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Introdução

16 - Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes;

19 - Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias�
20 - E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. 
Mateus 24:15-20.

2 - Jesus, porém, Lhes disse: Não vedes tudo isto� Em verdade vos digo que não 
ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24:1-2.

AS PALAVRAS PROFÉTICAS DE JESUS

6 - Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre 
pedra, que não seja derrubada. Lucas 21:5-6.

20 - Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é 
chegada a sua desolação.

15 - Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta 
Daniel, está no lugar santo; quem lê, atenda;

5 - E, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas 
pedras e dádivas, disse:

17 - E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa;

1 - E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dEle os Seus discípulos 
para Lhe mostrarem a estrutura do templo.

Jesus fala de um cerco de Jerusalém – Aconteceram dois cercos. Por que? 

18 - E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes.

21 - Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes; os que estiverem 
no meio da cidade, saiam; e os que nos campos não entrem nela. Lucas 21:20-21.
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TESTEMUNHO	HISTÓRICO	DE	JOSEFO

O CERCO DE CÉSTIO – ANO 66
“[Em 66 d.C, décimo segundo ano do reinado de Nero, irrompeu 

uma revolta dos judeus contra os romanos]. Céstio, querendo aproveitar 
a confusão, marchou contra os revoltosos, pô-los em fuga e os perseguiu 
até Jerusalém. Acampou a sete estádios da cidade, em um lugar chamado 
Escopo; lá ficou três dias sem atacar, na esperança de que, durante esse 
tempo, eles voltassem ao dever e contentou-se em mandar seus soldados 
buscar trigo nas aldeias vizinhas.

A seguir, citações diversas da “História dos Hebreus” de 
Flávio Josefo, na parte acerca da “Guerra dos Judeus Contra os Romanos”, 
nas páginas 220-221, 234-235, 384, 445.

No quarto dia, que era o dia treze de outubro, marchou, em boa 
ordem, contra a cidade com todo seu exército, e os judeus ficaram tão 
surpreendidos e atônitos com a disciplina dos romanos, que 
abandonaram a cidade e se retiraram ao Templo. Céstio, depois de ter 
atravessado Beseta, Scenópolis e o mercado, a que chamam o mercado 
dos materiais, e tê-lo incendiado, aquartelou na cidade alta, perto do 
palácio real; se tivesse então dado assalto, ter-se-ia apoderado de 
Jerusalém e teria posto fim à guerra. Mas Tirano e Prisco, marechais de 
campo e vários oficiais de cavalaria, dissuadiram-no desse intento e 
foram causa de que, pela longa duração que depois teve essa guerra, de 
que os judeus sofressem males incomparavelmente maiores do que 
aqueles que então teriam sofrido [...]�� � � � � � �

Os sediciosos ficaram tão assustados que, se julgando perdidos, 
vários fugiram para fora da cidade; mas o povo, ao contrário, sentiu 
alegria e só pensava em abrir as portas a Céstio, que consideravam como 
seu benfeitor, porque lhes dava os meios de se libertar da tirania daque-
les revoltosos. Assim, se esse general tivesse continuado o cerco, teria 
logo se apoderado da cidade; mas Deus, irritado contra aqueles 
malvados, não permitiu que a guerra acabasse logo.�� �
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“Tito [filho de Vespasiano] avançou com seiscentos cavaleiros 
escolhidos, para explorar Jerusalém e observar as disposições dos 
judeus; sabendo que o povo desejava a paz, para se libertar da tirania 
daqueles facciosos, e que nada, senão a sua fraqueza impedia sacudir-lhe 
o jugo, ele julgava que sua presença poderia talvez fazê-lo resolver-se a se 
entregar antes de se vir às armas”. � � �

Esta vitória, tão inesperada, obtida pelos judeus sobre o exército 
romano, comandado por Céstio, deixou-os de tal modo cheios de si e 
tornou-os tão insolentes, que, incapazes de se moderar, só pensaram em 
levar a guerra ainda mais longe”. 

[Nero] Depois de ter refletido muito, achou que somente 
Vespasiano seria capaz de sustentar o peso de tão grande 
empreendimento. Sua vida, desde a juventude até à velhice, tinha-se 
passado na guerra. [...] � � � � � � � � �

O CERCO DE TITO – ANO 70

Céstio foi tão mal informado do desespero dos revoltosos e do 
afeto do povo por ele, que levantou o cerco, quando mais tinha motivo 
de esperar ser bem-sucedido em seu empreendimento. Os sitiados, 
considerando uma retirada tão improvisada, como uma fuga, 
retomaram ânimo, atacaram-lhes a retaguarda e mataram alguns 
cavaleiros e soldados de infantaria. Céstio alojou-se naquele mesmo dia 
no acampamento que havia fortificado perto de Scopur e continuou a 
marcha no dia seguinte. Essa precipitação aumentou ainda mais a 
coragem dos judeus. [...]� � � � � � � � � �

“Mas aqueles [judeus] celerados, mais furiosos que nunca, só 
lhes responderam com injúrias e puseram nas portas sagradas do 
Templo todas as máquinas de que se serviam para atirar dardos e pedras. 
Assim tomar-se-ia aquele lugar santo por uma fortaleza que não por um 
Templo e a praça que estava diante dele podia passar por um cemitério, 
tantos eram os mortos que ali jaziam. Eles não somente entravam com 
armas naquele lugar sagrado, que lhes deveria ser inacessível, mas 
entravam mesmo quando tinham as mãos manchadas de sangue de seus 
concidadãos e chegaram a tal excesso de furor e de impiedade que os 
romanos não sentiam menos horror em vê-los cometer tais sacrilégios, 
contra o que sua religião os obrigava a respeitar ainda mais, tanto que 
eles deveriam sentir o coração partido de dor, se os romanos tivessem 
agido do mesmo modo, pois não havia um só no exército de Tito que não 
contemplasse o Templo com respeito, que não adorasse o Deus ao qual 
ele era consagrado e que não desejasse que aqueles malvados que o 
profanavam de tão horrível maneira, se arrependessem antes que a 
ruína, de que estava ameaçado, fosse irremediável. � � � � � �
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Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em 
terra santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os 
seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse 
visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. 
Por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a 
fuga deveria ser imediatamente obedecido. GC 26.

Tito ficou possuído de tão viva dor que, dirigindo ele mesmo sua 
palavra a João e aos seus companheiros, disse-lhes: "ímpios que sois, não 
foram os vossos antepassados que rodearam esse lugar sagrado de 
balaustradas, a fim de impedir que dele nos aproximássemos? Não 
foram eles que mandaram gravar em colunas, em caracteres gregos e 
romanos, proibições de passar além desse limite? Não vos permiti eu que 
fizésseis morrer aqueles que tinham a ousadia de violar essas ordens, 
mesmo que fossem romanos? Que raiva vos leva pois a profanar esse 
Templo, não somente com o sangue dos estrangeiros, mas dos de vossa 
mesma nação e a vos vangloriardes de calcar aos pés os corpos daqueles 
que massacrais? Tomo aos deuses como testemunhas, aos deuses aos 
quais adoro e aquele que outrora contemplou este Templo com vistas 
favoráveis, digo outrora, pois não creio que haja atualmente uma só 
divindade que dele não afaste os olhos. Tomo como testemunha todo 
meu exército, todos os judeus que se refugiaram junto de mim e tomo-
vos a vós mesmos como testemunhas, de que não tenho parte alguma 
nessa profanação, e que se quereis sair desse lugar sagrado, nenhum 
romano se há de aproximar do santuário nem cometerá a menor 
insolência, mesmo contra vossa vontade, eu conservarei esse 
célebre Templo".

Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na 
incredulidade e rebelião, e apressando-se ao encontro dos juízos 
retribuidores de Deus. GC 22.

Durante quase quarenta anos depois que a condenação de 
Jerusalém fora pronunciada por Cristo mesmo, retardou o Senhor os Seus 
juízos sobre a cidade e nação. GC 27.

COMENTÁRIOS	DE	ELLEN	G.	WHITE



07

Os chefes das facções oponentes por vezes se uniam para saquear e 
torturar suas desgraçadas vítimas, e novamente caíam sobre as forças uns 
dos outros, fazendo impiedosa matança. Mesmo a santidade do templo 
não lhes refreava a horrível ferocidade. Os adoradores eram assassinados 
diante do altar, e o santuário contaminava-se com corpos de mortos. No 
entanto, em sua cega e blasfema presunção, os instigadores desta obra 
infernal publicamente declaravam que não tinham receio de que 
Jerusalém fosse destruída, pois era a própria cidade de Deus. A fim de 
estabelecer mais firmemente seu poder, subornaram profetas falsos para 
proclamar, mesmo enquanto as legiões romanas estavam sitiando o 
templo, que o povo devia aguardar o livramento de Deus. GC 29.

