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Resenha Crítica do Livro
Como Afinal Será o Fim?
DE Cesar Augusto da Costa

^ T'F

\*r—’

Corpo Editorial:
Edilson Valiante (Coordenador), Alberto Ronald Timm,

José Carlos Ramos, Juan Millanao e Ruben Af^uilar. Alberto R. Timm, Ph.D., Relator*
Professor de Teologia Histórica do SALT (Brasil-Sul)
Diretor do Centro de Pesquisas Ellen G Wliite (Brasil)

Jornalista Responsável:
Ruben Dargã Holdorf

Este artigo apresenta uma resenha crítica
da obra intitulada Como Afinal Será o
Fim? Revisão Analítica da Escatologia
Apocalíptica (Sorocaba, SP: Cesar
Augusto da Costa, 2000), de autoria de
Cesar Augusto da Costa. Após a menção
de alguns antecedentes históricos, o
artigo analisa criticamente a referida
obra da perspectiva da relevância do
tema abordado, do uso de fontes, das
pressuposições do autor, dos freqüentes
apelos retóricos empregados, dos princí
pios de interpretação sugeridos e das
interpretações pessoais do autor.

A[}ocalíptica, de Cesar Augusto da Costa.
Vendida a R$35,00 e com uma edição inici
al de dois mil exemplares, a obra tem circu
lado em várias congregações adventistas do
Brasil, suscitando sérios ciuestionamentos
quanto à confiabilidade de seus postulados
escatológicos.

Muitas solicitações chegaram aos profes
sores do Seminário Adventista Latino-Ame
ricano de Teologia (SALT), sede Brasil-Sul,
e ao Centro de Pesquisas Ellen G. White
do Brasil para que preparassem uma análi
se crítico-elucidativa da referida obra. Com
o propósito de atender a essas solicitações,
ambas as instituições decidiram unir seus
esforços no preparo e na disponibilização
do presente texto. Optou-se por envol\-er
todo o grupo de professores efetivos do
SALT (Brasil-Sul) para que o texto fosse o
mais imparcial possível (cf. Pv 11:14; 15:22)

ç, . . . Earousia é uma publicação semestral do
emmário dventista Latino-Americano de Teologia (Sede Brasil-Sul).

Endereço para correspondência:
^  „ , Parousia (SALT),
Caixa Postal 11 , Engenheiro Coelho, :

Tel: (19) 3858-9052
e-mail:

SP, CEP

parousia@unasp

13.165-970.

.br

Preços:
anuais de Parousia para 2000;

R$ 19,80
R$ 25,00
R$ 15,00
R$ 15,00

R$ 13,00

Assinaturas

Assinantes regulares:
In.stitLiições:
Estudantes:

Aposentados:

Exemplar avulso:

The present article provides a book
review of Cesar Augusto da Costa’s book
titied Como Afinal Será o Fim? Revisão
Analítica da Escatologia Apocalíptica
[How Will Be the End at Last? An
Analytical Review of Apocalyptic
Eschatology] (Sorocaba, SP: Cesar
Augusto da Costa, 2000). After a few
historical-background remarlcs, this
article presents a criticai analysis of that
book from the perspective of the
relevance of the subject considered, of
tlie use of sources, of the author s
presuppositions, of the frequent use of
rhetorical appeals, of the principies of
interpretation suggested, and of the
authors private interpretations.

Todos
itens deste periódico l„„

Seminário Adventi
sem

os
Antecedentes Históricos

Cesar Augusto da Costa nasceu no dia
26 de abril de 1936, em Piumhi, Estado de
Minas Gerais. Concluiu o Curso Ginasial
no Colégio Antônio Vieira, em Formiga,
MG, e o Curso Cientifico no Colégio Afon
so Arinos, em Belo Horizonte, MG. De ori
gem presbiteriana, Cesar Augusto adquiriu
de uma colportora, em fevereiro de 1957,
livro O Con/Ííto dos Séculos (atual O Grande
Con/lito), de Ellen G. White. Lendo :.
damente, decidiu ir de imediato estudar
Instituto Adventista de Ensino (lAE), em
São Paulo, onde foi batizado pelo Pastor
Raul Rocco no dia 1." de junho daquele
mesmo ano (1957). Cesar Augusto graduou-
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total materiais citados nos artigos são de
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de 272 páginas intitulada Como A/innl Será
0 Fim! Revisão Analítica da EscaCologia
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se na Faculdade Adventista de Teologia do

lAE em 1961, como Bacharel em Teologia.

Durante seus mais de 30 anos de minis

tério (1962-1995), Cesar Augusto foi pastor

nas cidades brasileiras de Belo Horizonte,
MG (1962-1963); Montes Claros, MG (1964-

1966); Belo Horizonte, MG (1967-1968);

São Paulo, SP (1969); Ribeirão Preto, SP

(1970-1974); Santo André, SP (1975-1977)-

Maringá, PR (1978-1979); Porto Alegre, RS

(1980-1984); São Paulo, SP (1985-1987)-

Campinas, SP (1988-1990); e Sorocaba, SP

(1991-1995). Nas igrejas por onde passou,
sempre demonstrou ser uma pessoa cordi-

al, amiga e de fino trato. Jubilado em julho
e 1995, Cesar Augusto continua residin
do na cidade de Sorocaba, SP.

reuniões.^ Isto acabou levando muitos a

que as idéias escatológicas apresentadas
eram endossadas pelo Ellen G. White
Estate, pois nem todos estavam cientes de

que o Centro de Pesquisas Ellen G. Wliite,
localizado no Centro Universitário

Adventista, em Engenheiro Coelho, SP, “é
a única entidade, no Brasil, oficialmente

reconhecida e autorizada pelo Ellen G.
White Estate, Inc., a usar o nome de Ellen
G. White em seu título.”*

Como várias pessoas contactavam o “le

gítimo” Centro de Pesquisas Ellen G. White
para saber se este estava endossando as idéi

as escatológicas de Cesar Augusto e de

Mauro Trivellato, esse Centro publicou

Revista Adventista de novembro de 1997, a
seguinte “nota de esclarecimento:”

O Centro de Pesquisas Ellen G. White do Brasil

clarece que nem ele e nem o Patrimônio Literário

Ellen G. White (ou Ellen G. White Estate) da Associ-

aç<ão Geral possuem qualquer vinculação oficial

o assim denominado “Centro de Pesquisas Ellen G.

White” de Curitiba, coordenado pelo Sr. Mauro

Trivellato. Isto significa que tanto as interpretações
dos escritos de Ellen White como os demais concei

tos doutrinártios emitidos por esse centro são de in
teira responsabilidade de seu coordenador.^

Depois de jubilado, Cesar Augusto de
dicou-se também a escrever suas idéias

escatológicas. Os rascunhos produzidos fo

ram digitados e revisados por Mauro
Trivellato. Já em 1999 circulava, de forma

restrita, uma apostila de autoria de Cesar
Augusto, intitulada “Como Será o Fim?

Revisão Analítica da Escatologia
Apocalíptica.”'^ Essa apostila foi revisada e,

finalmente, publicada como livro em 2000,
sob o título Como Afinal Será o Fim? Revisão

Analítica da Escatologia Apocalíptica^' O pró

prio autor reconhece que “esta publicação
só foi tornada possível mercê do estímulo

insistente e do trabalho incansável do gran
de amigo Mauro Trivellato” (p. 6).

Já em uma palestra realizada na Igreja
Adventista Central de Sorocaba, em 1999,

Cesar Augusto mencionou que algumas de

suas idéias eram comentadas negativamen

te “a disrância,” mas que até então “nenhu

ma contestação séria” e “nenhuma contra-

argumentação que se deva levar em consi-

crer

, na

es-

com

servada a perguntas, a posição exposta por
LaRondelle, mas este não concordou com

os postulados de Cesar Augusto. O conteú

do básico desse curso foi gravado e transcri

to por Samuel E. Rodrigues e Alcides Cruz,

sendo depois publicado sob o título Uma

Luz Maior Sobre o Armagedom (1976).-

Possivelmente familiarizado com o con

teúdo da obra do autor não-adventista

Charles Berlitz, intitulado O Triângulo das

Bermudas (1974),^ Cesar Augusto passou a

fazer palestras sugerindo que “tudo indica
que o “trono de Satanás” está localizado

no fundo do Oceano Atlântico, mais espe

cificamente no misterioso Triângulo das

Bermudas."’ Posteriormente (1989), Berlitz

publicou um livro também sobre O Triângu-
ío do Dragão, referindo-se ao assim chamado

Triângulo do Dragão, no Oceano Pacífico,
como uma região marítima “infinitamente

mais ameaçadora e perigosa” do que o Tri

ângulo das Bermudas.^ A despeito das no-
evidências apresentadas nesse livro,

esar Augusto continuou inferindo, pelo

menos até 1999, que o “trono de Satanás”

estaria localizado no Triângulo das Bermu-

as. Diante dessa conjectura, somos leva-

os a indagar: Por que Cesar Augusto aca

tou as idéias de Berlitz apenas a respeito do

ri^gulo das Bermudas e não a respeito
o Triângulo do Dragão? Deveriamos

SI erar o trono de Satanás,” mencionado

pe o apóstolo João em sua mensagem à Igreja

P iérgamo (Ap 2:13), como literalmente
ocahzado no Triângulo das Bermudas? Se-

riarn as idéias místicas de Berlitz mais
confiáveis do

tolo João?

con-

que o texto inspirado do após-

deração” haviam sido produzidas.'^ Em

obra Como Afinal Será o Fim?, o autor volta a

insistir em que, caso o amigo leitor “tenha

melhor luz, informe-nos, por favor” (p. 195),
O autor promete também que, “na eventu

alidade de equívocos, tudo pode
reavaliado” (p. 102). Crendo na sincerida

de cristã de Cesar Augusto, refletida nas

declarações anteriores, os professores do

SALT (Sede Brasil-Sul) decidiram produzir
e publicar a presente análise crítica da obra
Como Afirml Será o Fim?

sua

ser

Esse livro possui muitas interpretações
peculiares, e Cesar Augusto poderia ter evi
tado várias dificuldades ou mal-entendidos

ele houvesse acatado o conselho do Espí

rito de Profecia de buscar, com humildade,
a orientação “dos irmãos de experiência.”'^

Ele poderia ter submetido o manuscrito de

sua obra, antes de publicá-lo, a alguns espe
cialistas na área como, por exemplo, profes
sores de Teologia e pesquisadores do Cen

tro de Pesquisas Ellen G. White do Brasil,
mesmo do Ellen White Estate e do Insti

tuto de Pesquisas Bíblicas da Associação

Geral,'"' onde existem pessoas abalizadas que
lêem em português. A opção por publicar o

presente texto deve-se ao fato de que tanto
a obra em si quanto as idéias nela contidas

foram divulgadas pelo autor e por alguns

de seus amigos em muitas congregações
adventistas brasileiras. Mas, preservando a

ética, contatos pessoais entre alguns profes
sores do SALT e o autor foram mantidos

somente após o lançamento da referida obra

e antes da publicação deste artigo.

se

ou

Enquanto ainda cursava Teologia, Cesar

ugusto começou a interessar-se pelo estu

do da Escatologia Biblica e do livro do

Apocalipse. Cinco anos depois de formado,
ele decidiu investigar mate detidamente

^ temas, no intuito de encontrar resnos-
tas mais convincentes para algumas de
inquietações pessoais. Essas i
levaram-

es-

suas

1. tovestigacões

mencionado

ele, todas as seis primeiras
ser entendidas

sete

Pm A 1. ^^^^'■toagedom
em Apocalipse 16:12-16. Para

pragas deveriam

j- -I
Armagedom deveria ser visto co^ °

fotura T. Guerra Mundial entre“Tnacrricas da Terra i T ® caçoes

O texto original da obra em apreciação
encontra-se carregado de sentenças e expres
sões em negrito, sublinhadas e escritas com
todas as letras maiúsculas. Não preservamos
tais recursos de ênfase, pois acabariam cons
pirando contra a estética do presente texto
As páginas indicadas entre parênteses

Extensão do L ●’ de
Adventista da Andr"""f!'‘° teológico

-bre”Escato?oíaBibü:a^"--ity(EUA)
dos pastores adventistas K
trado pelo Dr. Hans K T Minis-
sor de EscatoloSa BíbL Profes-
'●^de,ocurso?awue^“‘^'^‘'‘versi.
posição adventista “"ias. da
^magedom. Aproveitando ® °

^“iosto procurou quesirtS" r̂e-

igg ^ juhilação de Cesar Augusto (em
5) e o dedicado apoio de Mauro

rivellato, ancião da Igreja do Portão, em
uritiba, PR, as idéias escatológicas de Cesar
ugusto passaram a ser difundidas mais

objetivamente em várias igrejas, especial-
Estados do Paraná e de São Pau-

o. Muitas das programações eram realiza-
as por Mauro Trivellato em nome do as-

^toado Centro de Pesquisas Ellen G.
White” de Curitiba

,
presente artigo, referem-se à 1.» edição do

UUUU). bm face do grande número de dife
rentes assuntos abordados, não se pretende
esgota-los, mas apenas identificar algumas
das principais áreas questionáveis do livro
sugerindo parâmetros que poderão
guidos na busca de soluções

no

ser se
para essas áre-

,  . nome este utilizado,
sem qualquer autorização oficial, em diagra-

as e outros materiais distribuídos nessas
-5-

-4-



“Deus, pelo Seu Santo Espírito, pode ensi-

nar-vos mais num momento, do que
poderieis aprender dos grandes homens da
Terra.”''

