
18/09/19, Bolas no Ar (Desculpas e Defesa # 10) 

- Diferentes assuntos precisam ser tratados, e serão, em ordem. 

-  25201300DailyTI 5, 708 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. 

- Aqueles que foram e ainda são estudantes diligentes de profecia devem 'preparar o caminho do 

Senhor e tornar seus caminhos retos'. ”Review and Herald, 21 de fevereiro de 1893 

- Há estudantes diligentes da palavra de profecia em todas as partes do mundo, que estão obtendo luz e 

ainda mais luz ao pesquisar as Escrituras. Isso é verdade para todas as nações, todas as tribos e todos os 

povos. Isso virá do erro mais grosseiro (como o que Parminder e Tess estão ensinando agora) e ocupará 

o lugar daqueles que tiveram oportunidades e privilégios e não os valorizaram. ... Mas Deus não será 

deixado sem testemunha. Os trabalhadores da uma hora serão trazidos à décima primeira hora e 

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

Testemunhos para a África Austral, 50–51. 

- Eze. 9 está sendo cumprindo. O Marco, ou o teste visual do Clamor da Meia Noite, não são mulheres 

de calças, mas a apostasia que acontece naquele momento. 

- A sacudidura é um período de testes e ocorre durante o derramamento da Chuva Serodia e do Clamor 

da Meia Noite: 

- 11 MR 206.2 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. Foi assim que McCullagh fez. Ele cedeu seus sentimentos contra mim, 

sem me sugerir uma palavra sobre suas dificuldades (Jeff sabe como é sentir isso). 

- 11 MR 206.3 Sou tão grato a Deus que a Palavra de Deus é evidente e clara quando nossos corações 

estão em harmonia com ela. Sem a Palavra, que povo faminto seríamos neste mundo que é tão 

desolado quanto um deserto para a alma. Mas agora nascentes de água surgem no deserto (sonhos de 

Loughborogh). Podemos beber das correntes vivas que procedem do trono de Deus.  

- 11 MR 207.1 Daniel e Apocalipse devem ser estudados, assim como as outras profecias do Antigo e do 

Novo Testamentos. Haja luz, sim, luz em suas habitações. Por isso, precisamos orar. O Espírito Santo, 

brilhando na página sagrada, abrirá nosso entendimento para que possamos saber o que é verdade.  

- 11 MR 207.2 Podemos dizer apropriadamente, como disseram os discípulos quando Jesus caminhou 

com eles a caminho de Emaús, depois de ressuscitar dentre os mortos. Então, abriu-lhes o 

entendimento, para que pudessem entender as Escrituras. “E disseram um ao outro: Porventura não 

ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as escrituras?” 

(Lucas 24:32). 

- Aqui está um exemplo de parábola de um Mestre que morreu e depois voltou para instruir Seus 

discípulos. 



- T5, 80 Estão rapidamente se aproximando dias quando haverá grande perplexidade e confusão. 

Satanás, trajado com vestes angelicais, enganará, se possível, os próprios escolhidos (agora eles estão 

quase todos do outro lado). Haverá muitos deuses e senhores. Soprará todo vento de doutrina. Aqueles 

que têm rendido altas homenagens à falsamente chamada ciência não serão os líderes de então. Os que 

confiaram no intelecto, no gênio ou talento não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Eles não 

progrediram de acordo com a luz. Os que se têm mostrado infiéis não serão então incumbidos do 

rebanho. 

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. (Observe a visão da 

estação de trem, depois que a tempestade derrubou todo mundo, os escondidos se levantaram.) 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. (Meia Noite esta muito perto agora). 

- PE 270... 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. (O tremor 

começa quando as pessoas se levantam para resistir ao erro.) 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. 

Disse o anjo: “Escute!” Logo ouvi uma voz semelhante a muitos instrumentos musicais, soando todos 

em perfeitos acordes, suaves e harmônicos. Ultrapassava toda música que eu já ouvira, parecendo estar 

repleta de misericórdia, compaixão, e alegria enobrecedora e santa. Ela me penetrou todo ser. 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 (Tempo do Clamor da Meia Noite), 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. 