A longanimidade de Deus para com Jerusalém apenas confirmou 
os judeus em sua obstinada impenitência. Em seu ódio e crueldade para 
com os discípulos de Jesus, rejeitaram o último oferecimento de 
misericórdia. Afastou Deus então deles a proteção, retirando o poder com 
que restringia a Satanás e seus anjos, de maneira que a nação ficou sob o 
controle do chefe que haviam escolhido. Seus filhos tinham desdenhado a 
graça de Cristo, que os teria habilitado a subjugar seus maus impulsos, e 
agora estes se tornaram os vencedores. Satanás suscitou as mais violentas 
e vis paixões da alma. Os homens não raciocinavam; achavam-se fora da 
razão, dirigidos pelo impulso e cega raiva. Tornaram-se satânicos em sua 
crueldade. Na família e na sociedade, entre as mais altas como entre as 
mais baixas classes, havia suspeita, inveja, ódio, contenda, rebelião, 
assassínio. Não havia segurança em parte alguma. Amigos e parentes 
traíam-se mutuamente. Pais matavam aos filhos, e filhos aos pais. GC 28.

Durante sete anos um homem esteve a subir e descer as ruas de 
Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De 
dia e de noite cantava ele funebremente: "Uma voz do Oriente, uma voz do 
Ocidente, uma voz dos quatro ventos! uma voz contra Jerusalém e contra o 
templo! uma voz contra os noivos e as noivas! uma voz contra o povo!" - 
Ibidem. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe 
escapou dos lábios. Aos insultos e maus-tratos respondia somente: "Ai! ai 
de Jerusalém!" "Ai! ai dos habitantes dela!" Seu clamor de aviso não 
cessou senão quando foi morto no cerco que havia predito. GC 29-30.

Apareceram sinais e prodígios, prenunciando desastre e 
condenação. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o 
templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr-do-sol, desenhavam-se carros e 
homens de guerra reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que 
ministravam à noite no santuário, aterrorizavam-se com sons 
misteriosos; a terra tremia e ouvia-se multidão de vozes a clamar: 
"Partamos daqui!" A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente 
podia ser fechada por uns vinte homens, e que se achava segura por 
imensas barras de ferro fixas profundamente no pavimento de pedra 
sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. - 
História dos Judeus, de Milman, livro 13.� � � �
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Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera 
a Seus discípulos o aviso, e todos os que creram em Suas palavras 
aguardaram o sinal prometido. "Quando virdes Jerusalém cercada de 
exércitos", disse Jesus, "sabei que é chegada a sua desolação. Então, os 
que estiverem na Judéia, fujam para os montes; os que estiverem no meio 
da cidade, saiam." Luc. 21:20 e 21. Depois que os romanos, sob Céstio, 
cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo 
parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a 
esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar, quando o 
general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. 
Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os 
acontecimentos para o bem de Seu próprio povo. O sinal prometido fora 
dado aos cristãos expectantes, e agora se proporcionou a todos 
oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Os acontecimentos 
foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos 
impediriam a fuga dos cristãos. Com a retirada de Céstio, os judeus, 
fazendo uma surtida de Jerusalém, foram ao encalço de seu exército que se 
afastava; e, enquanto ambas as forças estavam assim completamente 
empenhadas em luta, os cristãos tiveram ensejo de deixar a cidade. Nesta 
ocasião o território também se havia desembaraçado de inimigos que 
poderiam ter-se esforçado para lhes interceptar a passagem. Na ocasião 
do cerco os judeus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa 
dos Tabernáculos, e assim os cristãos em todo o país puderam escapar sem 
ser molestados. Imediatamente fugiram para um lugar de segurança - a 
cidade de Pela, na terra de Peréia, além do Jordão. GC 30-31.

As forças judaicas, perseguindo a Céstio e seu exército, caíram 
sobre sua retaguarda com tal ferocidade que o ameaçaram de destruição 
total. Foi com grande dificuldade que os romanos conseguiram efetuar a 
retirada. Os judeus escaparam quase sem perdas, e com seus despojos 
voltaram em triunfo para Jerusalém. No entanto este êxito aparente apenas 
lhes acarretou males. Inspirou-lhes aquele espírito de pertinaz resistência 
aos romanos, que celeremente trouxe indescritível desgraça sobre a 
cidade sentenciada.� � � � � � �

Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém 
quando o cerco foi reassumido por Tito. A cidade foi assaltada na ocasião 
da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus 
muros. Suas provisões de víveres, que a serem cuidadosamente 
preservadas teriam suprido os habitantes durante anos, tinham sido 
previamente destruídas pela rivalidade e vingança das facções 
contendoras, e agora experimentaram todos os horrores da morte à fome. 
GC 31.
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Tito, de boa vontade, teria posto termo à terrível cena, poupando 

assim a Jerusalém da medida completa de sua condenação. Ele se enchia 

de terror ao ver os corpos jazendo aos montes nos vales. Como alguém que 

estivesse em êxtase, olhava ele do cimo do Monte das Oliveiras ao templo 

magnificente, e deu ordem para que nenhuma de suas pedras fosse 

tocada. Antes de tentar ganhar posse desta fortaleza, fez ardente apelo aos 

chefes judeus para não o forçarem a profanar com sangue o lugar sagrado. 

Se saíssem e combatessem em outro local, nenhum romano violaria a 

santidade do templo. O próprio Josefo, com apelo eloqüentíssimo, 

suplicou que se rendessem, para se salvarem a si, a sua cidade e seu lugar 

de culto. Suas palavras, porém, foram respondidas com pragas amargas. 

Lançaram-se dardos contra ele, que era seu último mediador humano, 

enquanto persistia em instar com eles. Os judeus haviam rejeitado os 

rogos do Filho de Deus e agora as advertências e rogos apenas os tornavam 

mais decididos a resistir até o último ponto. Nulos foram os esforços de 

Tito para salvar o templo; Alguém, maior do que ele, declarara que não 

ficaria pedra sobre pedra. GC 32-33.

A cega obstinação dos chefes dos judeus e os abomináveis crimes 

cometidos dentro da cidade sitiada, provocaram o horror e a indignação 

dos romanos, e Tito finalmente se decidiu a tomar o templo de assalto. 

Resolveu, contudo, que, sendo possível, deveria o mesmo ser salvo da 

destruição. Mas suas ordens foram desatendidas. Depois que ele se retirara 

para a sua tenda à noite, os judeus, saindo repentinamente do templo, 

atacaram fora os soldados. Na luta, um soldado arremessou um facho 

através de uma abertura no pórtico, e imediatamente as salas revestidas 

de cedro, em redor da casa sagrada, se acharam em chamas.������
Tito precipitou-se para o local, seguido de seus generais e legionários, e 

ordenou aos soldados que apagassem as labaredas. Suas palavras não 

foram atendidas. Em sua fúria, os soldados lançaram tochas ardentes nas 

salas contíguas ao templo, e com a espada assassinavam em grande 

número os que ali tinham procurado refúgio. O sangue corria como água 

pelas escadas do templo abaixo. Milhares e milhares de judeus pereceram. 

Acima do ruído da batalha, ouviam-se vozes bradando: "Icabode!" - foi-se 

a glória. GC 33.
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Tito achou impossível sustar a fúria da soldadesca; entrou com 
seus oficiais e examinou o interior do edifício sagrado. O esplendor 
encheu-os de admiração; e, como as chamas não houvessem ainda 
penetrado no lugar santo, fez um último esforço para salvá-lo; e, 
apresentando-se-lhes repentinamente, de novo exortou os soldados a 
deterem a marcha da conflagração. O centurião Liberalis esforçou-se por 
impor obediência a seu estado maior; mas o próprio respeito para com o 
imperador cedeu lugar à furiosa animosidade contra os judeus, ao 
excitamento feroz da batalha, e à esperança insaciável do saque. Os 
soldados viam tudo em redor deles resplandecendo de ouro, que fulgurava 
deslumbrantemente à luz sinistra das chamas; supunham que 
incalculáveis tesouros estivessem acumulados no santuário. Um soldado, 
sem ser percebido, arrojou uma tocha acesa por entre os gonzos da porta: o 
edifício todo em um momento ficou em chamas. O denso fumo e o fogo 
obrigaram os oficiais a retirar-se, e o nobre edifício foi abandonado à 
sua sorte. GC 33-34.