Mas, analisando-se mais detidamente o

conteúdo de Como Afiruil Será o Fim?, perce-

be-se que Cesar Augusto valeu-se esporádi
ca e latentemente das idéias do

do autor dispensacionalista Hal Lindsey.
Na página 98 da referida obra, por exem
plo, aparece uma referência explícita a “A

Agonia do Planeta Terra,** ou seja, A Agonia

do Grande Planeta Terra, de Lindsey,'^ obra

publicada originalmente em inglês, em

1970. No capítulo 14 do livro Como Afinal

Será 0 Fim? (pp. 163-171), Cesar Augusto
identifica o “Rei do Norte” de Daniel 11

(cf. Ez 38) como sendo a Rússia, com base

alusões a John Cumming, Heródoto,

Josefo, Wilhelm Gesênius, Bauman, Young,
e que também foram extraídas de A

Agonia do Grande Planeta Terra.-"' Se esta obra

de Lindsey foi usada por Cesar Augusto,
que este não a incluiu
final?

controverti-
22

em

etc..

por

em sua bibliografia

as. Outros artigos publicados nesta

edição da revista Parousia (2.° semestre de

2000) tratam com mais detalhes de alguns
desses temas.

mesma A grande ênfase da obra está sobre o que

ocorrerá com os impios depois do fechamen

to da Porta da Graça. Mas seriam os aconte
cimentos descritos no livro tão relevantes

assim para nós hoje? Embora o autor ale
gue que sim, nem todos concordam com

isso. Cremos, pessoalmente, que é muito
mais importante conhecermos bem o que

há de ocorrer até o fechamento da Porta da

Graça, enquanto a nossa salvação ainda es

tará em jogo, do que especularmos a respei

to de detalhes sobre o futuro dos ímpios

após o destino de cada um já ter sido defini
do. Em relação aos eventos que transcorre

O Uso DE Fontes

Na seção de “Agradecimentos” da obra
Como Afinal Será o Fim?, o autor oferece

tributo de gratidão imensa”

aos inestimáveis professores Siegfried Kumpel (sicj,

Siegfried Schwantes, Jerônimo Garcia, Edwin Thiele,

quase todos já falecidos, bem como ao professor Dr.

Hans üiRondelle. Não se pode, por justiça, deixar de

destacar aqui inestimáveis benefícios, coordenadas

seguras proporcionadas por Gerhard Hasel e Dr.

Richard Rice (p. 6).

Realmente, dos sete professores mencio

nados, apenas Siegfried J. Schwantes, Hans
K. LaRondelle e Richard Rice estavam vi

vos por ocasião da publicação dessa obra,

em 2000. Mas uma coisa é certa: jamais es

ses sete professores advogaram teorias

especulativas semelhantes às que encontra

mos no livro de Cesar Augusto; pelo con

trário, eles se mantiveram fiéis à interpreta
ção escatológica da Igreja Adventista do Sé

timo Dia. Assim, a que contribuições esta
ria se referindo o autor?

um

Relevância do Tema

Cesar Augusto esclarece que a “razão”

básica que o levou a publicar a obra Como

Afinal Será o Fim? foi que, segundo ele, “há
centenas de livros e vozes destacando este

fim glorioso para os justos” e “nem um se
quer advertindo das calamidades

cedem (p. 183). Assim, o autor optou por
limitar o conteúdo de sua obra especialmen

te a “alguns acontecimentos que se darão

entre o Fim da Graça e a Volta de Jesus” (p.

9), pois “a vitória final do bem será conquis
tada nesse “período crítico” (p. 28).

que o pre-

rão após o fechamento da Porta da Graça,

não seria mais importante o que ocorrerá

os justos, do que as calamidades que se
abaterão sobre

com

os ímpios?

O próprio titulo Como Afinal Será o Fitn?

soa um pouco presunçoso, como se fosse a
última palavra sobre o assunto. A impres

Ao alegar que não existe “nem um” li-

sequer advertindo das calamidad
que precedem o “fim glorioso

vro
es

para os jus-
Se obras de vários

são é que, depois de muitas conjecturas e

especulações dentro da igreja, finalmente é
apresentada a palavra decisiva sobre

sunto. Deve-se reconhecer, no entanto, que

o próprio autor alega, já no inicio do seu

livro que a escatologia biblica é um “cam'

po aberto,” “de natureza dinâmica,” no qual

jamais se poderá “colocar um ‘ponto final

em posições assumidas” (p. 7). Bem, se esse

or realmente o caso, então as posições as

sumi as pelo próprio autor jamais poderão

ser encaradas como a última palavra sobre
o assunto por ele mesmo abordado, e o pró-
Pno título Como-Afinal Será

sugerindo uma irrealidade.

o as-

Fim? acaba

autores não

adventistas, e mesmo dispensacionalistas

(como as de Lindsey), foram mencionadas

por Cesar Augusto em seu livro, por que
então nenhum dos comentários mais aca

dêmicos sobre o Apocalipse foi levado em

consideração? Será que o dispensacionalista

Hal Lindsey e o Padre Antônio Vieira, por

exemplo, foram mais fiéis em sua interpre
tação do texto bíblico do que R. H.

Charles,'^ J. Massyngberde Ford, J

E. Aune," G. K. Beale'» e todos os demais
expositores do Apocalipse?

26
David

tos, o autor nao especifica se isto se refere
em sentido geral ou

De qualquer forma,
tor demonstra

apenas em

nessa declaração
não estar familiarizado com

a existência de várias obras em i^^rque
tratam especificamente do assunto A ^

1987 na Andrews University (EUA) '5 »
pubhcada sob o titulo VengeaLe ’
Apocalypse (1993).'^ ^

português,
o au-

o-

em

in the

Se observarmos a “Bibliografia” da obra

Como Afinal Será o Fim? (pp. 271-272), per

ceberemos que, além da Biblia e de alguns
livros de Ellen White, o autor menciona

apenas 15 outras obras, sendo 11 delas de

autores não adventistas e apenas quatro pro
duzidas por adventistas. As obras

adventistas que aparecem na Bibliografia são
as seguintes: A Fé de hlossos Pais, do Cardeal

Gibbons; Deuses, Túmulos e Sábios, de C. W.

Loram; Diálogo Norte-Sul, de Gilles Lapouge;
História da Civilização, de Oliveira Lima;
História da Civilização Ocidental, de Edward

MacNall; História Universal, de H. G. Wells;
Nova Era à Luz da Biblia, de M. Basilea

Schlink; Nova Era, de Peter Unruh; O Dile
ma do Novo Imperialismo Russo, de Alexan
dre A. Jebit; Revista Le Point, texto de Ale

xandre Zinoviev; e os Sermões, de Antônio

Vieira. Embora essas obras sejam respeita
das em suas respectivas áreas, nenhuma de

las é uma autoridade em escatologia bibli-

não
Mas mesmo

abalizadas que

em
português existem obras

acontecimentos

Mesmo desconhecendo os comentários

não adventistas básicos sobre o Apocalipse,

nada aparentemente justifica o descaso que
Cesar Augusto demonstra para com outros

autores adventistas comprometidos com

Deus e Sua Palavra. Além de algumas obras
de Ellen White, Cesar Augusto

apenas quatro materiais produzidos pelos

adventistas: Apocalipse - Estudos Esboçados, de
Edwin Thiele; Esboço de Escatologia Bíblica

de Hans LaRondelle; Estudos Bíblicos, publi

cado pela Casa Publicadora Brasileira; e In

terpretação Bíblica: Princípios Gerais de
Gerhard Hasel.

menciona

tratam dos ;

que ocorrerão entre o fecham^n^^ j n

da Graça e a Segunda Vinda de Crist
tre elas podemos mencionar alguns' P

COS adventistas como, por exemnlo

^Con/lito" e Eventos Finais,'* deEllen^G

hite; Preparação Para a Crise FinaP’ e A
Vitona da Igreja na Crise Final» p

Chaij. Dispomos, portanto de F

“advertindo das calamidades%u °nr f
a Segunda Vinda de Cristo

dentemente não existe é qualíeTo^’'
adventista que endosse muitas das imernr

taçoes particulares propostas por Sar

Augusto em seu livro, e que serão aS sa
das mais adiante neste artigo.

rao

esar Augusto diz, na contracapa, que

^ o ra é o resultado de 35 anos de meti-

V*lK^^ toda a cadeia profética do

^ o e Novo Testamento e cuidadosa pes
quisa histórica, antiga e contemporânea,” e,
s pagina 8, que ela é o resultado de “trinta

^ tres anos de meticulosa investigação para

con e(^r o amanhã.” É certo que o acúmulo
f conhecimento ao longo dos anos, se bem
tundamentado na Palavra de Deus, pode

representar uma grande bênção (cf. Mt 6:24.
1; porém, se não bem fundamentado,

o era se demonstrar desastroso e mera

confirmação do erro (cf. Mt 6:26, 27). Além
oisso, não devemos nos olvidar de que

Se Cesar Augusto é profundamente gra
to pela contribuição do Dr. Hans K

ca.

'7-
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Como poderia haver acúmulo de conheci

mento se todos permanecessem com a “ca

beça vazia”? De que valor seriam então os
“35 anos de meticuloso estudo de toda a

cadeia profética do Velho e Novo Testamen

to” (contracapa)?

Outra pressuposição básica de Cesar

Augusto é a existência de uma distinção

entre “escatologia” e “doutrinas.” Enquan

to as “doutrinas” são vistas por ele como
“estabelecidas firmemente nas lE]scrituras,”

a “escatologia” é encarada como “o produ

to de estudos ou ‘escolas de interpretação,

apresentando naturalmente “variantes e dis-

crepâncias entre si” (p. 109). Para ele, a

escatologia “não é tanto uma doutrina, mas

uma ciência” (p. 93). Devemos reconhecer,

no entanto, que a doutrina deriva da Reve

lação divina, e que a ciência é estabelecida

por um rigoroso método. Mas o que se per

cebe no livro em discussão é simplesmente

o uso de uma especulação filosófica.

sidade. E assim podemos harmoniosamen

te conviver” (p. 13). O autor acrescenta tam
bém que,

no campo escatológico, não é impróprio que a Igreja

tenha sua opção por alguma teoria entre outras. Em

nível individual, da mesma forma. Esposar uma teo

ria, sim, mas não se restringir a ela, sem indagações

constantes, de olhos bem abertos, sempre atentos a

novos desdobramentos, acompanhando a dinâmica

da história contemporânea e a dinâmica da

escatologia. ... Nada há a temer, pois a verdade tem

recursos intrínsecos próprios para se manter em pé.

Que haja, pois, franca abertura (p. 246).

Unidade na diversidade’: esta deve ser

sempre a nossa senha,” pois “uniformidade

no campo escatológico é temerário” (p. 247).

E advogando esse tipo de abertura

pluralista que Cesar Augusto se sente na li

berdade de tentar sincretizar, com muita

imaginação, alguns componentes da
escatologia dispensacionalista de Hal

Lindsey (a Rússia como o “rei do norte,
Armagedom como uma 3.« Guerra Mundi

al, etc.) com uma releitura da escatologia de

Ellen Wliite. Essa mesma abertura permite

que Cesar Augusto faça palestras,

especulativamente e sem constrangimento,
também a respeito do “trono de Satanás”

como localizado no Triângulo das Bermu-
das.'’^

Ui

o

LaRondelle (p. 6), por que então ele não
citou as clássicas obras de LaRondelle sobre

o Armagedom^’ e os eventos finais?^® Mes
mo que não estivesse familiarizado

obras de LaRondelle em inglês, não há qual
quer desculpa para simplesmente ignorar o
trabalho desse mesmo autor, sob o titulo

Uma Luz Maior Sobre o Armagedom (1976),

que trata especificamente das pragas de
Apocalipse 16 e do Armagedom.^'

com as

lutamente todas, tanto na Biblia como no

Espirito de Profecia, a respeito do assunto

em pauta...” (p. 47; cf. p. 105). Se esse é reaL

raente o caso, por que então na Bibliografia

de Como Afinal Será o Fim? não aparece qual
quer alusão à obra de Ellen White intitulada

Eventos Finais (publicada em português des

de 1993)?’’^ Por que Cesar Augusto simples

mente desconheceu a compilação dos escri

tos de Ellen Wliite sobre o Apocalipse pre

parada por Walter T. Rea (de 200 páginas),**'
bem como o volumoso comentário verso-

por-verso do Apocalipse, compilado dos es

critos de Ellen White por Floyd H. Matula

(de 1.628 páginas)?**- Seria possivel que,

nesse particular, Cesar Augusto acabou não

colocando plenamente em prática o seu pró
prio conselho de “buscar todas

ções, absolutamente todas,” do Espirito de

rofecia com respeito ao assunto por ele
abordado em seu livro?

declara-as

Em uma obra que promete ser “o resul

tado de 35 anos de meticuloso estudo de

toda a cadeia profética do Velho e Novo

Testamento e cuidadosa pesquisa histórica,
antiga e contemporânea” (contracapa), é de
se esperar um espectro bibliográfico bem
mais amplo. Nenhum sólido estudo

adventista do Apocalipse hoje pode desco

nhecer as importantes contribuições do Dr.