Diminuíra o número dos que faziam parte deste grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido 

arrojados 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 

honestos, 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.” (the MC message) 

Grande poder possuíam estes escolhidos. Disse o anjo: “Olha!” Minha atenção foi dirigida para os 

ímpios, ou incrédulos. Estavam todos em grande agitação. O zelo e poder de Deus havia-os despertado e 

enraivecido. Havia confusão de todos os lados. Vi que tomavam medidas contra a multidão que tinha a 

luz e o poder de Deus. As trevas intensificavam-se em redor deles; no entanto, permaneciam firmes, 

aprovados por Deus, e nEle confiantes. Vi-os perplexos; a seguir ouvi-os clamando ardorosamente a 

Deus. Dia e noite não cessava seu clamor. “Seja feita, ó Deus, Tua vontade! Se for para glorificar Teu 

nome, promove um meio para livramento de Teu povo! Livra-nos dos ímpios que nos rodeiam. Eles nos 

destinaram à morte; mas Teu braço pode trazer salvação.” Estas são todas as palavras que posso 

lembrar. Todos pareciam ter profunda intuição de sua indignidade, e manifestavam completa submissão 

à vontade de Deus; e, não obstante, como Jacó, cada um deles, sem exceção, pleiteava e lutava 

ardorosamente por livramento. 

- PE 50 Vi que a rápida obra que Deus estava fazendo na Terra logo seria abreviada em justiça, e que os 

mensageiros devem celeremente ir em busca do rebanho disperso. Um anjo perguntou: “São todos 

mensageiros?” Outro respondeu: “Não, não; os mensageiros de Deus têm uma mensagem.” 

Vi que a causa de Deus tinha sido prejudicada e desonrada por alguns que viajavam sem ter uma 

mensagem de Deus. Esses terão de dar contas a Deus por todo dinheiro utilizado em viagem a lugares 

aonde não era seu dever ir, pois esse dinheiro podia ter sido despendido na causa de Deus; e por falta 

do alimento espiritual que lhes podia ter sido provido pelos mensageiros de Deus, chamados e 

escolhidos, caso tivessem eles tido os recursos, almas têm definhado e morrido. Vi que os que têm 

forças para trabalhar com as próprias mãos e ajudar assim a causa, eram tão responsáveis por sua força 

como os outros o eram por sua propriedade. 

Começou a forte sacudidura 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. 

O anjo disse: “Achas que alguém será forçado a fazer sacrifícios? Não, absolutamente. Deverá ser uma 

oferta voluntária. Será preciso tudo para comprar o campo.” Clamei a Deus para poupar a Seu povo, 

dentre o qual alguns estavam desfalecentes e moribundos. Vi então que os juízos do Todo-poderoso 

estavam para vir rapidamente, e roguei ao anjo que falasse ao povo em sua linguagem. Disse ele: “Todos 

os trovões e relâmpagos do monte Sinai não moveriam aqueles que não hajam de mover-se pelas claras 

verdades da Palavra de Deus; tampouco os despertaria a mensagem de um anjo.” 

- T4 89 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 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. 

- Estamos no tempo da sacudidura, tempo de teste e separacao, e no tempo do derramamento do 

Espírito, e nossa única segurança é o Assim Diz o Senhor. 

- A mensagem do Clamor da Meia Noite começou com Esdras 7: 9, e o homem que trouxe essa luz 

desistiu e não é nem mais um Adventista do Setimo Dia. 

- Outra parte da mensagem do Clamor da Meia Noite foi dada em dezembro de 2016 no País de Gales, 

quando um casal provou que a Rússia era o KS e não apenas a URSS, mas eles estavam indo em uma 

direção profeticamente diferente. 

- Uma terceira parte da mensagem do Clamor da Meia Noite que realmente deu algum impulso ao 

Movimento veio através de três pessoas que estavam no campus da SOTP quando a luz foi revelada, 

mas também veio à luz que elas tinham uma agenda diferente da FFA/SOTP . Aplicando a Tripla 

Aplicação da Profecia a essa circunstância, vemos um homem e uma mulher na frente sendo visíveis e 

um oculto de fundo. 

- Jeff compara esses três últimos aos três poços de água poluída que JN Loughborough viu em seu sonho 

antes de chegar à água pura. 

- Existem dois Jerusalém, e um sobe enquanto o outro desce, mas Jerusalém está sitiada hoje (Tito 

entrou em Jerusalém em 7 de setembro). 

- Jeff segura fotos de um e-mail enviado a ele que mostra Hillary Clinton vestida como ditadores 

comunistas Mao, da República Popular da China e Kim, na Coréia do Norte, e observa que, como o 

movimento de oposição é atualmente um ativismo político socialista e se identifica pela maneira como 

se vestem, ele agora se referirá a eles como o Templo do Povo, em oposição ao Templo Espiritual. 