Acautelem-se os homens para que não aconteça negligenciarem a 
lição que lhes é comunicada pelas palavras de Cristo. Assim como Ele 
preveniu Seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes 
um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também 
advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final, e lhes deu sinais de 
sua aproximação para que todos os que queiram, possam fugir da ira 
vindoura. Declara Jesus: "E haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas; e 
na Terra angústia das nações." Luc. 21:25; Mat. 24:29; Mar. 13:24-26; 
Apoc. 6:12-17. GC 37.

Depois da destruição do templo, a cidade inteira logo caiu nas 
mãos dos romanos. [...] Tanto a cidade como o templo foram arrasados até 
aos fundamentos, e o terreno em que se erguia a casa sagrada foi lavrado 
como um campo. (Jer. 26:18.) GC 35.

Não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção 
de que gozamos. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe 
completamente para o domínio de Satanás. [...] A destruição de Jerusalém 
constitui tremenda e solene advertência a todos os que estão tratando 
levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos 
da misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do 
ódio ao pecado por parte de Deus, e do castigo certo que recairá sobre 
o culpado. GC 36.
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APLICAÇÃO PARA OS NOSSOS DIAS
PARTE II

ADVERTÊNCIA	PROFÉTICA	
PARA	OS	ADVENTISTAS	EM	1885

Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições 
ou entesourando neste mundo. Não está muito distante o tempo em que, 
como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares 
desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos 
romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se 
nossa nação o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal 
será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes 
cidades, passo preparatório para sair das menores para lares retirados em 
lugares solitários entre as montanhas. E agora, em vez de buscarmos 
dispendiosas moradas aqui, devemos estar-nos preparando para mudar-
nos para um país melhor, isto é, o celestial. Em vez de gastar nosso 
dinheiro em nos comprazer a nós mesmos, cumpre-nos estudar a maneira 
de economizar. (Ano: 1885). 5 TI 464-465.

Atenção! Pergunta: Se a frase no texto – “assim o arrogar-se nossa 
nação [EUA] o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal” – 
acontecer quando for assinado o decreto, como as pessoas sairão das 
cidades grandes para as pequenas? Apocalipse 13 relata que quem não 
tiver o sinal da besta não vai poder fazer transações financeiras. Mais 
adiante entraremos com mais profundidade quanto a este texto do 5 TI.

OS	EUA	REPRESENTAM	A	BESTA	
QUE	SOBE	DA	TERRA	EM	APOCALIPSE	13

"E tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro." Os chifres 
semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, o 
que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos, quando 
apresentados ao profeta como estando a "subir" em 1798. 
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Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste 
símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a 
nação assim representada. A "fala" da nação são os atos de suas 
autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos desmentirá os 
princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua 
política. A predição de falar "como o dragão", e exercer "todo o poder da 
primeira besta, claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de 
intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo 
dragão e pela besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta 
de dois chifres faz com "que a Terra e os que nela habitam adorem a 
primeira besta", indica que a autoridade desta nação deve ser exercida 
impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem 
ao papado.� �

Semelhante atitude seria abertamente contrária aos princípios 
deste governo, ao espírito de suas instituições livres, às afirmações 
insofismáveis e solenes da Declaração da Independência, e à 
Constituição. Os fundadores da nação procuraram sabiamente prevenir o 
emprego do poder secular por parte da igreja, com seu inevitável resultado 
- intolerância e perseguição. A Magna Carta estipula que "o Congresso 
não fará lei quanto a oficializar alguma religião, ou proibir o seu livre 
exercício", e que "nenhuma prova de natureza religiosa será jamais 
exigida como requisito para qualquer cargo de confiança pública nos 
Estados Unidos". Somente em flagrante violação destas garantias à 
liberdade da nação, poderá qualquer observância religiosa ser imposta 
pela autoridade civil. GC 442.

Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América do 
Norte e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos 
sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre 
o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Suas idéias tiveram 
guarida na Declaração da Independência, que estabeleceu a grande 
verdade de que "todos os homens são criados iguais", e dotados de 
inalienável direito à "vida, liberdade, e procura de felicidade". E a 
Constituição garante ao povo o direito de governar-se a si próprio, 
estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e 
administrem as leis. Foi também concedida liberdade de fé religiosa, 
sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua 
consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios 
fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder 
e prosperidade. GC 441.
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Muitos há, mesmo entre os que se empenham neste movimento em 
favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que 
virão após essa ação. Não vêem que golpeiam diretamente a liberdade 
religiosa. Muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado 
bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do 
domingo. Qualquer movimento em favor da legislação religiosa é 
realmente um ato de concessão ao papado, que por tantos séculos tem 
constantemente guerreado contra a liberdade de consciência. 

EGW	COMENTA	ACERCA	DO	
MOVIMENTO	EM	FAVOR	DA	LEI	DOMINICAL

Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise vai 
envolver o mundo. A mais terrível luta de todos os séculos está justamente 
à nossa frente. Acontecimentos que, há mais de quarenta anos, baseados 
na autoridade da palavra profética, declarávamos ser iminentes 
desenrolam-se agora perante nossos olhos. Já os legisladores da nação 
[refere-se aos Estados Unidos] foram instados a emendarem a 
Constituição, restringindo a liberdade de consciência. A questão de impor 
a observância do domingo tornou-se de interesse e importância 
nacionais. Bem sabemos qual será o resultado desse movimento. Mas 
estaremos prontos para o acontecimento? Temo-nos desincumbido 
fielmente do dever que Deus nos confiou, de dar ao povo a advertência 
quanto ao perigo que tem pela frente?

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.� � � � � �

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. 17, 1906). 
MM, 1977, Maranata – O Senhor Vem, 191.
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A observância do domingo deve sua existência como uma 
chamada instituição cristã ao “mistério da iniqüidade”; e sua imposição 
será o virtual reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do 
catolicismo. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo 
de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o 
protestantismo dará a mão ao papado; isso não será outra coisa senão dar 
vida à tirania que há muito aguarda ansiosa sua oportunidade de saltar de 
novo para o despotismo ativo. 5 TI 711-712.

A obra peculiar do terceiro anjo não foi ainda vista em sua 
importância. Deus pretendia que Seu povo estivesse muito mais adiante 
da posição que ocupa hoje. Mas agora que é chegado o tempo para se 
porem em ação, têm ainda que fazer o preparo. Quando os Reformadores 
Nacionais começaram a instar por medidas tendentes a restringir a 
liberdade religiosa, nossos dirigentes deveriam ter estado despertos à 
situação e deveriam ter trabalhado fervorosamente para neutralizar esses 
esforços. Não era plano de Deus que a luz fosse retida de nosso povo — a 
própria verdade presente de que careciam para este tempo. Nem todos os 
nossos pastores que estão proclamando a mensagem do terceiro anjo 
compreendem realmente o que constitui essa mensagem. 

 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. Pode parecer que 
Satanás esteja triunfando e que a verdade seja abatida pela falsidade e o 
erro; o povo sobre o qual Deus estendeu Sua proteção, e o país que tem 
sido um refúgio para os servos de Deus e defensores da verdade, 
oprimidos em sua consciência, podem correr perigo. Mas Deus deseja que 
recordemos Seu trato com Seu povo no passado, para salvá-lo dos 
inimigos. Ele sempre tem escolhido extremidades, ocasiões em que 
parecia não haver possibilidade de libertamento das operações de Satanás, 
para a manifestação de Seu poder. A necessidade do homem é a 
oportunidade de Deus. Pode ser que ainda seja concedido ao povo de Deus 
um prazo para despertar e fazer brilhar sua luz. 5 TI 713-714.
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Uma grande responsabilidade cabe aos homens e mulheres de 
oração através do país, de pedir a Deus que detenha a nuvem do mal e 
conceda mais alguns anos de graça nos quais trabalhar para o Mestre. 
Clamemos a Deus para que os anjos segurem os quatro ventos até que 
sejam enviados missionários a todas as partes do mundo, e proclamem a 
advertência contra a desobediência à lei de Jeová. (Ano: 1889). 
5 TI 717-718. 

O movimento da Reforma Nacional foi por alguns considerado de 
tão pouca importância que não julgaram necessário dar-lhe muita atenção, 
imaginando mesmo que, assim procedendo, concederiam tempo para 
questões diferentes da mensagem do terceiro anjo. Que o Senhor perdoe a 
nossos irmãos por assim terem interpretado a própria mensagem para 
este tempo. 5 TI 714-715.