Kenneth A. Strand, por muitos anos pro

fessor de Apocalipse do Seminário Teológi-

da Andrews University;^^ as várias teses

doutorais sobre o Apocalipse produzidas

puela universidade;” e os dois volumes
de Spimposium on Revelation, publicados pelo

espanhol” e portuguPs L

Edwin Thiele é ciZjh aT °
Sevemh-day Adventist Bihi ™esmo o

aparece, m^encionldotb .

obras de Ellen G. White (p. 272)®°"“

Enne as B obras que Cesar A

intímladri^e O

CO

ugusto atri-

Second Advem Movement (19Q9) 5» p
ção ao Day Star (ou melhor Dn ç \

^ classificado entre as obraf de pir'
White, devemos esclarecer que esse er!
periodico adventista nacnsabatist^ T

por Enoch Jacobs, que em 1846 pubb"'^
duas cartas de Ellen ,
Wh

cou

ite).’’ ^tmon (depois

Mas devemos reconhecer cjue mesmo os
problemas bibliográficos acima menciona
dos poderiam

Essa falsa dicotomia entre a escatologia

e as demais doutrinas desconhece comple

tamente o fato de que a “escatologia” não é
nada mais do que “a doutrina dos últimos
eventos.”44 Portanto, se a escatologia é real

,  , ser amenizados, caso o con-

teu o geral do livro refletisse, de forma im-
parcial, os conceitos bíblicos e dos escritos

de Ellen G. White sobre
abordados. Parece
não é o caso.

os vários temas

-nos, no entanto, que esse

mente uma doutrina, ela deve compartilhar
da mesma natureza das demais doutrinas.

E por essa razão que, no livro Nisto Cremos,

as últimas cinco Crenças Fundamentais dos

Adventistas do Sétimo Dia (Crenças 23 a
27) são classificadas sob o título “A Doutri-

dos Últimos Eventos.”*” Comona

É certo que o conceito de “unidade

diversidade” é enfatizado por Paulo em I

Coríntios 12, em relação à “diversidade

serviços” (v. 5) e à “diversidade nas realiza

ções” (v. 6). Também Ellen White declara

que “pela diversidade dos dons e governos

que Ele IDeusl pôs em Sua igreja, todos al

cançarão a unidade da fé,”**^ e que “não

devemos pensar que é nossa obrigação falar

exatamente as mesmas coisas, representan
do as mesmas coisas por meio das mesmas

palavras.”*” Mas em nenhum lugar da Bí

blia ou dos escritos de Ellen White existe

qualquer insinuação em favor de uma uni

dade na “diversidade de crenças,” mesmo

escatológicas. O que a Bíblia realmente

enfatiza é a “unidade da fé” (Ef 4:13)

na

nos
Prbssuposiçôes do Autor

livro
Cesar Augusto certamente escreveu seu

pressuposições básicas em

Escrit^i ^ ^ estudante das

estar r '"?.*^'^^^^l’‘amente honesto, deve

“r^eutralUaH vazia,” o que significa
trahdade, isenção, ausência de concei-

sunto o ^P* Sobre esse as-

tos

quem C Gerhard F. Hasel, de

ordem recebido “co-

chaSo'
o on ?^‘^^'P'o da ‘cabeça vazia’ segun-

nocão ^ Investigador se despe de toda

o obiero^^^^*^*^ Preconcebidas, abordando

tralidnrlí^ ̂  estudado em completa neu-

Preconr^l^^*^^° ^ isento de idéias

o

do

Wcon? toda

e permarf*’^*" derive “da própria Bíblia’
P^-^maneça sob o controle da mesma.’’^'

adventistas, jamais nos sentiriamos na liber

dade de substituir o princípio da “sola

Scriptura” pelas especulações humanas,

postura esta comumente assumida por al
guns que se demonstram “melhores estrate

gistas apocalíptico-militares do que exegetas
bíblicos.”*'^

Uma terceira pressuposição básica assu

mida por Cesar Augusto é a noção de que o

pluralismo escatológico é plenamente acei

tável. Em sua obra, ele não se constrange

em afirmar que, “no ramo da Escatologia e,
bem assim, no de ‘minúcias doutrinárias’

onde prevalece o foro da consciência indi

vidual, jamais estabeleceu Cristo o desejo
de uniformidade, mas de unidade na diver-

Em
seu livro, Cesar Augusto

Lembre-se sempre: quando estudam
quer doutrina ou profecia,
devemos buscar todas

afirma:

os qual-
como já foi dito

as declarações, abso-

Em I Coríntios 1:10, Paulo
.. . . . exorta:
Rogo-vos, irmaos, pelo nome de nosso Se
nhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma

9
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cousa e que não haja entre vós divisões;
tes, sejais inteiramente unidos, na mesma

disposição mental e no mesmo parecer.” E

o apóstolo João declara no próprio livro do

Apocalipse: Bem-aventurados aqueles que
lêem e aqueles que ouvem as palavras da

profecia e guardam as cousas nela escritas,
pois o tempo está próximo” (Ap 1:3).

an-
Cesar Augusto procura levar seus leito

res a crer que ele é uma pessoa sincera e

verdadeiramente comprometida com o Es

pírito de Profecia no seu todo (p. 47). Não

duvidamos da sua sinceridade, mas cremos
que ele deveria ter levado mais seriamente

em consideração o conselho de Ellen White,

acima mencionado, antes de publicar suas
teorias escatológicas.

No Capítulo 6, ao negar que as pragas

do Egito (Ex 7 a 12) sejam um tipo das sete

últimas pragas (Ap 16), Cesar Augusto se

refere a quem possivelmente esteja lendo o

seu livro como “meu comovido leitor” (p.

64), e insiste: “Seja persistente nessa pesqui

sa. Espírito dócil. Espírito de discípulo. Afi
nal você, como nós, ama a verdade mesmo

que ela não corresponda às nossas expecta

tivas. Venha junto conosco, por favor. Não

nos deixe sozinhos! Obrigado... por conti

nuar” (p. 65). Deveria o próprio autor já

sugerir antecipadamente aos seus leitores,

em nome da “verdade,” até mesmo o tipo
de atitude a ser assumida durante a leitura

da obra?

Não seria esse mais um apelo retórico

para evitar que os leitores rejeitem as inter
pretações sugeridas no livro?

Em relação ao texto de Ezequiel 38:20,

Cesar Augusto sugere, criativamente, que (1)

os “peixes do mar” poderíam ser interpreta

dos como “navios, porta-aviões, submarinos,

barcos de guerra, etc.”; (2) as “aves do céu,”

aviões, helicópteros, foguetes, etc.”;
e (3) os “répteis que se arrastam sobre a ter

ra,” como “tanques, carros blindados, etc.”

(p. 195; ver também as ilustrações

tradas nas pp. 198-200). Mas logo após

identificação alegórica, o próprio autor

ameniza a reação natural e espontânea do

leitor com as seguintes palavras: “Claro que
você terá uma reação inicial: arrepios e cala

frios. Mas, honestamente, oferece a Bíblia,

neste texto, outra alternativa ou possibili
dade?” (p. 195). Desta forma, se o leitor não
tiver conhecimento bíblico suficiente

contra-argumentar, ele acabará, finalmente,
superando seus “arrepios e calafrios” e acei

tando a interpretação sugerida no livro.

como

encon-

essa

para

Mas, além do pluralismo escatológi
anteriormente mencionado, Cesar Au
advoga também

I

gus

CO

to
. .. postura hermenêutica

indivdualista. Após citar algumas declara-

ço« de Ellen White que falam do dever de

cada cristão estudar as Escrituras por si
mesmo, ele afirma que “as conclusões de

^ edesiásticas”

ip. 23). E certo que quando posições eclesi-

^ticas conspiram contra os claros
da Palavra de Deus,
ro cristão deve
cer a Deus do
Mas “

ensinos

a postura do verdadei-

ser "antes, importa obede-
que aos homens” (At 5-?Q^

as nao cremos que es

Freqüentes Apelos Retóricos

Ao longo da obra Como Afinal Será o F/m?

o eitor é confrontado com freqüentes ape-
os retóricos destinados a convencê-lo da

^ande importância do tema apresentado e
com que ele está sendo abor-

a o. or exemplo, já no Prefácio da obra,

o autor diz que seria extremamente desejá
vel que o leitor ... não antecipasse conclu

Igualmente no Capítulo 10, antes de
definir a assim chamada “verdadeira natu-

se Hnn '

Sq4?“‘r' Esc^irur JZ"ca

do Armagedom, como uma 3.“ Guer-reza

ra Mundial nuclear “entre Países Industria-

sões até completar o exame de toda a maté-

>a, para não prejudicar a visão de conjunto

Tr ° ̂?,^f^^^^ento dos assuntos poderia

disso, freqüentes re-

corH°^^ usadas pelo autor “para que as

t=>s" permaneçam aber-

iuntn” ' ● ^calmente, “a visão de con-

adeaiin^ ‘uiportante para se compreender

tor Mn ° pensamento de um au-

ras torlr^c examinar “as Escritu-

“de fato, assinVWA*'^’', cousas” são,
do seriament ^^=^1). deve ser aplica'

l-irura da refeSaZra ° ''

d

de-e não apenas
e concluido esse processo.

Na introducã

Augusto advert
uma

Ção do seu estudo, Cesar

^  conduzirá o leitor por

lizados. Ricos, e Nações em Desenvolvimen

to e Pobres” (p. 174), Cesar Augusto volta a

apelar:

Devemos ser cuidadosamente criteriosos. Não

buscar na Revelação confirmação para uma Teoria

previamente estabelecida, mas debcar que ela, a Teo

ria, seja formada pelos dados recebidos, por todos os

dados, pelo conjunto de dados, centenas deles. Não

uma teoria adotada por duas ou três informações iso
ladas, e que correspondem à nossa preferência. Este é

um descaminho que deve ser percebido e evitado.

Após oração pedindo guia, mente e coração aber

tos, nenhuma confiança própria, mas implícita em

Deus, na presença e atuação do Espírito Santo.

Assessoramento prometido a todo pesquisador since

ro, para clarear a mente e bem “aplicar os ensinos” da

Revelação (p. 117).

Até que ponto, então, a interpretação do

autor sobre o Armagedom reflete o princí

pio hermenêutico por ele mesmo sugerido?

Também no capítulo 14, após indagar

quem seriam biblicamente os “reis do nor
te” (Ez 38 e 39), Cesar Augusto volta a usar

a retórica que lhe é peculiar:

Assim está bem formulada a pergunta. Totalmen

te isenta de preconceitos, não tendenciosa. Assim,

espirito de criança, devemos estar preparados

para receber a resposta, por mais desagradável que

seja. Ainda que desmoronem nossos castelos e

expectativas (p. 165).

com

nos

Outro importante recurso retórico da

obra em discussão é a freqüente e sutil

rotulação indireta daqueles que poderíam
discordar da sua metodologia e das
terpretações. Já no início da obra é dito

suas in-

que

12:12-27).

Cesar Augusto enfatiza
te. o conceito de

por nós mesmos” (p 23{ °P‘niões

completamenre a ntss L:

funções de liderança ^^^rcerem

d

nilateralmen-

e dos crentes (I Co 12,27 2st
ma parte do livro Como AfioM v ̂  n
feitor encontrará m.al °

ca que fale, por exl^o deZ“™ '"'f
tfao de conselheiros bf ’ 9ue na multi-

15:22) ®“^“5a”(Pv IhH,

o

»anscrevemos\se2.r"’'"'"“^^

« que tèm a Iu2 d"'SdÍeT'*''"' para
qualquer d

que

e nós está em n'ãÕ .“"'1“ P"a

"*a doutrina, nenhuma intetntf "enhuma
■■'tui-as, antes de submetêla

de experiência. Apttr dos ir-
o umilde e pronto para apre^d^ ^

e, se eles não Xm . ’
juízo, porque “n f

»Wtança." P,l. ip^T "d’° de

u

sa

o “orgulho profissional, intelectual,
denominacional, espiritual, etc.” tem leva
do muitos a resistirem “à verdade” (p. 12).
Mais adiante, é chamada a atenção do lei
tor para a existência hoje de “poucos Teólo
gos, mas muitos ‘Técnicos em Teologia’” (p.
21), bem como de “estudantes da Bíblia
manipulam declarações, frases inspiradas
as enxergam e compreendem ‘à sua manei
ra’” (p. 24). Por sua vez, o papel escatológico
da Rússia na profecia bíblica é tido
perceptível apenas àqueles cujos olhos
tejam untados com o bom colírio

que
ou

como
es-

recomen-
pouco
lél muito
centiv-, ● 1.^^ 'P' o autor in-

é nnnr. t rec^ios. A matéria não
longos Pesquisado seu solo por
forma ^ fume” (p. 14). Desta
locma, mesmo possíveis interpretações

caráter pessoal, acabam
assumidas como “chão fir-

com as

especulativas, de
sendo facilmente

(contrastar
7 palavras de Jesus em

dado pelo admirável Senhor dos Senhores”
(p. 155). Será que é realmente para esse tipo
de compreensão especulativa que o Senhor
prometeu o “
laodiceanos (Ap 3:18)?

colírio” espiritual aos

Procurando afastar toda e qualquer pos
sibilidade das pragas do Egito (cf. Êx 7-12)
serem consideradas um tipo das sete últi-

:24-27).

atendei
conselheiros há

ao
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se abona tal proposição como princípio. Há divergên

cias de análises de textos e palavras entre os estudio

sos do contexto histórico. É problemático se chegar

ao sentido cristalino e seguro do texto por este méto

do, em razão dos regionalismos, variáveis em curtos

períodos de tempo. Tais variáveis regionais são uma
pesada realidade.

