
21/09/19, Is Fallen, is Fallen (Apology and Defense #12) 

-PE 43-44 Aqui é onde estamos agora: Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de 

selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vi que 

Deus estava estendendo uma cobertura sobre o Seu povo a fim de protegê-lo no tempo de angústia; e 

que cada alma que se decidia pela verdade e era pura de coração devia ser coberta com a proteção do 

Todo-poderoso.  

Satanás sabia disto, e estava trabalhando com afinco para conservar vacilante e instável na verdade a 

mente do maior número possível de pessoas. Vi que as batidas misteriosas em Nova Iorque e outros 

lugares eram o poder de Satanás, e que essas coisas seriam cada vez mais comuns, abrigadas em vestes 

religiosas, a fim de adormentar os enganados e fazê-los sentirem-se em segurança maior e a atrair a 

mente do povo de Deus tanto quanto possível para essas coisas e levá-lo a duvidar dos ensinos e poder 

do Espírito Santo.  

Vi que Satanás estava operando por intermédio de instrumentalidades de diferentes maneiras. Estava 

operando por meio de ministros que rejeitaram a verdade e estão se entregando à operação do erro, 

para crerem na mentira e serem condenados. Enquanto estavam pregando ou orando, alguns caíram 

prostrados em abandono, não pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder que Satanás proporcionou a 

esses instrumentos, e por meio deles ao povo. Enquanto oravam, pregavam ou conversavam, alguns 

professos adventistas que haviam rejeitado a verdade presente usavam o mesmerismo para ganhar 

adeptos, e o povo se regozijava nesta influência, pois pensava que era o Espírito Santo. Alguns que o 

haviam praticado estavam de tal maneira aprofundados nas trevas e engano do diabo que chegavam 

mesmo a pensar que era o poder de Deus a eles dado para exercitarem-se. Haviam feito a Deus tais 

como eles mesmos e avaliavam o Seu poder como coisa desprezível.  

Alguns desses instrumentos de Satanás estavam tocando no corpo de alguns dos santos — aqueles a 

quem não podiam enganar e afastar da verdade pela influência satânica. 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.  

Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas artes a fim de mantê-los onde estavam, até que 

o selamento passasse, até que a cobertura fosse estendida sobre o povo de Deus, e eles [os que não 

estavam firmes ao lado da verdade presente] fossem deixados sem um abrigo da ardente ira de Deus, 

nas sete últimas pragas. Deus está começando a estender a cobertura sobre Seu povo, e ela logo será 

estendida sobre todos os que devem ter um abrigo no dia da matança. Deus obrará em poder em favor 

do Seu povo; e a Satanás será permitido operar também. 

- Novamente, é aqui que a situação está agora. 

- Jeff cita Tess no vídeo # 40 Sunday Law da França, 2019 às 1:02:45, dizendo que não há lei dominical. 

Domingo não é um problema em nossa história. 



- BTS 1 de Dezembro, 1903, par.6, A obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e 

do juizo. O mundo só pode ser avisado vendo aqueles que acreditam na verdade santificados pela 

verdade, agindo de acordo com princípios elevados e sagrados, mostrando em um alto, elevado sentido, 

a linha de demarcação entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e os que pisam eles 

debaixo de seus pés. A santificação do Espírito sinaliza a diferença entre aqueles que têm o selo de Deus 

e aqueles que mantêm um dia de descanso falso. Quando o teste chegar, será mostrado claramente 

qual é a marca da besta. É a manutenção do domingo. Aqueles que depois de ouvirem a verdade, 

continuam a considerar este dia santo, ostentam a assinatura do homem do pecado, que pensou em 

mudar os tempos e as leis. 

- Eze. 9 mostra que haverá uma punição no final do processo de selamento, e cada uma das várias 

Linhas chega à mesma conclusão, incluindo a Linha dos Sacerdotes. Quando a apostasia ômega para os 

sacerdotes terminar no julgamento de Deus, haverá a pura Igreja. 

- A linha de conspiração agora em desenvolvimento também terminará em julgamento. 

- Nas Duas Limpezas do Templo, no primeiro Jesus estava preocupado com o tráfico profano no Templo, 

mas no segundo Ele disse: Sua casa é deixada desolada para você, marcando um julgamento final e a 

execução por vir. 

- Antes de se aposentar, Jeff estava estudando a consagração dos sacerdotes e do templo, e notara que 

Nadab e Abiú foram punidos por usarem fogo comum por causa de suas mentes cheias de álcool. 

- Este movimento sempre teve um certo entendimento de Ap. 18: 1-4, que se aplica antes do DD, mas o 

novo movimento Omega diz que se aplica depois do DD. 

- ME2 118 (Duas limpezas no templo e duas chamadas) Quando Jesus começou Seu ministério público, 

purificou o Templo de sua sacrílega profanação. Entre os últimos atos de Seu ministério estava a 

segunda purificação do Templo. Assim, na última obra para advertência do mundo, dois chamados 

distintos são feitos às igrejas. A mensagem do segundo anjo é: “Caiu, caiu Babilônia, aquela grande 

cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição.” Apocalipse 14:8. E no 

alto clamor da mensagem do terceiro anjo ouve-se uma voz do Céu, dizendo: “Sai dela, povo Meu, para 

que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus 

pecados se acumularam até ao Céu, e Deus Se lembrou das iniqüidades dela.” Apocalipse 18:4, 5 

- O Alto Clamor da mensagem do terceiro anjo é posterior ao DD. 

- GC 390 O Capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice 

advertência do Capítulo 14:6-12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo 

anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão (Netineus). 