Por muitos anos temos aguardado a imposição de uma lei 
dominical em nossa terra; e, agora que o movimento está quase nos 
atropelando, perguntamos: Cumprirá nosso povo seu dever na questão? 
Não poderemos ajudar a erguer a norma e chamar para a frente os que têm 
consideração pelos seus direitos e privilégios religiosos? Aproxima-se 
rapidamente o tempo em que os que preferem obedecer a Deus e não 
obedecer ao homem serão levados a sentir a mão da opressão. 
Desonraremos, pois, a Deus conservando-nos silenciosos enquanto Seus 
santos mandamentos são pisados?

Enquanto o mundo protestante está por sua atitude fazendo 
concessões a Roma, despertemos para compreender a situação e observar 
em seus verdadeiros lances a contenda ante nós. Ergam os vigias agora a 
voz e dêem a mensagem que é verdade presente para este tempo. 
Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética e 
procuremos despertar o espírito do verdadeiro protestantismo, 
acordando o mundo para a intuição do valor dos privilégios da liberdade 
religiosa por tanto tempo usufruídos. 5 TI 716.

O povo deve ser despertado em relação aos perigos do tempo 
presente. Os vigias estão adormecidos. Estamos com anos de atraso. Que 
os principais vigias sintam a necessidade urgente de olharem por si 
mesmos, a fim de que não percam as oportunidades que lhes são dadas de 
ver os perigos. 5 TI 715.

Se Deus já falou por mim, virá o tempo em que seremos levados 
perante conselhos, e cada aspecto da verdade que mantemos será criticado 
severamente. O tempo que tantos estão deixando passar desperdiçado 
deveria ser dedicado ao encargo que Deus nos deu de preparar-nos para a 
crise que se aproxima. 5 TI 717.
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Projeto de lei S.2983 proposto pelo Senador Blair

O	PROJETO	DE	LEI	DOMINICAL	DE	MAIO	DE	1888

[Seção 1.] Que seja decretado pelo Senado e pela Câmara dos 
Deputados que nenhuma pessoa ou corporação, ou agente, servidor ou 
empregado de qualquer pessoa ou corporação exercerá ou autorizará a 
execução de qualquer trabalho secular, empreendimento ou negócios 
para a perturbação de outros com exceção de obras de necessidade, de 
misericórdia e humanitárias. Nenhuma pessoa deverá se envolver em 
qualquer tipo de brincadeiras, jogos, diversões ou recreações para a 
perturbação de outros no primeiro dia da semana, comumente 
conhecido como o dia do Senhor, ou durante qualquer parte dele, em 
qualquer território, distrito, embarcação ou lugar sujeito à exclusiva 
jurisdição dos Estados Unidos. Não deverá ser permitido a qualquer 
pessoa ou empresa receber pagamentos por trabalhos ou serviços 
realizados ou prestados em violação a esta seção�

“No Senado dos Estados Unidos, em 21 de maio de 1888, o Sr. 
Blair apresentou o seguinte projeto de lei, lido duas vezes e 
encaminhado para a Comissão de Educação e Trabalho: 

Um projeto de lei que garanta ao povo desfrutar do primeiro dia 
da semana, comumente conhecido como o dia do Senhor, como dia de 
descanso, e promova sua observância como dia de culto religioso.� � � � � � � � � � � �

Seção 2. Nenhuma correspondência ou material de correio 
deverá ser doravante transportada em tempo de paz por qualquer rota 
postal terrestre; nenhuma entrega postal deverá ser recebida, 
classificada, manuseada ou entregue durante qualquer parte do 
primeiro dia da semana, exceto nos casos em que alguma carta estiver 
relacionada com obras de necessidade, misericórdia ou referente a 
questões de saúde, vida ou falecimento de qualquer pessoa. Nessas 
circunstâncias, a justificativa deverá estar claramente expressa no 
exterior do envelope, e o chefe dos correios deverá providenciar o 
transporte de tal carta.�
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Seção 3. Que a atividade de comércio entre os Estados e com as 

tribos indígenas, não sendo obras de necessidade, misericórdia ou 

humanitárias, mediante transporte de bens ou pessoas por terra ou 

água, passíveis de perturbar o povo de desfrutar o primeiro dia da 

semana, ou qualquer parte dele, como dia de descanso do trabalho, 

exceção feita às obras de necessidade, misericórdia ou humanitárias, ou 

de interferir em sua observância como dia de culto religioso, seja 

proibida. E qualquer pessoa ou empresa, ou o agente ou empregado de 

qualquer pessoa ou corporação, que intencionalmente violar esta seção, 

será punido com multa de no mínimo dez dólares e no máximo mil 

dólares, e qualquer trabalho exercido na atividade de tal comércio 

proibido será considerado ilegal, e nenhuma compensação financeira 

será reavida ou paga pelo mesmo.� � � � � � � � � � � �
Seção 4. Que sejam proibidos, no primeiro dia da semana, todos 

os exercícios militares e navais, inspeções e desfiles, fora do tempo de 

serviço ativo ou de imediata preparação para ele, realizados por 

soldados, marinheiros, fuzileiros navais ou cadetes dos Estados Unidos, 

exceto convocações destinadas a garantir a observância devida e 

ordenada de serviços religiosos. Nenhum tipo de trabalho 

desnecessário será realizado ou permitido no serviço militar ou naval 

dos Estados Unidos no dia do Senhor.� � � � � � � �
Seção 5. Será considerado ilegal pagar ou receber pagamento ou 

salários de qualquer forma por serviço prestado, ou trabalho realizado, 

ou pelo transporte de pessoas ou bens em violação às disposições desta 

lei, e não haverá qualquer ação para recuperação dos mesmos, e caso 

sejam pagos, quer antecipadamente ou de outra maneira, o valor poderá 

ser recuperado por qualquer pessoa que primeiramente entrar com ação 

judicial pelo mesmo.� � �
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Calebes são os homens mais necessários nestes últimos dias. 
(Ano: 1882). 5 TI 130.

Nota: A União Nacional da Mulher Cristã e a União Americana 
do Sábado solicitaram que no título do projeto de lei a palavra promover 
fosse trocada por proteger, a fim de eliminar qualquer aparência de que se 
propunha uma união entre igreja e estado. 

Seção 6. Que não seja considerada violação desta lei o trabalho 
ou serviço realizados ou prestado no primeiro dia da semana em 
consequência de acidente, desastre ou atrasos inevitáveis durante as 
conexões regulares em rotas postais e rotas de viagem ou transporte, 
bem como a preservação de produtos perecíveis ou expostos, o 
transporte e entrega regular e necessária de artigos de alimentação em 
condição de uso saudável, o transporte para distâncias curtas de um 
Estado, distrito ou Território para outro Estado, distrito ou Território, 
que por leis locais seja declarado como necessário para o bem público. 
Tais serviços, porém, devem ser interpretados da melhor forma 
possível a fim de assegurar a todas as pessoas o descanso merecido do 
trabalho durante o primeiro dia da semana, seu desenvolvimento 
mental, moral, cultural e a observância religiosa do dia de repouso”. 
(Em A Lei Dominical Nacional, págs. 8-10).

A	IGREJA	REJEITA	O	REMÉDIO	
DIVINO	EM	OUTUBRO	DE	1888

A história do relatório dos doze espias tem aplicação para nós 
como povo. As cenas de covarde queixa e recuo do combate quando há 
riscos a serem defrontados são reproduzidos entre nós hoje. A mesma 
indisposição é manifestada em atender a relatórios fiéis e a verdadeiro 
conselho como nos dias de Calebe e Josué. (Ano: 1876). 4 TI 154.

Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um 
povo. O Senhor não nos cerrou o Céu, mas nosso próprio procedimento de 
constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o amor do 
mundo têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados. 
Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E no entanto, a 
opinião geral é que a igreja está florescendo, e que paz e prosperidade 
espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de 
seguir a Cristo, seu Guia, e está constantemente retrocedendo rumo do 
Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de 
poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito 
de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim 
o deseja. (Ano: 1882). 5 TI 217.
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Há dois anos [em 1886, na Assembléia Geral de Battle Creek], 
Jesus foi traspassado e ferido na pessoa de seus santos. A reprovação de 
Deus recai sobre todo o vestígio de dureza de coração, falta de cortesia e 
de amor genuíno entre os irmãos. Man. 21, 1888. (Em Ellen White – 
Mulher de Visão, 240).