-  Assim o contexto histórico deve ter peso relativo

e não absoluto na Investigação. Não pode, por isto

mesmo, ser aceito como fator determinante. A visão

de conjunto, a Hermenêutica, sempre deve prevale

cer (p. 29).

A exegese bíblica procura, na verdade,

reconstituir o sentido original do texto bí

blico, valendo-se da “Interpretação Grama
tical e Etimológica” do texto dentro do

próprio “Contexto Histórico.” Agora, se este

método não é o mais aceitável, por que o
próprio Cesar Augusto promete, reiteradas

vezes, fazer acuradas “exegeses” do texto sa

grado (ver, por exemplo, pp. 52, 146, 156,
163, 191, 237, 239 e 257)? Que tipo de

exegese mais acurada estaria ele propondo?

Seria, por acaso, uma exegese livre da “In

terpretação Gramatical e Etimológica” do
texto dentro do seu próprio “Contexto His

tórico”? Se este for o caso, então o referido

autor acabou se distanciando (talvez até in

conscientemente) do Método Gramático-

Histórico advogado tanto pelos grandes

Reformadores do século 16,^' como pela
Igreja Adventista do Sétimo Dia.^^ Parece

quase irônico o fato de Cesar Augusto agra

decer as “coordenadas seguras proporciona

das por Gerhard Hasel” (p. 6), sem aplicar

consistentemente os princípios exegéticos

sugeridos no material de Hasel (“Interpre
tação Bíblica: Princípios Gerais””) mencio

nado na Bibliografia da obra em discussão

(p. 272).

Antes de iniciar o Capítulo 16, intitulado

“Criteriosa Exegese das Sete Pragas,’

tor diz que “tudo o que foi exposto até aqui

tem como objetivo a preparação para a

exegese de Apocalipse 16, verso por verso,

frase por frase, palavra por palavra” (p. 184).

Já nesse mesmo capítulo ele anuncia que “o

passo seguinte é proceder à exegese, verso

por verso, frase por frase, palavra por pala

vra. Cada texto, da Biblia e do Espirito de

Profecia, ajudar-nos-á a nos desvestirmos de

seu

o au-

mas pragas (cf. Ap 16), Cesar Augusto afir

ma: “Podemos nós ignorar, podemos nós
ainda insistir, honestamente, em continuar

apontando as pragas do Egito como ‘tipo’

da destruição final? Não é coerente” (p. 64;
cf. p. 66). Em outras palavras, aqueles que

eventuais preconceitos” (p. 190). Mas, u
simples leitura do próprio conteúdo do

pítulo (pp. 185-235) é mais do que suficien

te para demonstrar que nenhuma exegese
significativa de Apocalipse 16 acabou sen

do feita. Alguns leitores um pouco mais ins

truídos poderão até ser tentados a indagar
se o referido autor realmente entende de

exegese bíblica, que envolve certo conheci

mento das línguas originais. Cabe ressaltar

que exegese bíblica não é a mesma coisa que
mera exposição de temas bíblicos! Não é de

se surpreender que, mais para o final do

mesmo capítulo, o próprio autor acaba con
fessando:

uma

ca-

quase impossível encontrar um autor que

tenha coragem de se referir tão bem ao seu

próprio estudo como Cesar Augusto! Cre
mos que ele deveria ter sido bem mais hu

milde nesse particular, pois, de acordo com
as Escrituras, não devemos louvar-nos a nós

mesmos (II Co 10:12) e “procurar a própria
honra não é honra” (Pv 25:27; cf. Mt 23:12;

V’ ̂̂ -^4). E Provérbios 27:2 acrescen
ta: Seja outro o que te louve, e não a tua
boca.”

crêem que as pragas do Egito são um tipo

das sete últimas pragas acabam sendo aqui
indiretamente rotuladoscomo pessoas igno
rantes e não honestas para com as evidên
cias existentes!

Já a confiabilidade dos teólogos que pro
curam ser leais ao texto bíblico, sem endos-

as especulações político-militares ex
postas no livro Como Afinal Será

questionada por Cesar Augusto
tes termos:

sarem

0 Fimi*, é

nos seguin-

Se a verdade, de acordo
Augusto, "

Cesar

tem recursos intrínsecos própri

os para se manter em pé” (p. 246), por que
necessitaria ele de convencer seus leitores

através desse tipo de manipulação psicoló'

gica. Nem mesmo Ellen G. White, que cre-

^os ter sido uma profetisa verdadeira, ja'

mais usou esse tipo de manipulação para
nseguir com que suas mensagens fossem

aceitas pela Igreja.

com

Como o objetivo deste livro é lidar com alguns

que carecem de aprofundamento dentro do

assunto geral do Armagedom e das Sete Pragas, não

se tratando de um comentário exaustivo, verso por

verso, deixamos de abordar, por exemplo, temas igual
mente muito importantes...” (p. 224).

temas

O estudo de Escatologia, que está sempre atado à

Historia, e muito adverso. Traz em si a possibilidade

ou necessidade de eventuais mudanças de conceitos

parte ou no todo. E isto, se entende não fn, ’

genero do Teólogo. É muito indigesto Mas é ner ”
no esta adaptabilidade, a não ser aue não

enj perder o sentido da realidade, para
culto à tradição (p. I74). ^

em

no

Quando Cesar Augusto diz que “a visão

de conjunto, a Hermenêutica, sempre deve
prevalecer” (p. 29), ele demonstra conhin-

dir Hermenêutica com Teologia Sistemáti

ca. E a Teologia Sistemática que procura sis

tematizar os temas bíblicos num todo har

mônico e consistente. Já a “Hermenêutica é

a tiência que nos ensina os princípios, as

leis e os métodos de interpretação.”” A

Exegese, por sua vez, é “a aplicação dos prin
cípios da hermenêutica para ch’egar-se a um

entendimento correto do texto.”” Mesmo

prometendo fidelidade hermenêutica e

exegética, a obra Como Afinal Será 0 Fim? não

passa de uma releitura do texto bíblico, ba
seada em percepções subjetivas do instável

contexto sócio-político e econômico atual.

Um dos
princípios básicos de

Princípios
DE Interpretação

problemas
possui também sérios

que diz re
Augusto serem tidos também ^
distantes “da realidade
fixadas

como pes
speito à compreen-

prática dos princípios de
ica. Uma das maiores di-

está na própria “exegese”

que o próprio Cesar
ine como sendo “a análise me-

significado de palavras, frases,

^  P- 110). Não
a que ele até

ariteriormente

palavras textí^ ’ violente frases,

ICO,

resta a me-

promete fazer, conio
umasadia. exegese correta,

tante” (p. 153)^ contexto ... próximo e dis-

no

sao e à aplicacão

interpretação bíbl

hculdadesda obra
do texto bíbli
Augusto defi
dculosa do

parágrafos,
nor dúvid
visto

soas

- culto ãttadiçro"““^^^
Em claro

dos“TécnicoTettoCTÍ)*c™"
Augusto promete aos seus leitoefn'T“"
nas levar em consideração “toH VP®'

rações, absolutamente todas f

bliacomonoEspirimdet^^^^^^^^

to do assunto em pauta” (p. 47 „'T'*'
bem oferecer “um estudn m

exegese rigorosa, honesta” (p. 66)
exegese mais seria, honesta” (n IK)
exegese correta, sadia, imparchl . '

(P.M6),“uma exegese mai^::^t.^;7-
uma exegese criteriosa, que não r < '

frases, palavras, texto e contexto

e distante” (p^ ,63), uma":^!;;/-^^^
devida seriet^^ade, imparcialidade, equmb

e bom senso (p 171), “qq,, cuidado“!Í
sata e equilibrada exegese” (p 191,

exegese Judiciosa” (p. 237) e “uma
correta (pp. 239 e 257). Sincer

Uma

uma

uma

sen-

uma

exegese
amente

intepretação adotados pelo autor de Como

Afinal Será o Fim? é a noção dicotômica de

que “qualquer verdade ou doutrina bíblica

há de ter sempre dois grupos de passagens
aparentemente divergentes, para que o ho

mem possa ter alternativas, campo para o
exercício de sua fé” (p. 10; cf. pp. 34 47

106, 184 e 190). À primeira vista, alguém
pode ser tentado a imaginar que esse autor

tenha usado uma metodologia hegeliana de

tese antítese = síntese.”” Mas, analisan-
do-se mais detidamente

O assunto

^ relevância i^^g^ndo, em sua obra,

no entanto, o

l^e fazer. Ele afirma^"'"
Cabe

“““JoCimKxtoH- cunsiCeracão «
ibre

P^ra, identificado o sen-

^liegar, por este méttido, àverdade.

, é

Tal
rnétodo,

embora útil^‘Jrnitido

haver r

^asverdad

válido, não pode ser

Investigação. Não pi»-le

^niatical e Etimológicir

pane alguma da Inspiração

, percebe-
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As pragas que sobrevieram ao Egito quando Deus
estava prestes a libertar Israel, eram de caráter seme

lhante lem inglês: “similar in character”! aos juízos
mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mun

do precisamente antes do libertamento final do povo
de Deus.^

Tentando negar que as pragas do Egito
sejam um tipo das sete últimas pragas, Cesar
Augusto simplesmente resolve a questão a

seu bel-prazer, asseverando: “Uma exegese

rigorosa, honesta daquele parágrafo esclare

cerá que as mesmas não são iguais, mas ‘de

caráter semelhante’ ... Não são iguais na

causa, embora sejam iguais nos efeitos” (p.
66; cf. pp. 185-186). De onde o referido au

tor tirou a idéia de que “caráter” nessa de

claração é sinônimo apenas de “efeito” e não

de “causa”? Se esse é o tipo de “exegese rigo

rosa, honesta” que o autor se propõe a fa

zer, então somos levados a duvidar da pró
pria confiabilidade exegética da sua obra!

Outro exemplo clássico de tendenciosa

parcialidade no uso das declarações de Ellen
White aparece na maneira como Cesar

Augusto usa, na página 131 de sua obra, uma

declaração encontrada nas Meditações Ma
tinais de 1977, intituladas Maranata - O Se

nhor Vem/, para provar a sua teoria do

Armagedom como uma 3.® Guerra Mundi

al. O referido autor cita a seguinte declara
ção: “O poder do Espírito Santo deve estar
sobre nós, e o Capitão do exército do Se-

●  nhor estará à frente dos anjos do Céu para
dirigir a batalha. Ainda ocorrerão diante de
nós solenes acontecimentos. Soará

trombeta após a outra, será derramada uma

taça após a outra...

parte da obra Como Afinal Será o Fim? o lei

tor encontrará qualquer alusão ao parágra

fo que antecede essa declaração, e que diz o
seguinte:

Toda forma de mal há de lançar-se em intensa

atividade. Anjos maus unem seus poderes com ho
mens maus, e, como têm estado em constante confli

to e obtido uma experiência nos melhores métodos

de engano e combate, tendo-se fortalecido durante

séculos, eles não capitularão na última grande con
tenda sem uma furiosa luta. O mundo inteiro estará

de um lado ou do outro da questão. Será travada a

batalha do Armagedom, e esse dia não deverá encon
trar nenhum de nós adormecido. Devemos estar bem

despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite

em nossas vasilhas e em nossas lãmpadas.*’-

uma

”61 Mas em nenhuma

Se “devemos buscar todas as declarações,
absolutamente todas, tanto na Bíblia como

no Espírito de Profecia, a respeito do assun

to em pauta” (p. 47; cf. p. 105),
então, o autor decidiu desconhecer mais

uma vez o seu próprio conselho? Por que

ele optou por suprimir uma declaração tão

importante, que fala da direta atuação divi
na no Armagedom?

por que.

se que ele estabelece, pelo menos em alguns

casos, uma dicotomia artificial, para depois
optar pelo lado que mais lhe convém. Foi

com base nessa noção dicotômica que ele
conseguiu, por exemplo, descartar toda e

qualquer interpretação literal das sete últi

mas pragas de Apocalipse 16, para considerá-

las simbolicamente (pp. 106,184 e 190), bem
como desconhecer o paralelismo estrutural

do livro de Daniel, para identificar o “rei

do norte” do capítulo 11 como sendo a
Rússia (p. 173).