- T5 207.4-212.3 Jesus está prestes a deixar o propiciatório do santuário celestial, a fim de usar vestes de 

vingança, e derramar Sua ira em juízo sobre aqueles que não corresponderam à luz que Deus lhes deu. 

“Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está 

inteiramente disposto para praticar o mal.” Eclesiastes 8:11. Em vez de se sensibilizarem pela paciência 

e longanimidade que o Senhor tem exercido para com eles, os que não temem a Deus nem amam a 

verdade, fortalecem o coração no mau caminho. Há, porém, limites até para a longanimidade de Deus, e 

muitos estão ultrapassando tais limites. Sobrepujaram os limites da graça, e portanto Deus deve intervir 

e reivindicar Sua honra.  

Disse o Senhor acerca dos amorreus: “E a quarta geração tornará para cá; porque a medida da injustiça 

dos amorreus não está ainda cheia.” Gênesis 15:16. Posto que essa nação se salientasse por sua idolatria 

e corrupção, não havia contudo enchido a taça de sua iniqüidade, e Deus não queria dar a ordem para 

sua destruição completa. O povo deveria ver o poder divino manifestado de maneira destacada, para 

que ficasse sem desculpa. O compassivo Criador desejava suportar-lhes a iniqüidade até à quarta 

geração. Então, se não se visse mudança para melhor, Seus juízos cairiam sobre eles.  

Com infalível precisão, o Ser infinito ainda mantém, por assim dizer, uma conta com todas as nações. 

Enquanto Sua misericórdia se oferece com convites ao arrependimento, essa conta permanecerá 



aberta; quando, porém, os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, começa o ministério de 

Sua ira. Encerra-se a conta. Cessa a paciência divina. Não mais há intercessão de misericórdia.  

O profeta, olhando através dos séculos, teve uma revelação a respeito desse tempo. As nações da 

atualidade têm recebido misericórdias inéditas. As mais escolhidas bênçãos de Deus lhes foram 

concedidas, mas ao seu débito se acham registrados crescente orgulho, cobiça, idolatria, menosprezo de 

Deus e vil ingratidão. Estão a passos rápidos encerrando sua conta com Deus.  

Mas o que me faz tremer é o fato de que aqueles que têm recebido maior luz e privilégios tornaram-se 

contaminados pela iniqüidade que prevalece. Influenciados pelos injustos que os cercam, muitos dos 

que professam a verdade se tornaram frios e são levados ao sabor das fortes correntes do mal. O geral 

escárnio lançado contra a verdadeira piedade e santidade, leva os que não se acham intimamente 

ligados a Deus a perder a reverência por Sua lei. Se seguissem a luz e de coração obedecessem à 

verdade, essa santa lei lhes pareceria até mais preciosa quanto mais é desprezada e rejeitada. Ao 

tornar-se mais claro o desrespeito à lei de Deus, torna-se mais distinta a linha de demarcação entre seus 

observadores e o mundo. O amor aos preceitos divinos aumenta da parte de algumas pessoas, ao 

mesmo tempo que aumenta o desprezo por parte de outras pessoas.  

A crise está se aproximando rapidamente. Os acontecimentos rapidamente se intensificam 

demonstrando que o tempo do castigo divino se aproxima. Conquanto Lhe repugne punir, não obstante 

castigará, e rapidamente. Aqueles que andam na luz verão sinais do perigo que se aproxima; mas não 

deverão sentar-se em silenciosa e despreocupada expectativa de ruína, conformando-se com a crença 

de que Deus abrigará Seu povo no dia da ira. Longe disso, deverão compreender que é seu dever 

trabalhar diligentemente para salvar outros, esperando, com grande fé, auxílio da parte de Deus. “A 

oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.” Tiago 5:16.  

O fermento da piedade não perdeu inteiramente seu poder. Na ocasião em que o perigo e a crise da 

igreja crescem, o grupo que permanece na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações 

cometidas na Terra. Mais especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja porque seus 

membros estão agindo segundo a maneira do mundo.  

As fervorosas orações desses poucos fiéis não serão em vão. Quando vier o Senhor para exercer 

vingança, virá também como protetor de todos os que conservaram pureza de fé e se guardaram 

incontaminados do mundo. É nessa ocasião que Deus prometeu vingar Seus escolhidos, que a Ele 

clamam de dia e de noite, embora Ele Se demore em defendê-los.  

A ordem é: “Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos 

homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela.” 