A mensagem que nos é dada por A. T. Jones e E. J. Waggoner é a 
mensagem de Deus à igreja laodiceana. Carta S24, 1892. � � � � � � �

Enquanto os duvidosos falam de impossibilidades, enquanto 
tremem ao pensamento de muros fortificados e gigantes de grande 
estatura, os fiéis Calebes, aqueles que tem “outro espírito”, venham para 
frente. A verdade de Deus que produz salvação, chegará ao povo, se 
pastores e professos crentes não lhe embaraçarem o caminho, como 
fizeram os espias infiéis. (Ano: 1885). 5 TI 380.�

A mesma desobediência e o mesmo fracasso observados na igreja 
judaica têm caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta grande 
luz do Céu através das últimas mensagens de advertência. Deixaremos 
que a história de Israel se repita em nossa experiência? Havemos nós de, à 
semelhança deles, desperdiçar nossas oportunidades e privilégios até que 
Deus permita nos sobrevirem opressão e perseguição? (Ano: 1885). 
5 TI 456. 

A morte espiritual sobreveio ao povo que deveria estar 
manifestando vida e zelo, pureza e consagração, pela mais fervente 
devoção à causa da verdade. Os fatos concernentes à real condição do 
professo povo de Deus falam mais alto que sua profissão, e evidenciam 
que algum poder cortou o cabo que os ancorava na Rocha Eterna e estão 
flutuando pelo mar, sem mapa ou bússola. RH, 24 de julho de 1888.�� � �

Em Sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem 
a Seu povo por intermédio dos Pastores Waggoner e Jones. [...] 
Apresentava a justificação pela fé no Fiador; convidava o povo para 
receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os 
mandamentos de Deus. TM 91-92.

Se rejeitardes os mensageiros delegados por Cristo, rejeitais 
a Cristo. TM 97. � �

Foi-me mostrado que a terrível experiência do congresso de 
Minneápolis é um dos capítulos mais tristes da história dos crentes da 
verdade presente. Carta 179, 1902. (Em História de Nossa Igreja, 250).

Os preconceitos e opiniões que prevaleciam em Mineápolis de 
modo algum estão mortos. (Ano: 1890). TM 467.

Alguns vêm cultivando ódio contra os homens a quem Deus 
comissionou para dar uma mensagem especial ao mundo. Eles 
começaram essa satânica obra em Mineápolis. Mais tarde, ao verem e 
sentirem a demonstração do Espírito Santo, que testificava que a 
mensagem era de Deus, odiaram-na ainda mais, pois eram um 
testemunho contra eles. (Ano: 1895). TM 79-80.
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A	DEFESA	DA	LIBERDADE	

RELIGIOSA	POR	ALONZO	T.	JONES

Em dezembro de 1888 o pastor Alonzo Trévier Jones esteve 
perante uma comissão do Senado americano que analisava o projeto 
de lei dominical. A seguir, os argumentos que ele utilizou naquela 
ocasião a fim de defender a Liberdade Religiosa e de Consciência. 
As citações são de seu livro A Lei Dominical Nacional. O material 
foi primeiramente publicado em 1889, na revista adventista 
American Sentinel.

Sr. Jones – O princípio sobre o qual estamos pautados é que o 
governo civil é civil, e nada tem que ver, no que diz respeito à legislação, 
com observâncias religiosas de qualquer tipo. A base para essa 
afirmação encontra-se nas palavras de Jesus Cristo em Mateus 22:21. 
[...]� �

Com essa abordagem, o Salvador certamente separou o que 
pertence a César daquilo que pertence a Deus. Não devemos dar a César 
o que pertence a Deus. Não devemos dar a Deus por meio de César 
aquilo que pertence a Deus. Pág. 17.

Senador Blair – Se César é a sociedade, e o dia de repouso é 
necessário para o bem da sociedade, será que Deus não exige que 
estabeleçamos o dia de repouso para o bem da sociedade? E se a 
sociedade faz uma lei em decorrência disso, não seria essa 
lei obrigatória?� �

Sr. Jones – É para o bem da sociedade que todos sejam cristãos, 
mas não é da responsabilidade do Estado fazer com que as pessoas se 
tornem cristãs. Se o Estado assumisse essa incumbência, isso 
certamente não seria um benefício para sociedade; nunca foi e nunca 
poderá ser. Págs. 17-18.
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Sr. Jones – Considerando que os Dez Mandamentos contêm 
todos os deveres do homem, e que a enumeração mencionada aqui [em 
Romanos 13:1-9], referente aos deveres do homem para com poderes 
políticos estabelecidos, não faz menção alguma de nada relacionado à 
primeira tábua da lei, conclui-se que nenhum dos deveres prescritos na 
primeira tábua da lei fazem parte das obrigações que o homem tem para 
com os poderes constituídos. Isso quer dizer, como já afirmamos, que os 
poderes constituídos, mesmo que ordenados por Deus, não foram 
estabelecidos por Deus para controlar o mínimo dever que seja 
relacionado com um dos quatro primeiros mandamentos. Esses são 
deveres do homem para com Deus, e com esses deveres os poderes 
constituídos não têm nenhum direito de se envolver, pois Cristo 
ordenou que o ser humano desse a Deus – não a César, e nem por meio 
de César – o que é de Deus. Por conseguinte, Paulo, quando comentou as 
palavras de Cristo, não mencionou os primeiros quatro mandamentos. 
Este projeto de lei dominical de fato se propõe a legislar sobre algo que 
envolve o dia do Senhor. Se é o dia do Senhor, temos de dar esse dia ao 
Senhor e não a César. Quando César o exige de nós, ele está requerendo 
algo que não lhe pertence e com o que não tem nada a ver.

Senador Blair – Sua objeção seria satisfeita se, ao invés de 
dizermos “dia do Senhor”, disséssemos “domingo”?�� � � � � � � � � �

Sr. Jones – Não, Senhor, porque o princípio subjacente ao 
domingo, e seu único fundamento, é de natureza eclesiástica, e qualquer 
legislação relacionada a ele constitui legislação eclesiástica. Mas lidarei 
de forma mais ampla com sua pergunta logo mais. � � �

Permitam-me usar as palavras de Cristo novamente para 
enfatizar este ponto. Naqueles tempos, a questão era sobre o tributo, se 
era lícito pagar tributo a César ou não. Respondendo a essa pergunta, 
Cristo estabeleceu o seguinte princípio: “Dai a César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus”. O dinheiro do tributo pertencia a César. Sua 
imagem e inscrição estavam nas moedas. Portanto, este devia ser 
entregue a ele. Agora, nossa discussão tem que ver com a observância do 
dia de repouso (seja ele o sábado ou domingo), e cabe aqui colocar uma 
pergunta não somente legítima, mas necessária: É lícito dar a 
observância do dia do Senhor a César? 
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A resposta pode estar em Suas próprias palavras: Mostrem-me o 
dia do Senhor, que imagem e inscrição ele traz? Do Senhor, é claro. 
O próprio projeto de lei em discussão aqui hoje declara ser ele o dia do 
Senhor. Então as palavras de Cristo se aplicam a essa situação. Pelo fato 
de o dia do Senhor trazer a imagem e inscrição do Senhor, cabe a nós, 
portanto, dar as coisas do Senhor para o Senhor e as coisas de César para 
César. Ele não porta a imagem e inscrição de César. Ele não lhe pertence 
e a ele não deve ser dado. [...] E César jamais poderá exigi-la 
[a obediência do dia de descanso] sem exigir aquilo que pertence a Deus, 
ou sem se colocar no lugar de Deus, usurpando-Lhe as prerrogativas.� � � � � � � � �

Por este motivo, afirmamos que se este projeto de lei fosse 
proposto em favor do verdadeiro sábado do Senhor, o sétimo dia, o dia 
que nós guardamos; se este projeto de lei se propusesse a promover sua 
observância, ou convidar os homens a não trabalhar nesse dia, ainda 
assim seríamos positivamente contrários a ele com a mesma 
determinação com que nos opomos a ele agora, e eu estaria aqui nesta 
mesa argumentando exatamente como estou fazendo agora contra a 
observância dominical, usando do mesmo princípio estabelecido por 
Jesus Cristo, de que naquilo que pertence a Deus o governo jamais terá o 
direito de interferir. Esse dever deve ser definido apenas entre o homem 
e Deus, e se qualquer homem não o cumprir para com Deus, ou se 
recusar a fazê-lo, ele é responsável exclusivamente perante Deus e não 
perante qualquer autoridade, assembleias ou organizações humanas. E 
qualquer poder civil que se julga no direito de punir uma pessoa por sua 
negligência ou recusa em entregar a Deus o que é de Deus coloca-se a si 
mesmo no lugar de Deus. Qualquer governo que tente fazer isso se 
colocará contra a palavra de Cristo e é, portanto, anticristão. Este projeto 
de lei dominical propõe que o governo faça justamente isso. Portanto, 
sem qualquer intenção de criticar o autor do projeto, esta proposta de lei 
dominical nacional em discussão aqui é anticristã. Ao afirmar isso, não 
estou destacando essa proposta de lei como se fosse pior do que todas as 
outras leis dominicais no mundo. Nunca houve e nunca haverá uma lei 
dominical que não seja anticristã.  Págs. 23-26.
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Sr. Jones – Cada ser humano neste país, ou em qualquer outro 
lugar, tem o direito de adorar um ídolo se quiser. Esse ídolo encarna as 
convicções dessa pessoa com relação a quem Deus é. Ele só pode adorar 
de acordo com suas convicções. Não importa o formato que esse ídolo 
tenha, a pessoa tem o direito de adorá-lo em qualquer lugar do mundo, 
portanto também nos Estados Unidos da América. Mas suponha que a 
adoração a esse deus envolva tirar a vida de uma pessoa da comunidade 
e oferecê-la como sacrifício humano. O governo civil existe para a 
proteção da vida, da liberdade, propriedade, etc., e deve punir qualquer 
pessoa que atentar contra a vida do próximo. A lei civil protege a vida 
humana contra tal prática religiosa de quem quer que seja; mas, ao punir 
o agressor, o Estado não considera absolutamente a filiação religiosa 
desse cidadão. A lei o puniria igualmente se tal cidadão não tivesse 
pretensões de estar prestando um culto religioso. Ele é punido por seu 
ato de incivilidade, por assassinato, mas não por sua irreligiosidade. 
Pág. 28.

Sr. Jones – No artigo VI da Constituição dos Estados Unidos é 
dito que: “nenhum teste religioso jamais será exigido como requisito 
para qualquer função ou cargo de confiança pública nos Estados 
Unidos”. A primeira emenda à Constituição, que tornou mais 
incontestável a adoção desse princípio, assim declara: “O Congresso não 
fará nenhuma lei relacionada ao estabelecimento de uma religião ou que 
proíba o seu livre exercício”. Essa primeira emenda foi adotada em 1789 
na primeira reunião do Congresso regida pela Constituição. Pág. 42.

  Sr. Jones – Creio que George Washington ainda é uma figura 
digna de nosso respeito – pelo menos o é pelos adventistas do sétimo dia. 
Ele disse: “Todo homem que se comporta como bom cidadão é 
responsável unicamente diante de Deus por sua fé religiosa, e deve ser 
protegido para que adore a Deus de acordo com os ditames de sua 
própria consciência”. Assim, então, deveríamos ser protegidos, desde 
que sejamos cidadãos respeitadores da lei. Pág. 26.
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“A nova nação, reivindicando o direito de individualidade 
mesmo na religião, e sobretudo na religião, atreveu-se a dar o exemplo de 
aceitar em suas relações com Deus o princípio primeiramente ordenado 
por Deus na Judéia. Ela deixou a gestão das coisas temporais para o 
poder temporal; mas a Constituição Americana, em harmonia com as 
pessoas de todos os Estados, reteve do Governo Federal o poder de 
invadir a residência da razão, a cidadela da consciência, o santuário da 
alma. Tal postura não foi fruto de indiferença, mas refletia o desejo de 
que o infinito Espírito da verdade eterna Se movesse em Sua liberdade, 
pureza e poder”. Último capítulo. Págs. 42-43.  

Sr. Jones – [Bancroft, em seu livro História da Constituição 
Americana, escreveu:] “Nos mais remotos Estados conhecidos da 
história, o governo e a religião formavam um conjunto indivisível. Cada 
Estado tinha sua divindade própria, e frequentemente esses protetores, 
um após outro, podiam ser derrotados em batalha para nunca mais 
renascerem. A Guerra do Peloponeso, por exemplo, surgiu de uma 
contenda por causa de um oráculo. Roma, que por vezes concedia 
cidadania àqueles aos quais derrotava, introduzia legalmente, e 
seguindo a lógica corrente daquela época, a adoração de seus deuses. 
Ninguém havia pensado em defender a religião de acordo com a 
consciência do indivíduo até surgir uma voz da Judéia, que inaugurou a 
maior época na vida da humanidade ao estabelecer uma religião pura, 
espiritual e universal para toda a humanidade, e ordenou que se desse 
somente o que pertencia a César. Essa regra foi mantida nos primórdios 
do evangelho para todos os homens. Assim que esta religião foi adotada 
pelo líder do império romana, ela perdeu seu caráter de universalidade e 
tornou-se escrava de uma conexão profana com o Estado profano. E 
assim aconteceu, até que a nova nação [EUA] – a que menos se poluiu 
com as infrutíferas zombarias do século dezoito, cuja crença geral no 
cristianismo superava a de qualquer outro povo da época, a principal 
herdeira da Reforma em sua forma mais pura – quando se reuniu para 
estabelecer o governo dos Estados Unidos, recusou-se a tratar a fé como 
um assunto a ser regulamentado por um corpo governamental, ou cujo 
dirigente fosse o monarca ou o próprio Estado.
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Sr. Jones – O Reverendo Sam Small, num sermão proferido na 
cidade de Kansas no último inverno, expressou sua visão e a de muitos 
outros quando disse: “Anseio ver o dia chegar quando a igreja poderá ser 
o árbitro de todas as legislações – municipais, estaduais, e federais; 
quando as grandes igrejas do país puderem se unir harmoniosamente, e 
emitir seus editos, e os poderes legislativos respeitá-los e adotá-los 
como leis”. � � � � � �

Sr. Jones – Muito bem. Se o Estado obrigar os homens a não fazer 
trabalho algum, ele estará impondo a ociosidade. A ociosidade é a raiz 
de ilimitado mal. O provérbio que aprendemos na nossa infância é 
verdadeiro: “cabeça vazia é oficina de Satanás”. Neste mundo, obrigar os 
homens a ficar desocupados significa forçá-los a uma onda de 
influências e tentações que, em sua essência, só pode levar ao mal. É do 
conhecimento geral - e trata-se um dos principais fundamentos das 
queixas dos que estão trabalhando em prol das leis dominicais – que, de 
todos os dias da semana, o domingo é o dia de maior perversidade, e que 
nele os recordes de crime e violência excedem os de qualquer outro dia 
da semana, especialmente em cidades grandes. Pág. 47.

Mas qualquer tentativa de impor observâncias religiosas 
somente reforça a hipocrisia e multiplica o pecado, pois amor a Deus é 
essencial para cada ato de serviço religioso. Quando um homem presta 
obediência ou reverência a Deus sem ter amor por Ele no coração, ele 
somente O desonra e violenta sua própria natureza. Quando alguém 
obedece a Deus, ou pratica alguma observância religiosa por motivos 
não altruístas, comete pecado. Pág. 51. 

Sr. Jones – O único meio pelo qual esses líderes da igreja 
obtiveram da parte de Constantino a garantia de que poderiam usar o 
poder do Estado foi o famoso decreto que proibia certos tipos de 
trabalho no “venerável dia do sol”. Esse edito dizia: “Que todos os juízes e 
todos habitantes das cidades, e as atividades ligadas ao comercia 
descansem no venerável dia do sol. Não obstante, os que residem no 
campo tem a permissão de atenderem livremente e com plena liberdade 
ao cultivo dos campos, visto acontecer amiúde que nenhum outro dia é 
tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha, de maneira 
que os homens, deixando passar o momento crítico da agricultura, não 
percam as dádivas concedidas pelo céu”. A lei foi promulgada em 7 de 
março de 321 d.C. Pág. 62. 
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A história da inquisição não passa do desdobramento histórico 
gerado por esta infame teoria de Agostinho. Contudo, essa teoria é tão 
somente a sequência lógica da tese em que fundamentam todas as leis 
dominicais. A igreja induziu o Estado a obrigar toda a população a ficar 
ociosa para o próprio bem deles. Em seguida, ficou constatado que 
todos estavam mais inclinados à impiedade. Então, para salvá-los de cair 
nas mãos do diabo, tentaram compelir todos a ir para o Céu. O trabalho 
da Inquisição foi sempre fundamentado no amor pelas almas dos 
homens e para salvá-los do inferno! Pág. 65.