“em tempo de guerra” (cf. v. 5) como “em

tempo de pestilência” (cf. v. 6)^'^ Este sal

mo, por conseguinte, tem provido consolo
e segurança para os filhos de Deus de todos

os tempos e lugares, e não apenas para aque
les que vivem no contexto de uma moderna
guerra nuclear.

Outro exemplo de inconsistência

hermenêutica aparece nas páginas 165 e 166
da referida obra. Em sua tentativa de iden

tificar os “povos do norte” (cf. Ez 38 e 39;

Dn 11:40-45; J1 2:20), Cesar Augusto é inci

sivo: Todavia não se usa a lógica pára a in
terpretação da Bíblia, da Verdade, princi

palmente de Profecias. ... A resposta deve
ser sempre de caráter exclusivamente teoló-

gico. Pergunta-se pois à Bíblia, e à ‘Bíblia

T  intérprete. Apenas ela”
P- ). Mas logo na página seguinte, o

lekoT° acrescenta, para surpresa do

Vários outros exemplos de dificuldades

hermenêuticas poderíam ser citados,

cremos que estes são suficientes para que o
leitor tenha uma noção do problema envol
vido. Como disse alguém,

mas

princípios cor

Se o livro Como Afinal Será o Fim? deixa a

desejar na própria enunciação dos princípi
os de interpretação, problemas maiores ain

da ocorrem no âmbito da aplicacão prática
de tais princípios. Por exemplo, em sua

exegese judiciosa” e “exegese correta do

Salmo 91 (pp^237 e 239), Cesar Augusto
toma a liberdade de desconhecer o contex

to histórico da época em que o referido sal

mo foi escrito, pata identificá-lo como de

237^*742 escatológica (pp.
237-244). E certo que o Salmo 91 ^traz uma

mensagem especial de conforto e segurança

para o ̂ vo de Deus que há de pasfar peb

üe Unsto. Mas, alegar que o “único senti
do das setas do Salmo 91:5 (p 2391 nJ

serencontradonos“armamentmoL?no:
e ataque via aerea, provocando destrui
em massa” (p. 241), significa
sagem desse salmo
tais armamentos
dos.

uicão

.  ̂yestringiramen-
a Era Nuclear, quando

começaram a ser produzi-

retos de interpretação quase todos têm. O

verdadeiro problema não está nos princí

pios em si, mas na sua aplicação prática.”

Falando a respeito dos princípios

hermenêuticos advogados por Agostinho,
Bernard Ramm declara que “dificilmente

existe uma regra por ele estabelecida que ele
mesmo não violasse freqüentemente.”^^

Cremos que, em grande medida,

ocorre também com o livro Como Afinal Será

o Fim? Estudos mais detidos dessa obra ̂

deriam demonstrar mais claramente até que
ponto o autor acabou usando (inconscien

temente?) princípios alegóricos e/ou pós-
modernos de interpretação bíblica.

O mesmo

po-

Podem
países (antiga URSS) ser

Norf Norte’ por terem se situado ao

lóPir! o que tem um pouco de

em R Fzequiel profetizou quando estava

bL e fator decisivo tam-

profética lógica) na composição da cadeia

l™ Suilinil (ainda não

defensora H w "^f*tiência) se considera lider e

é militarmeme Apenas ela

-I. uma investida mSr,al "
ante embriagado" (p.

esse autor
se usa a “lógica
sendo

Oci'porte contra o

Como
consegue dizer que não

Qi, 1 iriterpretação bíblica,

Interpretações Pessoais

Na página 31 de sua obra Como Afinal

Será 0 Fim?, Cesar Augusto cita as seguintes
palavras de Ellen White: “Antes de aceitar

qualquer doutrina ou preceito, devemos

pedir em seu apoio um claro... ‘Assim diz o

Senhor.”’^'* É precisamente com base neste

princípio que passaremos a considerar, cri

ticamente, algumas das teorias advogadas
por esse autor.

Em nenhum lugar do Salmo 91 é dim
que uma so “seta” deveria ter n j ̂

de destruir “mil" e “dez mil.” O texto
simplesmente: “Não te assustatás do r

noturno, nem da seta que voa de Ia n^Im

da peste que se propaga nas trevas, n^^d^
mortandade que assola ao meio-dià P °
mil ao teu lado e dez mil,

nao seras atingido” (vs. 5-7). Por que Ò U

rido autor é sempre tentado a ler denJdo
texto bibhco suas próprias conjecturas e
alem disso, a alegar que a sua interpreta^ó
pessoal e o unico sentido” possivelTm
uma exegese correta (p. 239)? ^

tu

Ctemos que o Salmo 91:5 e 6 emprega
uma linguagem metafórica”’» para em

sar a proteção de Deus aos Seus filhos tanto

argumentar ?om mesmo passa a
‘^as,” a ra^nò i evidências “lógi'

“nsidetada o ti^Üre”f

na

nado, ni IP « apregoa, como já mencio-

rações, absolm^^^^ buscar todas as decla-
tanto na

do assunto P'°focia, a tespc-

BP
to

M
9uandT2"; P=>ota” (p. 47, ,f. p. j05).

to de Profecia n'Tu ‘^^^^^tações do Espíri'
tt^ente arruma tionvém, ele simpleS'

caminho. Um I forma de tirá-las do

tteira como ele ° ̂̂ aro disso é a ma'

Ellen White ^ ̂ ^guinte declaração
*^ais adiante: ' consideradi

as

O Rei do Norte

Uma das teorias advogadas por César

Augusto é a identificação do “rei do Norte”

de Daniel 11:40-45 (cf. Ez 38) como sendo

a Rússia. Cesar Augusto argumenta que, so
bre esse assunto, ‘até hoje ... só existem in

certezas teológicas” (p. 161). Segundo ele,
a pergunta sobre quem é o rei do Norte
deve ser feita à Bíblia. Tão somente à Bí-

-15-
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doutorai intitulada **The Sodom/Egypt/
Babylon Motif in the Book of Revelation”

(1994), que a Babilônia mística é um dos

motivos predominantes do livro do

Apocalipse.^^ Como tal, ela não pode ser
fracionada em três entidades distintas, mas

deve ser encarada como um organismo ao

mesmo tempo multiforme e único, que

emerge em diferentes partes do Apocalipse,
sem jamais abdicar das “doutrinas falsas”

que lhe são caracterísiticas^^

blia. Sua única intérprete. Não um ‘Norte’

indicado pela geografia, ou por algum fa

moso especialista em política internacional,

ou ainda por algum eminente teólogo, mas

exclusivamente pela Bíblia” (p. 153). Por

incrível que pareça, o referido autor logo

acrescenta que “Flávio Josefo, Dr. Young,
Dr. Gesênius, Cantú, Heródoto, Bauman,

Plínio, todos historiadores confiáveis, são

unânimes em afirmar que os povos arrola
dos em Ezequiel 38 são exatamente todo o

bloco de nações formado pela URSS, agora

aparentemente desfeito” (pp. 153-154). Mas,

para Cesar Augusto, “o estremecido Impé
rio Ida URSS] ressuscitará” para cumprir seu

importante papel nas profecias bíblicas (pp.
177, 206).

Mas, afinal de contas, a resposta à essa

questão não seria provida pela “Bíblia,” “tão

somente” pela Bíblia, “exclusivamente pela
Bíblia,” sem recorrer a qualquer “famoso

especialista” ou “eminente teólogo” (p. 153)?
Como então ele acabou se valendo de vá

rios historiadores e de outros eruditos para

buscar uma resposta à essa questão? Por que
deveria ele abeberar-se, em nome da exclu-

sividade da Bíblia, até mesmo das fontes

bibliográficas e dos argumentos usados pelo
famoso dispensacionalista Hal Lindsey
bre o assunto (pp. 153-154, 168-171)?65

É certo que a identificação do “rei do

Norte” de Daniel 11 foi. po; muito teripo
urn dos temas mais controvertidos nos cír

culos adventistas.^^ Mas se estudarmos de-

tidamente o assunto, dentro do próprio li

^  princípios de

que a B

SO-

ibha é sua pópria intérprete” (pp

^  (pp
131 e 148), perceberemos que o “rei do

Norte” no capítulo 11 (w. 40-45) é o mes

mo poder descrito anteriormente como “chi
fre pequeno” nos capítulos 7 (w. 8 '

8 (w. 9-12).6J conseguinte, tanto o chU

fre pequeno"^ quanto o rei do Norte repre
sentam o papado. Se, por outro lado, admi*

tíssemos que o rei do Norte é a Rússia (ou J

URSS), como sugerido por Cesaf Augusto

então teríamos que assumir também que ò

“chifre pequeno” que se voltou contra o

ministério de Cristo no santuário celestial

(Dn 8:9-14), no período pós-apostólico, foi

igualmente a Rússia (ou a URSS)! Isso, com

todo respeito, seria um tremendo absurdo!

Estudos abalizados demonstram que a

queda do Comunismo não foi mero aciden

te histórico que deve ser revertido para que

as profecias do tempo do fim possam se cum

prir devidamente. Pelo contrário, já em

1978, Malachi Martin previu que a influên

cia política do Papa João Paulo 11 contribui

ría para o futuro colapso do Comunismo.

Doze anos mais tarde (1990), o mesmo au
tor demonstrou, em sua célebre obra

intitulada The Keys ofThis Blood: The Struggle

for World Dominion Between Pope John Paul H,

Mikhail Gorbachev, and the Capitalist West,

que a queda do Comunismo foi estrategica

mente planejada pelo Vaticano, para que

este pudesse ter espaço suficiente para exer

cer eventualmente a sua hegemonia global.’®

E muito perigoso atribuir à antiga URSS o
pape escatológico que o catolicismo há de

desempenhar como o profético rei do Nor

te de Daniel 11. Aliás, pouquíssimo lugar é

dado ao papado na obra de Cesar Augusto.

69

que deveríam as seis primeiras ocorrer por
“permissão divina” e apenas a sétima ser

“resultante de uma ação direta de Deus” (p.
114)? Que base hermenêutica justificaria a

alegação de que “o conjunto das 6 taças e o
conjunto da 7“ taça são totalmente distin

tos e independentes” entre si (p. 230)? Não
estaria o autor sendo mais uma

rente, neste caso, até mesmo com

“mais elementar princípio de interpreta
ção”?

vez incoe-

o seu

Cremos que um dos princípios básicos
de interpretação bíblica (e mesmo da litera

tura apocalíptica) não é a tendência

generalizadora de “ou todas simbólicas ou

todas literais” (p. 114), e sim que “a lingua
gem da Bíblia deve ser explicada de acordo

com o seu óbvio sentido, a menos que seja
empregado um símbolo ou figura.”^^ Em

bora Cesar Augusto argumente que o livro

do Apocalipse “é todo simbólico” (p. 182),
devemos reconhecer que nesse livro encon

tramos ffeqüentes combinações de elemen

tos literais e simbólicos. Por exemplo, vári
os textos falam ao mesmo tempo de Deus e

do Cordeiro como estando juntos (Ap 7:10-
14:4; 21:22, 23; 22:1, 3). Se aplicássemos a

textos o princípio de que tudo deve

ser simbólico ou tudo deve ser literal, só te

ríamos duas opções: ou teríamos que assu
mir que o nome próprio “Deus” é tão sim

bólico quanto a expressão “Cordeiro” (cf.

Jo 1:29), ou teríamos que admitir que junto
com o nosso “Deus” literal existe um ani

mal literal chamado “Cordeiro.” Esse tipo

de argumento, por mais lógico que possa
parecer, acaba distorcendo o texto bíblico.

esses

As Sete ÚÜimas Pragas

Um dos assuntos mais explorados por
Cesar Augusto no livro Como Afinal Será o
Fim? é a sua teoria da natureza simbólica e

naturalista das seis primeiras pragas de
Apocalipse 16. Essa teoria foi construída

sobre as premissas de que (1) todas as pra
gas devem ser ou simbólicas ou literais; (2)

nenhuma das seis primeiras pragas represen
ta qualquer intervenção direta de Deus

história; e (3) as pragas do Egito não são um

tipo das pragas do Apocalipse.

Na página 114 de sua obra, Cesar
Augusto argumenta:

Baseado em que principio de interpretação
pode admitir: (as) quatro primeiras [pragas

doj literais |e as] duas seguintes [como] simbólicas!?)
Visto que todas são de uma mesma

qüências de uma mesma causa, estreita e profunda
mente inter-relacionadas,

de interpretação impõe: ou todas simbólicas
das literais.

na

se

como sen-

natureza, conse-

mais elementar principio
ou to-

.