Esta mensagem é a última que será dada ao mundo, e cumprirá a sua obra. Quando os (os falsos 

Sacerdotes deste Movimento)que “não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniqüidade” (2 

Tessalonicenses 2:12), forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam a mentira 

(no DD), a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la, e 

os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão ao chamado: “Sai dela, povo Meu.” 

Apocalipse 18:4. (e fique com os Sacerdotes sábios) 



- RH 15 de junho de 1897, par. 4 Os trabalhadores da primeira hora serão trazidos à décima primeira 

hora e consagrarão sua capacidade e todos os meios que lhes foram confiados para avançar no trabalho. 

Eles receberão a recompensa por sua fidelidade, porque são fiéis aos princípios e não evitam o dever de 

declarar todo o conselho de Deus. Quando aqueles que tiveram muita luz desprezam a restrição que a 

palavra de Deus impõe, e anulam sua lei (na 4ª sessão da Conferência Geral deste Movimento na 

Alemanha), outros entram para preencher seus lugares e levar sua coroa. AMEM! 

- Estamos no terceiro teste desde 2014, que é uma mensagem de julgamento. A mensagem do 1º Anjo 

diz: (1) Tema a Deus, (2) dê-Lhe glória, (3) pois a hora de Seu julgamento está chegando. Em Dan. 12:10 

Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados; (o terceiro teste é um julgamento). 

- O Teste da 2ª mensagem é sempre um teste visual de alguma forma. Na Alemanha, eles disseram que 

o teste visual eram as mulheres de calça, mas foi realmente uma revelação de sua apostasia, o que é 

uma bandeira de advertência para nós de que O FECHAMENTO DA PORTA DA GRACA está próxima e a 

Selagem está em andamento. 

- O Teste da 1ª mensagem foi de 1989 a 11 de setembro, quando argumentamos que a Terra Gloriosa 

era os EUA (não a Igreja SDA) e para provar que usamos a Tripla Aplicação da Profecia para mostrar as 

três Roma (pagã, papal, global) como o dragão, a besta e o falso profeta que ocupou (e ocupará) três 

áreas geográficas que cobrem o mundo inteiro como poderes civis externos, e não apenas como 

poderes religiosos. 

- Também durante o tempo do 2º Teste, estudamos as Linhas da Aliança usando a verdade de que o Fim 

mostra o Início, e que quando Deus está fazendo uma aliança com um novo grupo, ele também está se 

divorciando de um grupo antigo. Um aspecto dessa verdade era que, quando Deus estava fazendo uma 

alianca com um novo grupo, as pessoas naquele grupo passavam o tempo todo aprendendo a 

mensagem de Deus, e não realizavam evangelismo público durante esse período de ensino. 

- Também durante o segundo teste, estudamos as três babilonias; combinando as características da 

Babilônia de Nimrod (unindo a cidade-estado com a igreja-torre que resultou em Deus espalhando e 

entao julgando) com a Babilônia de Belsazar em sua queda (mene-mene-tequel-ufarsim/peris = 2520 

geras) de julgamento também chamado espalhamento) e, portanto, compreendendo as características 

da Babilônia Global Moderna no fim do mundo como o Evangelho separando as pessoas em duas 

classes, e o julgamento final da dispersão sobre o mal. 

- Agora, no tempo do terceiro teste (como consideramos a verdade de que o fim mostra o começo), um 

dos verdadeiros AIS! ‘e o fato que essa mensagem começou com a queda do Muro de Berlim em 9 de 

novembro de 1989 (marcando o início do desenvolvimento dos sacerdotes) e contando 30 anos depois 

(até a idade em que um sacerdote poderia começar seu serviço), esperamos um evento para marcar o 

fechamento da porta da graca e consagrar os sacerdotes em 9 de novembro de 2019. 

- Outra circunstância próxima ao Início, que comecou em 1996, foi a tríplice voz da língua dos sapos de 

Rev. 16:13 (uma CNN esquerda, uma FOX direita e uma Mãe Angélica EWTN escondida) que ‘e um 

paralelo com a nossa atual situação, agora no fim, com dois falsos profetas (um homem e uma mulher) e 

uma mãe oculta. 

- Julgamento final: na linha de Eze. 9 os anjos destruidores trazem julgamento no final. Na Linha do 

Ômega, tudo é varrido pela tormenta e tempestade. Na linha dos 40 anos do Antigo Israel, vemos os 



levitas executando julgamento após a rebelião do Bezerro de Ouro no início, e vemos Finéias 

executando julgamento na rebelião de Baalpeor no final. 

- Concluindo com a história de Elias, Jeff aponta que (depois que ele saiu do esconderijo, ou se 

aposentou, por assim dizer) Elias questionou as pessoas (que estavam presas no Vale da Decisão) sobre 

a qual deus eles iriam servir, e o povo não lhe respondeu uma palavra. (Observe que os falsos 

sacerdotes ofereceram sua oferta falsificada primeiro, com todo tipo de excitação emocional, que 

obviamente não funcionou, por isso Elias zombou deles.) 

- Portanto, na crise paralela que está acontecendo agora, é hora de sair daquele vale (ou, em outras 

palavras, parar de andar no muro) e decidir pelo lado do Velho Caminho a adoração do altar 

negligenciado que Elias reconstruiu, inundado pelo Espírito Santo Água, uma simples oração, e depois 

foi consumida pelo Espírito Santo Fogo do Céu (exatamente como o fogo do céu que acendeu o altar de 

Salomão e no Pentecostes e como o fogo lançado em Apoc. 8: 5), porque a destruição do julgamento 

não está longe! O tempo está se esgotando e você não quer o pecado de Meroz sobre você. 

- T3 280 Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um crime 

grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. 
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