Sr. Jones – Sobre essa teoria [de poder temporal da igreja], 
Neander observa: “Foi por meio de Agostinho, então, que foi proposta e 
fundada uma teoria que [...] continha a semente de todo aquele sistema 
de despotismo espiritual, de intolerância e perseguição, cujo fim foram 
os tribunais da Inquisição”. (História da Igreja, p. 217).� � � � � � �

Sr. Jones – É o Estado [americano] que a está propondo [a lei 
dominical], exatamente como Constantino fez, para satisfazer às igrejas. 
Pág. 82. 

Sr. Jones – O Rev. D. Mc Allister é um dos principais homens da 
Associação da Reforma Nacional. Essa associação e a União de 
Temperança Cristã da Mulher estiveram reunidas numa convenção em 
Lakeside, Ohio, em julho de 1887. Falando sobre o assunto da lei 
dominical nacional, 0 Dr. Mc Allister disse: 

Sr. Jones – Ninguém jamais pode com segurança apoiar 
qualquer tipo de legislação em favor da própria forma de fé ou adoração 
que professa. Ao fazê-lo, ele abre mão de seu direito de professar outra 
forma de fé caso fique convencido de que esta está mais próxima da 
verdade do que a que possuía antes. Tal pessoa estaria, em essência, 
renunciando a seu direito de ter pensamentos avançados a respeito de 
observâncias religiosas, e desse momento em diante seria forçada a 
aceitar o que viesse pronto do poder legislativo, ou seja, aquilo que a 
maioria determinasse. Os observadores do domingo podem abrir mão 
de sua liberdade religiosa se quiserem, mas quanto a nós, não estamos 
dispostos a fazer isso. Estamos determinados a manter nossos direitos. 
Se eles vierem a abdicar de seus direitos, continuaremos a defender o 
direito deles de recuperá-los. Pág. 105.
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Sr. Jones – Em sua declaração escrita, o Sr. Field disse que havia 
constatado que, em 25 estados da União, as leis dominicais haviam sido 
consideradas constitucionais. Que isso é um fato, não há dúvida alguma. 
Pág. 145.

Sr. Jones – Em 1858, a Constituição da Califórnia declarou, na 
seção 4: “O livre exercício e o benefício de se ter uma confissão religiosa 
e prestar culto, sem discriminação ou preferência, serão eternamente 
garantidos neste Estado”. Pág. 144.

Então alguém do auditório declarou o seguinte: “Há uma lei no 
Estado do Arkansas que obriga todos a observar o domingo, e o 
resultado é que muitas pessoas boas têm não apenas sido presas, mas 
perdido suas propriedades e mesmo a vida.”�� � � � �

Esse argumento é idêntico àquele pelo qual os fariseus no tempo 
de Cristo se justificaram por assassinarem a Jesus. Eles disseram: “Nem 
considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que 
não venha a perecer toda a nação” (João 11:50).� � � �

“Não importa a filiação religiosa de uma pessoa – judeu, 
observador do sétimo dia de alguma outra denominação, ou os que não 
acreditam no sábado cristão [o domingo] -, que a lei seja aplicada a 
todos e que não haja nenhuma profanação púbica do primeiro dia da 
semana, o sábado cristão, o dia de descanso da nação. Eles podem 
considerar sagrado qualquer outro dia, de descanso e observá-lo; mas o 
dia que é um em sete para a nação em geral, que ele não seja 
publicamente profanado por ninguém, seja um funcionário público, ou 
um cidadão comum, elevado ou humilde, rico ou pobre.� � � � � �

E então diz o registro sagrado: “Desde aquele dia, pois, 
resolveram matá-LO” (João 11:53). Pág. 121.

Sr. Jones – O homem é responsável somente a Deus por suas 
ofensas cometidas contra Ele. Não é dever do governo civil estabelecer 
uma religião, e então fazer com que ofensas contra ela se tornem crimes. 
Não é seu dever também colocar-se no lugar de Deus e arrogar a si o 
direito de declarar que uma ofensa contra a idéia governamental de Deus 
é uma ofensa contra Deus. Como pode um governo civil saber se um ato 
ofende a Deus ou não? O fato é que, a partir do momento em que as leis 
dominicais são investigadas à luz da verdade, da justiça e da legalidade, 
constata-se que elas são inseparáveis de uma religião estabelecida 
[oficial] – inseparáveis do princípio de uma união entre igreja e estado. 
Pág. 147.

A isso o Sr. Mc Allister respondeu friamente: “É melhor 
que alguns sofram do que toda a nação perca seu dia de descanso, o 
sábado cristão.”� � � � � � �
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A	REVISTA	AMERICAN	SENTINEL	DÁ	O	SONIDO	CERTO

A Palavra de Deus não está silente com respeito a estes tempos 
momentosos, e será compreendida por todos os que não resistirem a Seu 
Espírito por se determinarem a não ouvi-la, recebê-la e obedecer-lhe. As 
mensagens de luz provindas do Senhor têm estado perante nós durante 
anos, mas influências operaram indiretamente para tornar de nenhum 
efeito as advertências publicadas no Sentinel, nos Testemunhos e através 
de outros instrumentos que o Senhor enviou a Seu povo. Muito mais 
poderia ter sido feito com o Sentinel se essas influências contrárias não 
houvessem agido para impedi-lo. Ainda que nada possa ser dito contra ele, 
as ações revelam a indiferença com que é tratado. Enquanto os atalaias não 
derem à trombeta o sonido certo, o povo não será advertido e não estará de 
prontidão diante do perigo. 5 TI 719.

Deus emprega variados instrumentos a fim de preparar Seu povo 
para resistir à grande crise que está diante de nós. Ele fala por Sua Palavra e 
por Seus pastores. Convoca sentinelas e as envia com mensagens de 
advertência, reprovação e instrução, para que o povo seja iluminado. Por 
ordem divina, o Sentinel tem sido uma das vozes de alerta para fazer o 
povo ouvir e compreender o perigo e fazer a obra requerida para o tempo 
presente. O Senhor pretende que Seu povo ouça tudo quanto Ele lhes 
enviar. Quando a luz é apresentada, é dever do povo não apenas recebê-la 
como também passá-la adiante, somando sua influência em favor dela, a 
fim de que sua força plena possa ser sentida na igreja e no mundo. O 
Sentinel é como uma trombeta com sonido certo. Nosso povo deve lê-lo 
cuidadosamente e então enviá-lo a alguns parentes ou amigos, dando 
assim o melhor uso à luz que Deus lhes enviou. 5 TI 718.

Durante três anos têm ressoado das colunas do Sentinel 
advertências para o mundo, mas aqueles que professam crer na verdade 
presente não têm sido despertados como deveriam para esses sinais de 
perigo. Houvessem nossos irmãos se utilizado do Sentinel como era seu 
privilégio fazê-lo e se unido para recomendá-lo em cada Associação e 
igreja, assim como Deus desejava; houvesse a atenção de nosso povo sido 
chamada para essa obra que é tão essencial para este tempo; houvessem 
eles apreciado a luz que Deus permitiu brilhar através de advertências, 
conselhos e no esboço dos eventos que estão ocorrendo, estaríamos agora, 
como um povo, muito mais avançados na preparação para a obra. Tem 
havido surpreendente indiferença e inatividade neste tempo de perigo. 
A verdade, a verdade presente, é o que o povo necessita, e se o assustador 
significado dos movimentos que estão em progresso para a Emenda 
Religiosa houvesse sido compreendido por nossos irmãos de cada igreja; 
houvessem discernido nesses movimentos o claro e direto cumprimento da 
profecia apelando-lhes para enfrentar as exigências da crise, eles não 
estariam agora em tal estupor e sono mortal. 5 TI 718-719.
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Quanto a nós, o sinal para a saída das cidades a profeta declara 
que seria “o arrogar-se nossa nação o poder para decretar obrigatório o dia 
de repouso papal”. Sendo assim, o sinal não seria quando o decreto 
dominical fosse aprovado, mas sim o arrogar a si o poder de fazer tal lei. 
Arrogar-se (“assumption”, no original inglês), neste contexto, significa ter a 
pretensão, a presunção de tomar tal poder para si.  � � � � � � � � �

O Texto do 5 TI 464 é bem claro em fazer uma aplicação profética 
para os últimos dias concernente à saída do povo de Deus das cidades à 
semelhança da fuga dos cristãos da cidade de Jerusalém. � � � � � � � � � � � � �

CONCLUSÃO

Despertará o povo de Deus de sua letargia carnal? Tirará ele maior 
proveito das bênçãos e advertências, não permitindo que coisa alguma se 
interponha entre sua mente e a luz que Deus derrama? Que cada obreiro de 
Deus compreenda a situação e leve o Sentinel às nossas igrejas, 
explicando seu conteúdo e argumentando sobre os fatos e advertências 
que ele contém. Que o Senhor ajude todos a remirem o tempo. Que não 
haja sentimentos iníquos para levar a quem quer que seja a resistir aos 
apelos do Espírito de Deus. Não se interponham no caminho dessa luz; 
que ela não seja negligenciada ou marginalizada como indigna de 
atenção ou crédito. (Ano: 1889). 5 TI 720.

