudo 
que indicasse um levante do povo despertava os temores dos 
governadores judeus. 

Verso Áureo: Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos 
firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Hebreus 3:14.

�� A obra de João Batista chamou a atenção das autoridades 
religiosas� João buscou sanção do Sinédrio� Mateus ��:�-�. 
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João Batista surgiu no espírito e poder de Elias para preparar o 
caminho do Senhor e converter as pessoas �à prudência dos justos�. 
Lucas �:��. Era ele um representante daqueles que estariam vivendo nos 
últimos dias, aos quais Deus confiara sagradas verdades para serem 
apresentadas perante o povo, a fim de preparar o caminho para o 
segundo aparecimento de Cristo. �Ano: �����. � TI ��.

�� O que Jesus disse aos fariseus que declaravam serem filhos 
de Abraão� João �:��-��; Romanos �:�-�; Gálatas �:��.

Neste tempo de apostasia quase universal, Deus chama Seus 
mensageiros a proclamar Sua lei no espírito e no poder de Elias. Como 
João Batista, ao preparar um povo para o primeiro advento de Cristo, 
chamou a atenção para os Dez Mandamentos, devemos dar em tons 
claros a mensagem: �Temei a Deus e dai-Lhe glória, pois é chegada a 
hora do Seu juízo� �Ap ��:��. Com o fervor que caracterizou o profeta 
Elias e João Batista, devemos nos esforçar a fim de preparar o caminho 
para o segundo advento de Cristo. �Southern Watchman, �� de março 
de �����. � CB ����.

Herodes sentiu-se afetado ao ouvir os poderosos, diretos 
testemunhos de João, e com profundo interesse indagou o que 
precisava fazer para tornar-se seu discípulo. João estava familiarizado 
com o fato de que ele estava prestes a casar-se com a mulher de seu irmão, 
estando o marido ainda vivo, e fielmente declarou a Herodes que isto não 
era lícito. Herodes não estava disposto a fazer qualquer sacrifício. 
Casou-se com a esposa de seu irmão, e por sua influência apoderou-se 
de João e o aprisionou, com o propósito, porém, de libertá-lo. �...� 
Logo foi decapitado por influência da esposa de Herodes. PE ���.

João não reconhecera a autoridade do Sinédrio em buscar a 
sanção do mesmo para sua obra; e reprovava príncipes e povo, fariseus e 
saduceus semelhantemente.  No entanto,  o povo o seguia 
ardorosamente. O interesse em sua obra parecia aumentar de 
contínuo. Conquanto João não condescendesse com eles, o Sinédrio 
considerava que, como mestre público, se achava sob sua jurisdição. 
DTN ���-���.

�� Quem é o representante do remanescente final� Portanto, como 
deve ser nossa mensagem�
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Houvessem os guias de Israel recebido a Cristo, e Ele os teria 
honrado como mensageiros Seus para levar o evangelho ao mundo. 
Foi-lhes dada, primeiramente a eles, a oportunidade de se tornarem 
arautos do reino e da graça de Deus. Mas Israel não conheceu o tempo 
de sua visitação. Os ciúmes e desconfianças dos chefes judaicos 
maturaram em ódio aberto, e o coração do povo se desviou de Jesus. 
DTN ���-���.

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 ���.

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. DTN ���-���.

�� De que maneira este princípio igualmente se relaciona com o 
assunto da sucessão apostólica� Portanto, qual é a verdadeira prova 
da sucessão apostólica� Romanos ��:��-��; Hebreus ��:�-�.

�� Por que foi rejeitada a igreja judaica� Que decisão, os que seguem 
os passos dos reformadores, muitas vezes são obrigados a tomar� 
Isaías ��:��; Lucas ��:��-��. 
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Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades 
eclesiásticas nos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as 
subseqüentes gerações. Freqüentemente se tem repetido a história da 
retirada de Cristo da Judéia. Quando os reformadores pregavam a 
Palavra de Deus, não tinham idéia alguma de se separar da igreja 
estabelecida; os guias religiosos, porém, não toleravam a luz, e os que a 
conduziam eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa 
da verdade. Em nossos dias, poucos dos professos seguidores da 
Reforma são atuados pelo espírito da mesma. Poucos estão à escuta da 
voz de Deus, e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira por que 
se apresente. Muitas vezes os que seguem os passos dos reformadores 
são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo 
ensino da Palavra de Deus. E muitas vezes os que estão à procura da luz 
são, pelos mesmos ensinos, obrigados a deixar a igreja de seus pais, a fim 
de prestar obediência. DTN ���.