Ezequiel 9:4. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar as palavras da vida; haviam 

reprovado, aconselhado e suplicado. Alguns dos que estavam desonrando a Deus, arrependeram-se e 

humilharam o coração diante dEle. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel; se bem que muitos 

ainda mantivessem os aspectos formais da religião, faltava Seu poder e Sua presença.  

Ao tempo em que Sua ira se manifestar em juízos, esses humildes e devotados seguidores de Cristo se 

distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma, a qual se exprime em lamentos e pranto, 

reprovações e advertências. Ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente, e 

desculpam a grande impiedade reinante em toda parte, os que têm zelo pela honra de Deus e amor às 



pessoas, não se calarão a fim de conseguir o favor de ninguém. Seu espírito justo aflige-se dia a dia pelas 

obras e costumes profanos dos ímpios. São impotentes para deter a impetuosa torrente da iniqüidade, e 

assim se enchem de dor e sobressalto. Lamentam diante de Deus o verem a religião desprezada nos 

próprios lares daqueles que receberam grande luz. Lamentam-se e afligem o espírito porque se 

encontram na igreja orgulho, avareza, egoísmo e engano quase de toda espécie. O Espírito de Deus, que 

impulsiona a aceitar a reprovação, é espezinhado, ao passo que os servos de Satanás triunfam. Deus é 

desonrado, a verdade tornada de nenhum efeito.  

A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos 

outros, será deixada sem o selo de Deus. O Senhor comissiona Seus mensageiros, os homens que têm 

armas destruidoras nas mãos: “Passai pela cidade após ele, e feri; não poupe o vosso olho, nem vos 

compadeçais. Matai velhos, jovens, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los; mas a todo 

homem que tiver o sinal não vos chegueis; e começai pelo Meu santuário. E começaram pelos homens 

mais velhos que estavam diante da casa.” Ezequiel 9:5, 6.  

Vemos aí que a igreja — o santuário do Senhor — foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os 

anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, e que haviam ocupado o lugar de depositários dos 

interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não 

precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da 

antigüidade. Os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade, e dizem: O Senhor 

não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar Seu povo em juízos. Assim, paz e 

segurança é o grito de pessoas que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de 

Deus suas transgressões, e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos, que não querem ladrar, 

são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Adultos, jovens e crianças, todos 

perecerão juntos.  

As abominações pelas quais os fiéis suspiravam e gemiam era tudo quanto podia ser discernido por 

olhos finitos, mas os pecados incomparavelmente piores, os que provocavam o zelo de um Deus puro e 

santo, achavam-se encobertos. O grande Esquadrinhador dos corações sabe de todo pecado cometido 

secretamente pelos obreiros da iniqüidade. Essas pessoas chegam a sentir-se seguras em seus enganos 

e, por causa da longanimidade divina, dizem que o Senhor não vê, e depois procedem como se Ele 

houvesse abandonado a Terra. Ele, porém, irá expor a hipocrisia e revelar perante outros os pecados 

que ocultavam com tanto cuidado.  

Nenhuma superioridade de classe, dignidade ou sabedoria humana, nenhuma posição no serviço 

sagrado, guardará os homens de sacrificar o princípio quando abandonados a seu próprio, enganoso 

coração. Aqueles que têm sido considerados como dignos e justos, demonstram-se cabeças de facção na 

apostasia, e exemplos na indiferença e no abuso das misericórdias de Deus. Ele não tolerará por mais 

tempo seu ímpio procedimento, e em Sua ira, os tratará sem misericórdia.  

É com relutância que o Senhor retira Sua presença daqueles que foram abençoados com grande luz e 

experimentaram o poder da Palavra em ministrar aos outros. Foram antes servos fiéis, favorecidos com 

Sua presença e guia; mas dEle se apartaram e induziram outros ao erro, e caíram, portanto, no 

desagrado divino.  

 



O dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. O selo de Deus será colocado somente na 

testa daqueles que suspiram e clamam por causa das abominações cometidas na Terra. Aqueles que se 

ligam ao mundo por laços de simpatia, estão comendo e bebendo com os ébrios e certamente serão 

destruídos com os que praticam a iniqüidade. “Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os Seus 

ouvidos atentos às suas orações; mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males.” 

- ME2 380 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. 