O projeto de lei dominical nacional de 21 de maio de 1888 foi uma 
flagrante pretensão de violar os direitos à liberdade religiosa que são 
nitidamente definidos na Constituição Americana. Foi, este também, o 
momento em que os Estados Unidos estiveram mais próximos de aprovar 
uma lei dominical nacional. No entanto, à semelhança da experiência dos 
primeiros cristãos, o “primeiro cerco” foi “abortado”, isto é, no mesmo ano 
o projeto de lei foi extinguido. Diante desses fatos, se conclui que o sinal 
para a saída das cidades já foi dado em 1888. Também, tudo indica que 
sendo mantido o paralelo histórico, quando se formar o “segundo cerco”, o 
projeto de lei dominical se concretizará.

Para os cristãos do primeiro século de nossa Era, o sinal foi o cerco 
de Céstio que foi desfeito de forma surpreendente. O Senhor, também, 
providenciou caminho livre de judeus e romanos. Aqueles que ficaram na 
cidade até o cerco de Tito, não tiveram uma segunda oportunidade.  ��
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Líderes adventistas, sem entender o significado do texto do 5 TI 
464, declaram perigosamente que o “arrogar-se nossa nação o poder para 
decretar obrigatório o dia de repouso papal”, será quando for assinado o 
decreto dominical. Quantos estão iludidos! Entendem que no decreto 
dominical é o aviso final para saírem das cidades para áreas rurais. É tudo 
muito cômodo esperar. Assim como foi no segundo cerco de Jerusalém, não 
haverá escape para os enganados, pois, no decreto dominical (Apocalipse 
13), “não se compra, nem se vende” aquele que não tiver o sinal da besta.� � � � � � � � � � � � �

Quando foi, então, o “arrogar-se nossa nação [Estados Unidos da 
América]”, que teve a pretensão de obrigar a guarda do domingo por lei? 
Resposta: 1888, conforme provas anteriores. De lá pra cá, a mensagem é: 
Saí das grandes e pequenas cidades para o campo.� � � �

Fica um alerta. As virgens loucas também saem para fora das 
cidades. A igreja, agora, é composta de duas classes. Uma classe sai pela fé e 
a outra classe pela emoção.� �

Com que dinheiro ou em que condições alguém sairá das grandes 
cidades para as pequenas, se não poderemos fazer transações financeiras? 
Ou alguém acha que vai ter cartões de débito/crédito, receber pensões, 
aposentadorias, passar escrituras, ter conta em banco, etc., na grande 
crise final?� � � � � � � � � � � �

Os falsos profetas, como no tempo da profecia para destruição de 
Jerusalém, estão iludindo o povo de que no decreto final, os que não 
tiverem saído para o campo, ainda terão tempo para sair das cidades 
grandes para as pequenas, e então, comprarem terras, e aí começarem na 
lida agrícola. 

Muitos já estão morando nas áreas rurais de cidades grandes como 
Boston, Brasília, São Paulo, Campinas, etc. Se for perguntado à eles onde 
residem, eles dirão que é em algumas dessas cidades, só que tem um porém, 
estão fora delas. Como cidades grandes são muito corrompidas, pode-se 
pensar em sair das áreas rurais delas, para áreas rurais de cidades 
pequenas – passo preparatório para fugir para as montanhas e lugares 
isolados, na perseguição. Muitos terão de fugir diante de turbas 
enfurecidas. Haverá saques de bens e plantações. Anjos de Deus guiarão os 
fiéis pela mão à lugares escondidos – onde o pão e a água serão certos.

Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo 
deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar 
seu próprio mantimento pois no futuro o problema de comprar e vender 
será bem sério. (Carta 5, 1904). II ME 141. [VC 15].
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De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que 
saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada 
vez mais ímpias, e cada vez mais se torna evidente que os que 
desnecessariamente nelas permanecem, fazem-no pondo em perigo a 
salvação de sua alma. (Man. 115, 1907). VC 14.� � � � � � �

Não é a vontade de Deus que Seu povo fixe residência nas cidades, 
onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a seus filhos tal 
coisa; pois todo o organismo é prejudicado pela correria, precipitação e 
barulho. O Senhor deseja que Seu povo se mude para o campo, onde se 
poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras, e 
onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na 
natureza. Minha mensagem é: Tirai vossas famílias das cidades. Quer os 
homens ouçam quer não, a mensagem deve ser dada. (Carta 182, 1902). 
VC 43-44.

O estudo da agricultura deve ser o ABC da educação. 6 TI 179.

Não mais sejam os filhos expostos às tentações das cidades 
maduras para a destruição. O Senhor tem-nos enviado advertência e 
conselho para que saiamos das cidades. Então, não façamos mais 
investimentos nas cidades. (Man. 76, 1905). VC 20.

Pura ilusão morar dentro de cidades pequenas:

�E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida; não olhes 
para trás de ti, e não pares em toda esta campina; escapa lá para o monte, para que 
não pereças. E Ló disse-lhe: Ora, não, meu Senhor� Eis que agora o teu servo tem 
achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me 
fizeste, para guardar a minha alma em vida; mas eu não posso escapar no monte, 
para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora aquela 
cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena; ora, deixe-me escapar para lá 
(não é pequena�), para que minha alma viva�. (Gênesis 19:17-20).

Apenas pouco tempo habitou Ló em Zoar. A iniqüidade prevalecia 
ali como em Sodoma, e ele temeu ficar pelo receio de ser destruída a 
cidade. Não muito tempo depois Zoar foi consumida, conforme fora o 
intuito de Deus. Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma 
caverna, despojado de tudo aquilo por cujo amor ousara sujeitar sua 
família às influências de uma cidade ímpia. PP 167.

Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso. Não nos 
assemelhemos a ele. A mesma voz que advertiu a Ló de que devia 
abandonar Sodoma, ordena-nos: "Saí do meio deles, e apartai-vos, ... e 
não toqueis nada imundo." II Cor. 6:17. Os que obedecem a esta 
advertência encontrarão um refúgio. Cada homem esteja bem desperto por 
si mesmo e procure salvar sua família. Cinja-se para o trabalho. Deus 
revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. 
(RH, 11 de dezembro de 1900). VC 11.
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Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos 
avançados. Disse o mensageiro de Deus: "Não serão advertidas as 
cidades? Sim; não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las, 
para adverti-las do que está para sobrevir à Terra." (Carta 182, 1902). 
II ME 358. [EF 96].

Acima de tudo, devemos destacar a necessidade de se buscar o 
preparo espiritual. Em relação direta com a aprovação da lei dominical 
nos EUA, que será o início da grande crise final, está o passar em juízo 
investigativo os nossos casos no santuário celestial. Portanto, aqueles que 
esperarem a crise para então se prepararem, por fim, verão que o tempo de 
graça se findou para eles. O selamento ocorre antes do decreto dominical. 

Tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado 
para a sacudidura, ela virá. (Man. 173, 1902). 4 CB 1161. 
[MM, 1977, Maranata - O Senhor Vem, 198].

Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar 
as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades mas não 
morar nelas. (Man. 85, 1899). Ev. 77-78.

Quando a iniqüidade predomina numa nação, sempre deve ser 
ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir 
em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a 
família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e 
contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma, 
poderia ter sido feito por eles, mesmo se tivessem residido num lugar a 
certa distância da cidade. (Man. 94, 1903). Ev. 78.

Aproxima-se o tempo da grande crise da história do mundo.�[...]�
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. 9 TI 97. [III TSM 333].

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. (Youth's Instructor, 16 de janeiro de 1896). MM, 1965, 
Para Conhecê-Lo, 350.