É excluído o ensino humano. Não há lugar para a tradição, para 
as teorias e conclusões dos homens, nem para a legislação da igreja. 
Nenhuma das leis ordenadas por autoridade eclesiástica se acha 
incluída na comissão. Nenhuma dessas têm os servos de Cristo de 
ensinar. DTN ���.

�� Que promessa Deus nos dá a respeito de Seu povo nestes 
últimos dias� Apocalipse ��:��; ��:��.

�� O que é excluído da mensagem da igreja� Colossenses �:�.

O Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo, e intentava matá-Lo; 
portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastou-Se dos sacerdotes, do 
templo, dos guias religiosos, do povo que fora instruído na lei, e voltou-Se 
para outra classe, para proclamar Sua mensagem, e remir os que haviam 
de levar o evangelho a todas as nações.
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Jesus orou para que Seus seguidores fossem um; mas não 
devemos sacrificar a verdade a fim de assegurar esta união, pois 
devemos ser santificados pela verdade. Aí está o fundamento de toda 
verdadeira paz. A sabedoria humana quer mudar tudo isso, declarando 
muito estreito o fundamento. 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, �� de abril de �����. MM, ����, 
Nossa Alta Vocação, ���.

�� Com que fundamento deve-se construir a unidade da igreja� 
De que maneira muitos buscam efetuar a união� Isaías ��:��. 

Mas Deus terá sobre a Terra um povo que mantenha a Bíblia, e a 
Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as 
reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os 
credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e 
discordantes como são as igrejas que representam, a voz da maioria - 
nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-
se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes 
de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio 
um claro - �Assim diz o Senhor�. GC ���.

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, ���.

Cristo pede unidade. Não pede, porém, que nos unifiquemos em 
práticas errôneas. O Deus do Céu traça frisante contraste entre a 
verdade pura, inspiradora, que enobrece, e doutrinas falsas, 
desorientadoras. Ele chama o pecado e a impenitência pelo verdadeiro 
nome. Não encobre o mal feito com uma capa de argamassa não 
temperada. Rogo a nossos irmãos que se unifiquem em um fundamento 
verdadeiro, escriturístico. �Man. ��, �����. I ME ���.

��� Que cuidado devem ter os que amam a Jesus e promovem a paz� 
Que tipo de paz e harmonia não merecem esse nome� No que, 
somente, pode haver concessões� Romanos ��:��-��; ��:��; ��:��.
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Este etíope representa uma grande classe que necessita ser 
ensinada por missionários como Filipe - homens que ouçam a voz de 
Deus, e vão aonde Ele manda. Muitos há que estão lendo as Escrituras 
sem compreender-lhes o verdadeiro significado. Em todo o mundo 
homens e mulheres olham atentamente para o Céu. De almas anelantes 
de luz, de graça, do Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e indagações. 
Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. 
AA ���.

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 sacrificar um jota ou til do princípio para alcançar harmonia. 
�RH, �� de janeiro de �����. I MCP ���.

Hoje é o dia em que a suave voz de misericórdia soa aos 
vossos ouvidos. Hoje é o dia em que o convite celestial chega até vós. 
Hoje é o dia em que todas as coisas no céu dizem: Vêm. 
�RH, �� de agosto de �����. MM, ����, Filhos e Filhas de Deus, ��.

��� Que classe é representada pelo etíope que se encontrou 
com Filipe� Onde podemos encontrar esta classe de pessoas� 
Que apelo nos é feito no dia em que se chama Hoje� Atos �:��-��; 
Hebreus �:��-��.

Hoje é o dia da vossa incumbência, o dia de vossa 
responsabilidade e oportunidade. Breve chegará o dia de vossa 
prestação de contas. Assumi o vosso trabalho com oração fervorosa e 
fiel esforço. Ensinai vossos filhos que têm o privilégio de receber cada dia 
o batismo do Espírito Santo. Que Cristo ache em vós Sua mão auxiliadora 
a fim de executar os Seus propósitos. CPPE ���.