Os remanescentes que purificam a alma pela obediência da verdade adquirem forças do próprio 

processo probante, exibindo a beleza da santidade entre a apostasia que os rodeia. Todos esses, diz Ele, 

“nas palmas das Minhas mãos... tenho gravado”. Isaías 49:16. Eles são conservados em eterna, 

imperecível lembrança. Carecemos de fé agora, fé viva. Carecemos possuir um testemunho vivo que 

penetre no coração do pecador. Há demasiado pregar e bem pouco servir. Carecemos da santa unção. 

Necessitamos do espírito e fervor da verdade. Muitos dos ministros se encontram meio paralisados 

pelos próprios defeitos de caráter. Necessitam do poder transformador de Deus. 

O que Deus pediu de Adão antes de sua queda foi obediência perfeita a Sua lei. Deus requer agora o que 

exigiu de Adão — perfeita obediência, justiça sem jaça, sem falha aos Seus olhos. Deus nos ajude a dar-

Lhe tudo quanto Sua lei requer. Não o podemos fazer sem aquela fé que introduz a justiça de Cristo na 

vida diária. 

- Essa experiência pela qual passamos no tempo dos sacerdotes é para nos preparar para o tempo dos 

levitas, o tempo dos netineus e o tempo das sete últimas pragas. 

- Jr 12:5-6 Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se 

tão-somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Porque até os teus 

irmãos, e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo; eles mesmos clamam após ti 

em altas vozes: Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. 

- O presente abalo e separação é para preparar-nos para crises cada vez maiores à medida que 

avançamos nessa história do fim do mundo. 

-T5 98 O grande dia do Senhor (9 de Nov.) está perto, está perto, e se apressa muito a voz do dia do 

Senhor: amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de 

angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de 

densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E 

angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor.” Sofonias 1:14-17.  

“E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que 

estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: O Senhor não faz bem nem faz mal. 

- T5 99 Estamos perto do final dos tempos. Foi-me mostrado que os juízos de Deus já estão caindo sobre 

a Terra. O Senhor nos advertiu quanto aos acontecimentos que estão prestes a ocorrer. Luz irradia de 



Sua Palavra, contudo as trevas cobrem a Terra e densa escuridão os povos. “Quando disserem: Há paz e 

segurança; então lhes sobrevirá repentina destruição... e de modo nenhum escaparão.” 1 

Tessalonicenses 5:3.  

É o nosso dever inquirir a causa de tão terríveis trevas, a fim de podermos evitar os caminhos pelos 

quais os homens acalentaram tão grande ilusão. Deus deu ao mundo uma oportunidade de conhecer e 

de obedecer a Sua vontade. Deu-lhe em Sua Palavra a luz da verdade e lhe enviou advertências, 

conselhos e exortações; mas poucos obedecerão à Sua voz. Como a nação judaica, a maioria dos cristãos 

professos se gloria de suas superiores vantagens, porém não se mostra grata a Deus por essas grandes 

bênçãos. Por causa de Sua graça infinita uma última mensagem de advertência é enviada ao mundo, 

anunciando que Cristo está às portas e chamando a atenção para a desprezada lei divina. Mas como os 

antediluvianos rejeitaram com zombaria a advertência de Noé, assim os amantes dos prazeres hoje em 

dia hão de rejeitar a mensagem dos fiéis servos de Deus. O mundo segue o seu curso inalterado, 

absorvido como sempre em seus negócios e prazeres, enquanto a ira divina está prestes a ser 

derramada sobre os transgressores de Sua lei. 

- Os 4:6 O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu rejeitaste o 

conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; e, visto que te 

esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. 

7 Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim; eu mudarei a sua honra em vergonha. 

17 Efraim está entregue aos ídolos; deixa-o. 

- COL 237, Toda vez que você se recusa a ouvir a mensagem da misericórdia, fortalece-se na 

incredulidade. Toda vez que você falha em abrir a porta do seu coração para Cristo, você se torna cada 

vez mais disposto a ouvir a voz daquele que fala. Você diminui sua chance de responder ao último apelo 

de misericórdia. Que não seja escrito sobre você, como no antigo Israel, “Efraim está entregue aos 

ídolos; deixa-o.” Oseias 4:17 “Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são 

enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e 

não quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até 

que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor.” Lucas 13:34-35 

- Is 28:1-8 (Duas Coroas, Dois Reis) AI da coroa de soberba dos bêbados de Efraim (que se une aos seus 