^Babilônia Apocalíptica

'■'t^rpretação pessoal distorcida,
que aparece no livro Como Afinal Será o Bm?,
Babil j Apocalipse existem três

iferentes. O autor do livro asse-

Em verdade,
18 não rrv ’’ ^ Babilônia de Apocalipse

Apocalipse «xatamente à mesma de
'» 14 refere!!’» ” ̂ 17. A do capitu-
Prida primariam is«ias dos EUA,” cum-
rrrento de 1844 ocasião do início do Moví-
"a Grande Of A ^ “ “PKPlo 17 é identificada coroo
'■a.” Roma. A domina sobre os reis da Ter

cem mais abrangente c Apocalipse 18 é

eclesiásticas, emX 98^'^'

Nos primórdios dr^

ctõefel^^l^-odiahouv^
J- N. Aildr^w^l "

I

movimento

greia Cat-i - inclusão ou não
Mosaico relio° Romana entre o grande
apocalíptica- contpõe a Babilônia
conjectura a’resn!;I^"í^^^ qualquer
de uma BabüA ? existência de mais
Edwin E. RevnoU do Apocalipse.”

s demonstrou, em sua tese

Logo a seguir, ainda na mesma página, o
autor acrescenta: “É evidente que apenas a
7“ Praga é resultante de uma ação direta de
Deus. Observável pela evidência intrínseca.
Portanto, esta intervenção divina, apenas na
7" Taça, torna-a diferente em sua natureza e
caráter.”

Em Apocalipse 6:12-14 é dito
a abertura do “sexto selo.

que, com
as estrelas do

céu caíram pela terra” (v. 13) e “o céu reco
lheu-se como pergaminho quando se enro
la” (v. 14).” Para Cesar Augusto, isto signi
fica que nada sobrenatural, por interferên
cia divina, ocorrería na Terra, desde a Que
da das Estrelas lem 18331 até a 7» Taca” de
Apocalipse 16:17-21 (p. 213; cf. p. 228) Ele
argumenta ainda que “não há nos escritos
do Espírito de Profecia nenhum registro de
acontecimentos sobrenaturais
das sei

» U

no período
- seis

Essa linha de argumentação, preten
samente consistente, nos leva a indagar: Por
que esse “mais elementar princípio” (da
consistência) só é válido para a natureza das
pragas e não para a natureza da intervenção
divina nessas mesmas pragas? Se elas devem
ser “todas simbólicas ou todas literais,” por
que também não deveríam ser todas resul
tantes do mesmo tipo de ação divina? Por _ primeiras pragas. Absolutamente

nada! Fao somente calamidades como Inun-

'17-'16-
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í

Cesar Augusto reconhece que as pragas

do Egito têm sido interpretadas “por mui

tos” como um tipo das pragas de Apocalipse
16 (p. 55). Realmente, já em 1836, Guilher

me Miller argumentava que as

sete últimas pragas tiveram as suas sombras nas pra

gas que Deus enviou ao escravizador Egito, quando

Ele libertou o Seu povo, os judeus, da escravidão egíp

cia em que se encontravam... Assim, da mesma for

ma, nas sete últimas pragas, elas são derramadas so

bre o Egito espiritual, a escravizadora Babilônia, que

escravizou o povo de Deus por séculos, e traficou nos

corpos e almas dos homens.**-

Em 1847, Tiago White declarou que “as
pragas do Egito e a libertação do antigo Is
rael do cativeiro prefiguram claramente as
sete últimas pragas e a libertação dos san
tos.”®’ Em 1855, J. N. Andrews asseverou

que ele não via “qualquer razão” porque as

pragas de Apocalipse 16 não serão “tão lite
rais como as que foram derramadas sobre o
Egito, embora as suas conseqüencias serão
bem mais terríveis e aflitivas.”®*’ Muitos

outros autores adventistas enfatizaram e
continuam enfatizando o relacionamento

tipológico entre as pragas do Egito e as pra
gas de Apocalipse 16.®’ Quanto é do nosso
conhecimento, Cesar Augusto é o único

autor adventista que combate essa posição.

Mas o relacionamento tipológico entre

as pragas do Egito e as pragas de Apocalipse
16 não depende de que autores adventistas
o identifiquem; ele é mais do que evidente
no próprio texto bíblico. Edwin E. Reynolds

declara que “o motivo do Êxodo do Egito é
predominante” nos próprios capítulos 15 e

16 do Apocalipse.

Antes de tudo, os conteúdos das pragas (do

Apocalipse) são tão notoriamente semelhantes ao das

pragas do Egito que a maioria dos comentaristas crê

que elas estão, baseadas nas pragas egípcias. Em se

gundo lugar, tem sido amplamente observado que a

descrição dos vencedores da besta, em pé junto ao

mar (de vidro] com as harpas de Deus e cantando o

cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro |Ap 15:2-

3), é fortemente rememorativo da experiência de Is

rael ao alcançar a vitória sobre os exércitos do Egito

no Mar [Vermelho] e cantar com Moisés e Míriam o

Cântico do Mar registrado em Êxodo 15:1-21.
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16, Cesar Augusto sugere que as “pragas” se

cumprirão sem uma intervenção direta de
Deus, como se cumpriram as trombetas. Ele

chega mesmo a argumentar que as sete últi-

pragas são um “segundo cumprimen

to” futuro das sete trombetas (pp. 129-138).
Essa interpretação levanta uma séria inda

gação: Por que as semelhanças existentes

entre as “trombetas” e as “pragas” deveríam

ser enfatizadas, enquanto que as semelhan

ças entre essas “pragas” e as “pragas” do
Egito deveríam ser simplesmente desconhe
cidas?

mas

Reconhecendo que as pragas do Egito

foram manifestações diretas dos juízos divi-

(pp. 35, 55 e 64) e não querendo que as

seis primeiras pragas de Apocalipse 16 se

jam interpretadas da mesma maneira (pp.
113,194, 213, 228-230), Cesar Augusto sim

plesmente procura descartar toda e qualquer

possibilidade das pragas do Egito serem con

sideradas um tipo das do Apocalipse (pp.

55 e 64-67). Para isso, ele tenta convencer

seus leitores de que a destruição de Jerusa

lém no ano 70 d.C. é o único tipo aceitável

das pragas de Apocalipse 16 (pp. 55 e 64).

O referido autor chega mesmo a apelar, com
sua retórica peculiar:

nos

Guerra de Auto-dações, Terremotos e a
Extermínio” (p. 194). “Nenhuma informa

ção existe no Espírito de Profecia apontan
do Deus atuando diretamente nas [seisl Ta-

(p. 230; cf. pp. 42, 43 , 47,cas anteriores

Í13).

Para Cesar Augusto, a expressão “o céu

recolheu-se como pergaminho quando se

enrola” (Ap 6:14) significa, evidentemente,
o afastamento de Deus dos negócios huma-

. Mas se estudarmos o texto denos

Apocalipse 6:14 à luz de Isaías 34:4, onde a
mesma expressão é usada, perceberemos que
o texto significa exatamente o oposto do que
o referido autor sugere. Isaías 34 esclarece

que, como “a indignação do Senhor está

contra todas as nações, e o seu furor, contra
todo o exército delas” (v. 2), “os céus se en

rolarão como um pergaminho” (v. 4) para
que o Senhor possa “exercer juízo,” embria

gando a Sua espada com “sangue” dos Seus

inimigos (w. 5 e 6). Portanto, quando
Apocalipse 6:14 fala do céu recolhendo-se

“como pergaminho quando se enrola,” isto

significa que a terra ficaria “desprotegida
diante de Deus” para que Ele pudesse exe
cutar os Seus juízos.^®

Os adventistas têm interpretado

primento das “trombetas” como sendo pre
dominantemente histórico, com uma cul

minância escatológica, e o cumprimento das
“pragas,” como essencialmente

lógico.®® Essa interpretação distintiva
as trombetas e as pragas tem sido confirma
da por abalizados estudos estruturais do

to apocalíptico.®^ De acordo com o Daniel

and Revelation Committee,

o cum-

escato-

entre

tex-

Meu comovido leitor: ... podemos nós ignorar,

podemos nós ainda insistir, honestamente,

nuar apontando as pragas do Egito como “tipo” da

destruição final? Não é coerente. Jerusalém é o tipo.

Assim o indicou Jesus em Mateus 24. Assim no [sic]

confirma o “Testemunho de Jesus” (p. 64).

em conti-

Como mencionado anteriormente, Ellen
White declara, em seu livro O Grande Con

flito, que as pragas que sobrevieram ao Egi
to quando Deus estava prestes a libertar Is

rael, eram de caráter semelhante aos juízos

1. A estrutura literária divide o livro do Apocalip

em duas importantes seções: (1) uma seção histórica

(Ap 1 a 14), que enfatiza a experiência da igreja  e de

eventos a ela relacionados durante a Era Cristã,  e(2)

uma seção escatológica (tempo do fim) (Ap 15-22)

se

quemais terríveis e extensos que devem cair so

bre o mundo precisamente antes do

libertamento final do povo de Deus.”®° Mas
confrontado com
valeu-se de

esse texto, Cesar Augusto
sua retórica para neutrali

focaliza especificamente os eventos do tempo do fim
e o fim do mundo. ...

“Juízos diretos” são definidos por Cesar
Augusto como aqueles nos quais “Deus

Seus anjos executam a sentença” (p. 35).

Mas, segundo ele, “nada sobrenatural, por
interferência divina, ocorrería na Terra, des

de a Queda das Estrelas [em 1833] até a 7“

Taça” de Apocalipse 16:17-21 (p. 213; cf. p.
228). Se esse fosse realmente o caso, como

explicar os vários sinais que apareceram

céu entre 1843 e 1844, indicando que algo
de sobrenatural haveria de ocorrer?^^ Como

explicar também os incêndios adventist

em Battle Creek, em 1902, interpretados por
Ellen White como manifestações diretas do

juízo divino?^» Ela chegou mesmo a decla

rar que em suas “visões da noite” vira “um

anjo em pé com uma espada de fogo esten

dida sobre Battle Creek”!^^ Deveriamos crer
à semelhança dos deístas (cf. Ez 8-12)

Deus optou por nao mais intervir direta-

assuntos humanos desde 1833
até a volta de Cristo? Se Deus i

ou

no

as

mente nos

interveio vá

zar tam-

bem a influência destas palavras inspiradas,
ble argumenta:

2. A série de selos e das trombetas

seção histórica do Apocalipse. Conseqüentemente

seu cumprimento deve ser buscado em tempo histcv
rico, a Era Cristã.

ocorrem na

, o

3. As profecias dos selos e das trombetas têm ape

nas um único cumprimento profético. ... Um duplo

cumprimento pode estar presente em algumas profe

cias gerais/clássicas nas quais existem indicadores

contextuais que o atestam - por exemplo, a profecia

do derramamento do Espirito Santo, Joel 2; a profe

cia do nascimento virginal, Isaías 7. Mas tais indica

dores não estão presentes nas profecias apocalípticas

de Daniel e Apocalipse. ... Com respeito às trombe-

o próprio Apocalipse faz uma aplicação,

tempo do fim, da linguagem das trombetas'

descrição das sete últimas pragas. Portanto,
va de colocar tanto as trombetas

tas.
para o

em sua

a tentati-

como as pragas num

ecri ^^^‘^Sese rigorosa, honesta daquele parágrafo

r™ T ‘8U.-ÚS, maí-de
mater semelhante ... Não são iguais na causa, em-

nificado^T Lembremo-nos do sig-
mftcado teologico de “semelhante,” quando Deus

muito loné^T W«1 Deus, mas
muno longe de sermos iguais (p. 66).

°  autor des¬
conhece aqui o fato de
antítipo é maior

que sempre o

mentP i 1 ° ^ riunca exata-

«Dolôp ° relacionamento
tipologico com as pragas de Apocalipse 16

termo “i Pelo uso cio
pode ser

te” é caráter semelhan

ça') onrl^^ expressão muito fr^'
White

Igual as sete últimas
cm como exatame

cumprimento simultâneo após o tempo de graça sig
nifica forçar desnecessariamente esses textos.*^^

Hans K. LaRondelle, a quem Cesar

Augusto dedica um “tributo de gratidão” (p
6), esclarece:

Observando a semelhança existente en

tre os “alvos” das trombetas de Apocalipse
8all®7 alvos” das pragas de Apocalipsee os-

nas vezes antes de 1833 (p. 35), por que não
mais o faria hoje? nte

pragas?
-19-
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Sendo chamadas as “últimas pragas” (15:1), estas

pragas devem ser, portanto, comparadas com os juizos

anteriores de Deus nos selos e nas trombetas (capítu

los 6; 8-9). A dramática escalada sobre os juizos preli

minares aparece em sua globalização. A diferença teo

lógica é, entretanto, a natureza e o propósito das últi

mas pragas.

Enquanto os selos e as trombetas tencionam des

pertar arrependimento em uma igreja e um mundo

apostatados, servindo, desta forma, a um propósito

misericordioso, as últimas pragas caem sobre

mundo impenitente após o fechamento da porta da

graça, quando o destino eterno de cada pessoa já foi

determinado no santuário celestial (Ap 15-8- 16-1-
22:11)."' ’ ■ ’

um

dade para isso? Tal interpretação só poderia

ser aceitável numa releitura que consideras

se o livro de Apocalipse como “um filme de

‘desenho animado’” (p. 106).