ídolos; deixe-o em paz), cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil 

vale dos vencidos do vinho. (Um menino e uma menina foram vendidos por seu vinho, doutrina, 

metodologia.) Eis que o Senhor tem um forte e poderoso; como tempestade de saraiva, tormenta 

destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele, com a mão, derrubará por 

terra. (como o homem com a vassoura lançou as jóias no pequeno cofre no sonho de Millers) A coroa 

de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. E a flor caída do seu glorioso ornamento, que 

está sobre a cabeça do fértil vale, será como o fruto temporão antes do verão, que, vendo-o alguém, e 

tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia o SENHOR dos Exércitos será por coroa gloriosa, e por 

diadema formosa (duas classe), para os restantes (remanescente, minoria, menor número) de seu 

povo. E por espírito de juízo, para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a 

peleja até à porta{em ingles gate = portão} (observe o significado do portão, onde as guerras de 

informação estão acontecendo). Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se 

desencaminham; até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte; são absorvidos pelo 



vinho; desencaminham-se por causa da bebida forte; andam errados na visão e tropeçam no juízo. 

Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. (as MESAS das 

quais estão comendo estão cheias de vômito.) 

- Mt 7:27 E desceu a chuva (MC chuva serodia), e correram rios (de Roma no Decreto Dominical), e 

assopraram ventos (da visão do depósito da ferrovia e do vento que carrega as moedas e jóias 

espúrias do sonho de Miller pela janela), e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. 

- Zc 9:9 (Entrada triunfal, período LR / MC dos sacerdotes) Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó 

filha de Jerusalém; eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre 

um jumentinho, filho de jumenta. 

- Zc 9:16 E o SENHOR seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo: porque como 

pedras de uma coroa eles resplandecerão na sua terra. 10:1 PEDI ao SENHOR chuva no tempo da chuva 

serôdia, sim, ao SENHOR que faz relâmpagos; e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no 

campo. (Os bêbados aparecem no tempo do derramamento da chuva serodia do Espírito Santo, 

quando a minoria fiel é levantada como uma bandeira, como a coroa da glória que se opõe aos 

bêbados de Efraim.) 

- (Absalao no portao) 2Sm 15:2 Também Absalão se levantou pela manhã, e parava a um lado do 

caminho da porta. E sucedia que a todo o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o 

chamava Absalão a si, e lhe dizia: De que cidade és tu? E, dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu 

servo; Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da 

parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo o 

homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça! Sucedia também que, quando 

alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão, e pegava dele, e o beijava. 

(Absalão roubou o coração dos homens de Israel.) 

-Is 28:9-13 A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao 

desmamado do leite, e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, 

mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. 

Assim por lábios gaguejantes, e por outra língua, falará a este povo. Ao qual disse: Este é o descanso, dai 

descanso ao cansado; e este é o refrigério (chuva serodia); porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a 

palavra do SENHOR lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra 

sobre regra, regra sobre regra (mensagem das linhas reformatorias), um pouco aqui, um pouco ali 

(metodologia do texto provado); para que vão, e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem, e 

sejam presos. 

- Parminder se chama o profeta esquizofrênico  comentando sobre linha sobre linha e texto de provado: 

- ... Sabemos que o santuário está se movendo do céu para a terra. Não há santuário na terra, ninguém 

real. Então, o que o santuário se torna? Na verdade, tornou-se a terra. Temos (Milleritas) algumas 

passagens que provam isso. Eles acham que estão em rocha sólida, mas não, afundam na areia. Texto 

provado é perigoso! Assim diz o Senhor é perigoso! A simples leitura das Escrituras é perigosa! 

Trancamos pessoas perigosas na prisão. É onde estamos hoje. 

Mas, como queremos aproveitar nosso tempo na prisão, chamamos isso de comunidade fechada. Esses 

seguranças na frente são realmente para nos impedir de sair, mas dizemos que estão impedindo que as 



pessoas entrem. Pensamos que eles iriam devastar nossas casas e nos destruir e nos colocar na prisão. A 

realidade é que estamos na prisão de nossa própria autoria. Damos-lhe um bom título. Nós somos uma 

ilha para nós mesmos. É a mesma dinâmica, o condomínio fechado, com o guarda de segurança. Quem 

ele está realmente protegendo? Nós ou o mundo? Quem? 

Os mileritas estão errados na geografia do santuário. Eles estão interpretando mal as escrituras. 