Cesar Augusto conclui, depois de 35

anos de estudo do Apocalipse (contracapa),

que não existe absolutamente qualquer de

claração na Bíblia ou nos escritos de Ellen

White que fale de uma atuação direta “rea

lizada por Deus ou por Seus anjos” nas seis

primeiras pragas de Apocalipse 16 (pp. 42,
43,47,113,194, 213,228-230). Sinceramen

te, esse tipo de declaração se pode esperar

de uma pessoa que haja lido apenas superfi

cialmente o livro do Apocalipse, mas jamais

de alguém que prometa uma “exegese mais
séria, honesta,” desse livro. O próprio

Apocalipse se refere às sete últimas pragas
como o “vinho da cólera de Deus, prepara

do, sem mistura, do cálice da sua ira” (Ap

14:10) e a consumação da “cólera de Deus”

(Ap 15:1). As “sete taças” são vistas como
“cheias da cólera de Deus” (Ap 15:7), sen

do chamadas, conseqüentemente, de “as sete

taças da cólera de Deus” (Ap 16:1).

Existe também uma clara distinção na

atuação angélica no contexto das “trombe

tas” de Apocalipse 8-11 e no contexto das

“pragas” de Apocalipse 16. No caso das trom

betas, os anjos apenas tocam as trombetas,

e algo então acontece sobre a Terra. Já no

caso das pragas, os anjos são descritos como
eles mesmos derramando simbolicamente

as suas taças “pela terra” (v. 2), “no mar” (v.
fontes das águas” (v. 4),

“sobre o sol” (v. 8), “sobre o trono da besta

(v. 10), “sobre o grande Rio Eufrates” (v. 12)

e “pelo ar” (v. 17). A despeito do evidente
simbolismo envolvido no derramamento

das taças, esse tipo de simbolismo descreve

uma direta atuação divina punitiva na his
tória humana.

A terceira mensagem angélica já adverti

ra: “Se alguém adorar a besta e a sua ima
gem e receber a sua marca na fronte ou so

bre a mão, também esse beberá do vinho da

cólera de Deus, preparado, sem mistura, do

cálice da sua ira...” (Ap 14:9, 10). E o anjo

da quinta praga é descrito como derraman

do a sua taça sobre o próprio “trono da bes

ta” (Ap 16:10). Não seria isto, por acaso, um

3). nos nos e nas

juízo direto de Deus sobre o falso sistema

de adoração simbolizado pela besta? Como

poderiamos, então, aceitar a teoria de que
apenas a sétima praga é um juízo direto de

Deus? Cremos, portanto, que as pragas são
castigos diretos de Deus, preparados

mistura” (Ap 14:10) para aqueles “que pro

curam destruir o Seu povo, na última etapa
da guerra com o dragão.

Para César Augusto, a interpretação lite

ral das seis primeiras pragas de Apocalipse

16 distorce o caráter de Deus. Ele diz: “Se,
contudo. Apocalipse 16 for abordado do

ponto de vista literal produzirá a impressão

de um Deus amante da destruição, vingati
vo e até sádico” (p. 103). Será que toda in

tervenção “direta” de Deus na história gera

essa impressão? Será que os demais “juízos

diretos” de Deus registrados na Bíblia, men

cionados pelo próprio autor (p. 35), tam
bém geraram “a impressão de um Deus

amante da destruição, vingativo e até sádi

co”? Será que o supremo juízo da cruz do
Calvário (cf. Rm 3:24-26) foi também “vin

gativo e até sádico”? Ou será que

pressão se restringe apenas às pragas que
ocorrerão após o fechamento da porta da
graça?

sem
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essa im-

verdades fundamentais das Escrituras e re

mover o próprio “alicerce de nossa fé.’”'" Se,

por outro lado, o referido autor optasse por

considerar os “anjos” como simbólicos e o

santuário” como literal, não estaria ele

mesmo sendo incoerente com o seu próprio
princípio, de que tudo deve ser literal ou
tudo deve ser simbólico?

Para Cesar Augusto, o fato das “taças”

de Apocalipse 16 serem simbólicas implica

que os anjos” que as seguram também de
vam ser considerados simbólicos. Se este

fosse realmente o caso, então o fato da “foi-

afiada” de Apocalipse 14:14 ser simbóli

ca implicaria igualmente que o “filho do
homem” que segura a foice também deva

ser considerado simbólico. Mas não pode

mos nos olvidar de que a expressão “Filho
do homem” (cf. Daniel 7:13)

ayorito usado pelo próprio Cristo em re-

^=^0; Mc 2:10; Jo 1:51;

; etc.).^^ Se tomássemos essa expressão

como meramente simbólica, estaríamos nos

n  j ° l^alsos profetas que negam

ce

era o nome

ü wtr" Cristo
«Jo 4:1

veio em carne
-3). Portant

Ças são simbóli

"^ente, que os
simbólicos.

o, o fato de que as

úcas não exige, necessaria-
anjos também devam ser

ta-

É certo que trombetas soaram em mui

tas ocasiões ao longo da história do povo de
Deus, anunciando que algo solene estava

para ocorrer (Ex 19:16, 19; 20:18; Lv 23-24-

25:9; Nm 10:1-10; 29:1; 31:6; etc.). e aindà

mesmo por ocasião da Segunda Vin

da de Cristo (Mt 24:31; I Co 15:52; I Ts
4:16). Mas tentar confundir artificialme
a natureza das

soarao

nte

pragas de Apocalipse 16
a natureza das “trombetas” de

Apocalipse 8 a 11 significa não apenas des

conhecer a estrutura literária do Apocalipse
mas também não entender adequadam ’
te grande parte do seu conteúdo

com

en-

e propósi¬to!

Cremos que os juízos literais de Deus

sete últimas pragas não revelam “um Deus

amante da destruição, vingativo e até sádi-
mas sim um Deus

Após derramar “a sua taça nos rios e nas
fontes das águas,” que se tornam

gue,” o terceiro anjo exclama: “Tu és justo,

tu que és e que eras, o Santo, pois julgaste

cousas; porquanto derramaram sangue

de santos e de profetas, também sangue lhes

tens dado a beber; são dignos disso” (Ap
16:46). E outra voz celeste acrescentou: “Cer

tamente, ó Senhor Deus, Todo-poderoso,

verdadeiros e justos são os teus juízos” (Ap
16:7).''’ O próprio anjo que derrama

ceira taça reconhece que as pragas são ma

nifestações diretas dos juízos divinos! Se

admitíssemos que “acontecimentos sobrena

turais” não ocorrerão “no período das seis

primeiras pragas” (p. 194), teríamos que

admitir também que o anjo da terceira pra
ga se equivocou em suas conclusões!

nas

CO justo e santo.

em san-

estas

a ter-

Valendo-se do argumento generalizad

de que ou tudo é simbólico ou tudo é lite-
ral (p. 114), Cesar Augusto

or

argumenta no
sidenrf*^^°^ ‘^as sete últimas pragas são con-

£ isL^
tão os ra nações que executa-

16 (ver n* em Apocalipse

‘<-ts‘’rcea;‘!^’ *^^-^44).Ant^sdepo-
Augustoteriade d
''iucente co„ de forma con-
com Anrinl- ° ̂ T ^“'■●tionizaria sua teoria

21:9-11, onde o apóstolo

-
vamente que, se os anjos de Apocalipse 16
sao realmente anjos litetais,’^ então “tam
bém devem ser taças literais, com liquidos
literalmente derramados. Se são literais tak
produtos, serão literalmente visiveis” L
108). Sinceramente, esse tipo de IrlL jP;
ta^o só serve para alegorizar o texto bibli
co! Se tudo nas pragas deve ser tido como
srmbolico, como pretende Cesar Augu
então ele deveria considerar como simbóli
COS não apenas as “taças” e os
as derramam, mas também a “voz
denou aos anjos que as derramassem
próprio “santuário” de onde veio essa voz "
Será que o autor de Como Afinal Será o Fim?
teria coragem de considerar os “anin^” ‘

santuario como simbólicos? Não podemos
nos esquecer que negar a literalidade do
Santuário celestial significa

sto,

anjos” que
que or-

e o

rtegar uma das

Então, veio um d(
cheias dos (iltim

vem, mostrar-te^i
transportou,

"inntanha

e descia do

me
em

e me

sete anjos que têm as sete
sete flagelos e falou comig‘’=

® noiva, a esposa do Cordeirt^; e

espirito, até a uma grande e ele-
mostrou a santa cidade, Jerusa-

eéu, da parte de Deus, a qual tem

os

Se os
Cnm
“mo um desses

espirito
salémlSerá
(como por

P^^agas não são literais,
conseguiu levar a João

n m. ^^'^femplar a Nova JerU'

' exempl^^ '^açóes do mundo

para

Rússia) teria capaci'a
-21-20.
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vista como líder, na qualidade de “rei do

Norte,” das Nações do Terceiro Mundo (pp.
154-155). O ponto focal da batalha é tido

como a rebelião das “nações oprimidas”

(Terceiro Mundo) contra a insuportável

opressão “econômica” exercida pelas “na

ções dominadoras” (Nações Ricas) (p. 76).

Cesar Augusto assume que o “autor” das

seis primeiras pragas é “Satanás” (p. 201) e

que a justiça divina, nas pragas, será “execu
tada através de guerras” (p. 181), sem quais

quer intervenções “sobrenaturais” de Deus

durante as “seis primeiras pragas” (p. 194).
Assumindo que “povos e nações” (e não
anjos) serão “os ‘Ministros de Juízo’ que

Deus usará” (p. 101) e que as Trombetas de

Apocalipse 8 a 11 terão “uma segunda apli

cação para o mesmo período das Pragas a

elas sobrepostas” (p. 130), o referido autor
sugere que o Armagedom já se inicia “com

a retirada do Espírito Santo no pim da Gra
ça” (pp. 221-222), cerca de “quinze dias”

depois do Decreto Dominical (p. 188). Isso

implica que, para Cesar Augusto, o

Armagedom já se inicia com a primeira pra

ga (Ap 16:2) e não apenas com a sexta, em

cuja descrição aparece o termo
“Armagedom” (Ap 16:12-16).

No capítulo intitulado “Criteriosa
Exegese das Sete Pragas” (pp. 185-235),

Cesar Augusto descreve, em detalhes e com

uma imaginação fértil, as diferentes etapas
envolvidas em sua teoria do Armagedom.

Na primeira praga, a Rússia, com seu arse
nal bélico “ainda intacto,” atacará vitorio
samente os Estados Unidos “à distância,

com aviões, mísseis, submarinos, etc., com

armas químicas e bacteriológicas inclusive”
(pp. 196-197). Na segunda praga, a Rússia e
povos confederados invadirão o “Continen

te Europeu pelas tropas do ex-Pacto de Var-

sóvia” (p. 202). Na terceira praga, a “ressus
citada” URSS com seus aliados atacarão

“outros países menores do Bloco Ociden

tal” (p. 206). Na quarta praga, bombas se

rão lançadas “do espaço sobre as cidades e
habitações” (p. 210). Já a quinta praga “apon
ta a inacreditável pulverização” de Roma, a

“pretendida Capital Espiritual do Mundo”
(p. 214). Na sexta praga, a China entra no

Armagedom com “uma infantaria fantásti
ca, com 200 milhões de soldados, enxame-

ando, de início, os territórios, as nações mais
próximas (p. 221). Finalmente, na sétima

praga, ocorre, segundo Cesar Augusto, a
única intervenção sobrenatural de Deus

contexto das pragas (pp. 228-231).

no

Comentando a segunda e a terceira pra

gas (Ap 16:3-7), Ellen White afirma em ter
mos claros e distintos:

O mar “se tornou em sangue como de um mor

to, e morreu no mar toda a alma vivente.” E os rios e

fontes das águas “se tornaram em sangue.” Terríveis

como são estes castigos, a justiça de Deus é plena

mente reivindicada. Declara o anjo de Deus: “Justo

és Tu, ó Senhor,... porque julgaste estas coisas. Visto

como derramaram o sangue dos santos e dos profe

tas, também Tu lhes deste o sangue a beber; porque

disto são merecedores.” Apocalipse 16:2-6. Condenan

do o povo de Deus à morte, são tão culpados do cri

me do derramamento de seu sangue como se este ti

vesse sido derramado por suas próprias mãos. De

modo semelhante declarou Cristo serem os judeus

de Seu tempo culpados de todo o sangue dos homens

santos que havia sido derramado desde os dias de

Abel; pois possuiram o mesmo espirito, e estavam

procurando fazer a mesma obra daqueles assassinos

dos profetas.

Como pode Cesar Augusto afirmar que
“não há uma única declaração no acervo do

Espírito de Profecia, que mencione água
transformando em sangue” (p. 109)? Será
que o mesmo Deus que transformou

águas do Rio” Nilo em sangue (Êx 7:14-25)
não teria mais poder para transformar

águas do “mar,” dos “rios” e das “fontes
em sangue (Ap 16:3-7)?