Especialistas em texto provado, eles apenas escolhem (ignoram) os versos errados. Uma vez que você 

errou a geografia, voce tem a maneira errada do aparecimento dEle. Eles não têm certeza disso. Venha 

todo o caminho no gráfico. Jesus está em uma nuvem na tabela de 1850 e todo mundo sabe que haverá 

derramamento de sangue com essa faca, mas transformamos isso em uma bela história. Jesus não faz 

esse trabalho, o anjo faz. Os argumentos contextuais sobre tornar o santuário a terra, se fizermos isso, 

erraremos o caminho ... (A implicação é que, como Miller usou o texto provado e entendeu errado o 

local do Santuário, esse texto provado está errado). 

- Parminder de novo: ... Assim diz o Senhor que é uma maneira não confiável de estudar, não é seguro 

abordar a Palavra de Deus e citar EGW quando ela diz um assim diz o Senhor, antes de mais nada, 

deveríamos ter sido treinados nessa questão. Entao para aqueles de vocês que estão usando a Palavra 

ou EGW para resistir às verdades que estão surgindo e seu argumento é um claro, assim diz o Senhor, 

quero alertá-los de que vocês já estao falhando no teste. 

- Parminder: ... A verdadeira razão pela qual temos um foco na metodologia/regras, porque este é o 

único mecanismo no qual podemos entender a verdade. A verdade sem regras faz fronteira com o 

espiritualismo. É por isso que focamos tanto na metodologia, agora chegamos ao teste (bem dentro 

dela) (usar calças é o teste?), e muitas pessoas estão recorrendo à sua tática favorita, que é o 

espiritismo, mas eles não o chamam assim, ao invés, chamam isso um Assim diz o Senhor. 

- Parminder: ... Quando você cita um Assim Diz o Senhor para combater as mensagens de teste, estou 

dizendo que você está reprovando no teste, isso nao ‘e uma questao  da mulher poder se vestir da 

mesma maneira que um homem. Como Deus vê organização e liderança? Certamente o Senhor, seu 

Deus, não fará nada, a menos que Ele os revele por meio de seus líderes escolhidos. (E todas as 

pessoas em Wartburg, exceto algumas, disseram: Amém!) 

- Parminder na Linha Sobre Linha: ... temos muitas pessoas nesta audiência, o que está passando por 

suas mentes, diferentes papéis/mentes/coisas CTs Educação. A ciência mais recente mostra que a 

grande maioria das diferenças ocorre porque não fomos tratados da mesma forma. Uma mulher pode 

aprender a entender os espaços. O homem pode vencer. Mas se você contar a uma criança pequena 

desde que ela nasceu, que ela terá que se encaixar em um determinado modelo, ela se encaixará. 

Uma nova dispensação. Uma linha de progressão. Não é possível cortar todas as linhas e soltá-las. Não 

podemos ir para a dispensação de Abraão e simplesmente descartá-la. Se Abraão quisesse um 

batismo, teríamos dito: Não. Nós nunca teríamos batizado Moisés, Salomão, Paulo, William Miller ... 

Você me batizará, W. Miller? Você está quebrando os 10, carne, os votos, domingo. Isso significa que o 

sábado era irrelevante e Deus não se importava? 

Jeff: Isa. 28:12, Este é o teste (Linha sobre Linha), e este é o refrigerio: ainda assim eles não ouviram. 

- Parminder: .... O problema é que você não entende o que são parábolas. Precisamos revisar o que é 

parábola. Somos todos atores. Esta é uma parábola. A razão pela qual isso se tornou significativo, tentei 



explicar anteriormente, você pega a mensagem milerita, a 1ª Mensagem do Anjo, vai para a linha de 

Cristo e João, ambas as mensagens corromperam a mensagem dada por Deus. Eu não quero 

psicanalisar isso. Deus é quem ele é. O que eu tento descrever ... (seguindo em frente) ... 

Miller diz que Cristo passará do Santo para o Santo dos Santos para julgar o povo, ou o ancião Jeff, com 

seus estudos de linha sobre linha: Estou estabelecendo um tempo para 30 anos e vou prever que as 

mulheres devem usar calças e serem ordenadas como anciã. Quem isso teria alcançado? Eles estão 

cheios de imprecisões e erros. Os erros que Deus tira proveito e usa para criar um movimento. (Jeff: 

Um novo movimento!) 

-Is 28:14-22 Ouvi, pois, a palavra do SENHOR, homens escarnecedores, que dominais este povo que 

está em Jerusalém. Porquanto dizeis: Fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo; 

quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e 

debaixo da falsidade nos escondemos. (Jeff: voce fez sua cama, agora durma nela.) Portanto assim diz 

o Senhor DEUS: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, uma pedra já provada, pedra preciosa de 

esquina, que está bem firme e fundada; aquele que crer não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a 

justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a 

vossa aliança com a morte se anulará; e o vosso acordo com o inferno não subsistirá; e, quando o dilúvio 

do açoite passar, então sereis por ele pisados. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque 

manhã após manhã passará, de dia e de noite; e será que somente o ouvir tal notícia causará grande 

turbação. (os relatórios do FFA que estao saindo manhã apos manha) Porque a cama será tão curta 

que ninguém se poderá estender nela; e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. 

Porque o SENHOR se levantará como no monte Perazim, e se irará, como no vale de Gibeão, para fazer a 

sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais 

escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes; porque já ao Senhor DEUS dos Exércitos 

ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. (sobre todo esse 

movimento; pois há um aviso saindo do FFA manhã apos manhã. E a cama deles é muito curta, para 

que não haja descanso para os ímpios, e seu manto ou capa que estão tentando esconder atrás é 

muito pequeno). 

- O próximo versículo ‘e Isa. 28 ilustrando a linha agrícola, de modo que a linha é firme, mesmo que 

tenha sido mal aplicada. 

- Is 29:1-8  AI de Ariel (um apelido para Jerusalém, Heb. Leão de Deus, mas agora um leão falso de 

Deus), Ariel, a cidade onde Davi acampou! Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo porei 

a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza; e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o 

meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de 

debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um 

que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus (invadem) inimigos 

será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa, e num momento repentino 

isso acontecerá. Do SENHOR dos Exércitos serás visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído 

com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como o sonho e uma visão de 

noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel (a verdadeira Jerusalem), 

como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza, e a puserem em aperto. Será 

também como o faminto que sonha, que está a comer, porém, acordando, sente-se vazio; ou como o 



sedento que sonha que está a beber, porém, acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma 

com sede; assim será toda a multidão das nações, que pelejarem contra o monte Sião. 

- Is 29:9-24 Tardai, e maravilhai-vos, folgai, e clamai; bêbados estão, mas não de vinho, andam 

titubeando, mas não de bebida forte. Porque o SENHOR derramou sobre vós um espírito de profundo 

sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas, e os vossos principais videntes. Por isso toda a 

visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler (to one of the prophetesses), 

dizendo: Lê isto, peço-te; e ele dirá: Não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler 

(um dos dois profetas devotos), dizendo: Lê isto, peço-te; e ele dirá: Não sei ler. (Só posso receber luz 

se vier da liderança). Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, 

e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para 

comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído; (não por preceito após 

preceito do texto provado, ou Linha após linha reunidos) Portanto eis que continuarei a fazer uma 

obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro; porque a sabedoria dos 

seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder 

profundamente o seu propósito do SENHOR, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: Quem nos vê? E 

quem nos conhece? Vós tudo perverteis (pegando a má história de Hillary Clinton e dizendo que ela é 

uma boa pessoa), como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: Não me fez; e 

o vaso formado dissesse do seu oleiro (da Linha sobre Linha): Nada sabe. Porventura não se converterá 

o Líbano, num breve momento, em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E 

naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos 

cegos as verão. E os mansos terão gozo sobre gozo no SENHOR; e os necessitados entre os homens se 

alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos 

os que se dão à iniqüidade são desarraigados; Os que fazem culpado ao homem por uma palavra, e 

armam laços ao que repreende na porta, e os que sem motivo põem de parte o justo. Portanto assim 

diz o SENHOR, que remiu a Abraão, acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem 

agora se descorará a sua face. Mas quando ele vir seus filhos (que foram dadas por vinho e uma 

prostituta), obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome; sim, santificarão ao Santo de 

Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os 

murmuradores aprenderão doutrina. 

- Jeff: agora é hora de sair desse absurdo e tomar sua posição na “parede”(lado) antes que seja para 

sempre tarde demais, porque há um julgamento vindo sobre esse novo movimento, e não é paz e 

segurança! 

- Jl 3:1-3 PORQUE, eis que naqueles dias, e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de 

Jerusalém. Congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Jeosafá; e ali com elas entrarei em 

juízo, por causa do meu povo, e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e 

repartiram a minha terra. E lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e 

venderam uma menina por vinho, para beberem. 

- Estamos no momento em que Deus vai trabalhar porque eles anularam Sua Lei. 

- Mark Twain: As notícias da minha morte foram muito exageradas. 
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