96

se

as

as

estas coisas” lAp 16:5). Esses seres celestiais ao execu

tarem o mandado de Deus, não fazem perguntas, mas

fazem o que lhes é ordenado. Jeová dos Exércitos, o

Senhor Deus todo-poderoso, o Justo, o Verdadeiro, e

o Santo, dá-lhes uma obra a fazer. Com indeclinável

fidelidade saem eles revestidos de linho branco

tendo o peito cingido com cintos de ouro. E uma vez

cumprida a sua tarefa, ao ser derramada a última taça

da ira de Deus, voltam eles e depositam as taças va
zias aos pés do Senhor.’’

e puro.
Alguns leitores que analisarem com mais

cuidado o conteúdo do referido capítulo
(pp. 185-235) poderão ser tentados a inda

gar: Com tanto morticínio decorrente do
uso de armas químicas e bacteriológicas”

já desde a primeira praga (pp. 196-197),
porventura sobrarão pessoas para
destruídas pela manifestação da vinda de
Cristo (II Ts 2:7-8)? Se a batalha do

Armagedom já inicia com a primeira praga
(pp. 221-222), por que os preparativos para
essa batalha só seriam anunciados

praga (Ap 16:12-16)? Se o Armagedom é a
3.“ Guerra Mundial entre o “Bloco dos Sete

(Nações Ricas Dominantes)” e as “Nações
do Terceiro Mundo” (pp. 154-155), como

explicar o fato de que o próprio Apocalipse
descreve esse confronto como ocorrendo

entre “a besta e os reis da terra, com os seus

exércitos,” de um lado, e “aquele que estava
montado no cavalo branco

to,” do outro (Ap 19:19)? Não estaria o refe

rido autor mais comprometido com a Teo

logia da Libertação econômica do Terceiro
Mundo, do que com a doutrina bíblica do

grande conflito cósmico entre Cristo (e Seus

seguidores) e Satanás (e seus aliados)?

serem

na sexta

e o seu exérci-

Comentando as pragas que sobrevieram

ao Egito, Ellen White declara que cada juízo
“de Deus era mais severo que o anterior.” A
despeito disso, os conselheiros e homens

poderosos de Faraó “não admitiam que a
visitação ou o juízo provinha de Deus.” Pelo

contrário, eles “se fortaleciam contra Deus

e procuravam explicar as pragas como o re

sultado de causas naturais.”'®® Em seu livro

pmo Afinal Será o Fim.^ Cesar Augusto tam
bém procura explicar, como mencionado

anteriormente, que “nada sobrenatural,
interferência divina,"

rante as seis primeiras pragas de Apocalipse
(pp. 213 e 228). Até que ponto esta

releitura naturalista das pragas se asseme
lha a dos conselheiros de Faraó?

por
ocorrerá na Terra du-

O Armagedom

° “fei do Norte'

Babilftni '^'«dnguir entre três
Babilônias diferentes no Apocalinse e de

internrera A ’ Augusto também

d * Guerra U “fao sendo uma

polSlcon ^^PWtual-

126) entre o °m“^°^°‘^'®^"'°ral-militar” (p.

Dominantes)” ra°s Ricas
Mundo” (pp. 154.155^pj°^t Terceiro
^fî mar que nesse "
d estarã

Quanto à atuação angélica nas sete últi

mas pragas, é interessante notarmos que,
segundo Ellen White, já “antes do primeiro
advento de Cristo” os “anjos celestiais

peravam “a ordem de seu Comandant
es-

1

Conflitos bélicos certamente continua

rão existindo e mesmo se intensificando

últimos dias (cf. Mt 24:6, 7; Mc 13:7, 8; Lc

21:9-11). Mas abalizados estudos produzidos

por autores adventistas têm demonstrado

que o Armagedom é o confronto cósmico

final entre as forças do bem e os poderes do

mal (cf. Ap 19:19),'®' tipificado historica

mente (1) pela queda de Babilônia sob os

exércitos de Ciro (Ap 16:12; cf. Dn 5), e (2)

pelo confronto de Elias com os falsos profe-
Monte Carmelo (Ap 16:16; cf. I Rs

nos

tas no

18

 , e para
derramar as taças da ira” de Deus sobre
mundo; mas isso não

o

ocorreu naquela épo
ca. Antes, esses juízos divinos serão derra

mados nas sete últimas pragas, após o fe

chamento da porta da graça, “sem mistura”

da misericórdia provida pelo “sangue
propiciatório de Cristo.”’» A Sra. White
assevera: os. o envolvi-

Já os anjos de Deus estão a trabalhar de
lado: Estad

Inglaterra, Fra
edo

nciEspirito de Deus está gradualmente abandonando

mundo. Muito perto está a vitória da igreja,
pensa. ...

a recom

; Ml 4:5).'®2*AI ^ América do Norte,

nutro: Argélia ^“nadá,

""n pais emergente'!"Aro^"“
bspanha, Portugal i i ’ ®^'^'^*na, México, Brasil,

S

do

audita, Turquia r /^^^^zuela, Chile, Arábia

OsF “

liderando antevistos como

ressuscitada é pre-

-

Ellen White confirma a natureza prepon
derantemente espiritual dessa batalha
afirmar:

aoLogo serão pronunciadas as palavras- “Id

derramai sobre a Terra as sete salvas da ira de De..!»

lAp 16:11. Um dos ministros de vingança declara- “E

1 o anjo das águas que dizia: Justo és Tu ó S

nhor, que és, e que eras, e santo és, porque júlgastt

OUVl Existem apenas dois grupos em nosso mundo:

que sao leais a Deus e os que estão sob o estandarte

do príncipe das trevas. Satanás e seus anjos aparece-

os
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a verdade deve sempre estar acima de quais
quer laços familiares ou de amizade (cf. Mt
10:34-39; At 5:29).

Além disso, somos admoestados pelo

Espírito de Profecia a jamais nos envolver

mos com estudos especulativos da Palavra

de Deus, pois a sacudidura virá exatamente

“pela introdução de falsas teorias” doutri
nárias.'®^ De acordo com Ellen White: “É a

obra-prima dos enganos de Satanás conser

var o espirito humano a pesquisar e

conjecturar com relação àquilo que Deus

não tornou conhecido, e que não é desíg

nio Seu que compreendamos.

F. Hasel esclarece que “a respeito de profe

cias não cumpridas, existe sempre o perigo

de o intérprete especular e sutilmente tor

nar-se ele mesmo um profeta.

Como cristãos adventistas, devemos pro

curar viver em conformidade com “toda pa

lavra que procede da boca de Deus” (Mt 4:4;

cf. Mt 28:20; Jo 16:13), sem jamais ter a pre

tensão de sabermos explicar todos os míni

mos detalhes das profecias biblicas ainda

não cumpridas. Ellen White afirma que

algumas passagens da Escritura nunca serão perfeita-

mente compreendidas até que, na vida futura, Cristo

as explique. Há mistérios a serem esclarecidos, decla

rações que a mente humana não pode harmonizar. E

o inimigo buscará levantar argumentos sobre esses

pontos, que seria melhor não serem discutidos.

Jamais deveriamos nos envolver, quer

como Igreja ou como indivíduos, com es

peculações escatológico-apocalípticas, sob a

evasiva de que o princípio da “unidade na
diversidade” nos concede liberdade para isso

(pp. 13, 246-247).'" Muitos especuladores

doutrinários chegam mesmo a se fazer in
tuitivamente de vítimas para conseguir mais

espaço para as suas teorias, pois sabem que

“as pessoas apoiarão instintivamente o que
se porta como vítima.”"" Mas o próprio li-

\To do Apocalipse é claro em sua advertên-

”108 E Gerhard
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Deveríamos levar, portanto, mais seria

mente em consideração a seguinte declara
ção do Espírito de Profecia:

Deus está guiando um povo do mundo para a

exaltada plataforma da verdade eterna - os mandamen

tos de Deus e a fé de Jesus. Disciplinará e habilitará

Seu povo. Eles não estarão em divergência,

do uma coisa e outro tendo fé e opiniões inteiramen

te opostas, e movendo-se cada qual independentemen

te do conjunto. Pela diversidade dos dons

que Ele pôs em Sua igreja, todos alcançarão a unida

de da fé. Se alguém forma seu próprio conceito no

tocante à verdade bíblica, sem atender à opinião de

seus irmãos, e justifica seu procedimento alegando

que tem o direito de pensar li\Temente, impondo

idéias então aos outros, como poderá cumprir

ção de Cristo lem João 171? E se outro e outro ainda

se levantam, cada qual afirmando seu direito de crer

e falar o que lhe aprouver, sem atentar para a fé co

mum, onde estará aquela concórdia que existe entre

Cristo e Seu Pai, e para cuja existência, entre Seus
irmãos. Cristo orou?“^

um cren-

e governos

suas

a ora-

ses (opressão econômica), e a atuação sobre
natural de Deus na história acaba sendo sig
nificativamente neutralizada. Deixando de

lado a doutrina do grande conflito entre o

bem e o mal, entre a verdade e o erro, essa

teoria do Armagedom se demonstra mais
comprometida com a filosofia marxista de

uma disputa mundial entre os oprimidos

economicamente e os seus opressores, do

que com o próprio texto bíblico que define
a natureza desse conflito final.

De acordo com William H. Branson,
presidente da Associação Geral entre 1950

e 1954, “a verdadeira questão envolvida no
Armagedom não será tanto material ou in

ternacional como espiritual. Será realmen

te uma luta entre o diabo e as nações ímpias,
de um lado, e Deus e Seu povo, do ”I0Íoutro.

rão com poder e sinais e prodígios de mentira lll Ts

2:9), para enganar os que habitam sobre a terra, e, se

possível, os próprios eleitos [Mt 24:241. A crise está à

nossa frente. Deve isso paralizar as energias daqueles

que têm um conhecimento da verdade? É a influên

cia dos poderes do engano tão abrangente que a in

fluência da verdade será subjugada?

A batalha do Armagedon será logo travada. Aque

le em cujo manto está escrito o nome “Rei dos reis e

Senhor dos senhores” lAp 19:161 conduzirá os exérci

tos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho

finíssimo, branco e puro [Ap 19:141.

Toda a forma do mal está se colocando em inten

sa atividade. Os anjos maus unem o seu poder com

os homens maus e, como têm estado em constante

conflito e obtido experiência nas melhores formas de

engano e de batalha, e têm-se fortalecido por séculos,

eles não se renderão sem uma desesperada batalha.

Todo o mundo estará de um lado da questão ou do

outro. A batalha do Armagedom será travada, e aque
le dia não deve encontrar a nenhum de nós dormin

do. Devemos estar bem despertos, como as virgens

prudentes, tendo azeite nas vasilhas junto com

nossas lâmpadas. ...

O poder do Espirito Santo deve estar sobre nós,

e o Capitão das hostes do Senhor estará à frente dos

anjos celestes para dirigir a batalha.'®’

Se é O próprio Cristo que dirigirá a bata

lha do Armagedom, como pode alguém ale

gar que essa batalha transcorrerá sem qual
quer intervenção direta de Deus?

as
Considerações Adicionais

Na página 111 da obra Como Afinal Será

0 Fim! aparece a seguinte declaração: “É bom

repetir; nunca devemos criar uma Teoria, e
depois tentar achar
Mas,

passagens para apoiá-la.

antes, permitir que a própria Bíblia
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Apocalipse 16 contém a descrição das

sete últimas pragas, a serem derramadas
sobre os perdidos imediatamente antes

da volta de Jesus a esse mundo. Tendo
em vista particularmente as informações
a respeito nos escritos de Ellen G. White,

os adventistas mantêm hoje uma posição

praticamente definida quanto à natureza

do evento, dos fatos que concorrerão

para ele, e de suas implicações para salvos
e perdidos. Eles as consideram essencial

mente literais em sua descrição, e as
entendem como atos punitivos exclusivos
de Deus. O desfecho se efetivará com a

batalha do Armagedom reunindo as
forças do bem e do mal num confronto
decisivo para todos. O triunfo, natural
mente, será de Deus e de Seu povo e

concretizará a esperança universal da
Igreja no encontro com o Senhor em Sua
segunda vinda.

compreen

dem as sete últimas pragas de
Apocalipse 16 como um material profético
descritivo dos juízos punitivos de Deus in
fligidos à humanidade impenitente imedia

tamente antes da volta de Jesus, quando a
misericórdia e a graça não mais atuarem em
favor dos perdidos. Praticamente nenhuma

controvérsia tem ocorrido, ao longo da his
tória da Igreja, em relação a esse tema, salvo
no que respeita à penúltima das sete. Os

conceitos sobre o que é o “Rio Euffates,”
quem são os “reis que vêm do Oriente” e

sobre a natureza da batalha do Armagedom
têm variado com a passagem do tempo, de
acordo com um ou outro estudioso. Atual

mente, porém, a Igreja, em sua maior parte,
tem uma posição um tanto definida sobre
esses itens, o que, entende-se, coincide

a posição adotada no presente artigo. Quan
to às demais pragas, tem havido

preensão unânime da parte de estudiosos.

com

uma com-
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Neste estudo, será apresentado um bre
ve levantamento histórico do pensamento

idem ° ”3- Ver também
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Revelation 16 comprises a descríption of

the seven last plagues to be poured out
on the lost ones just before Jesus’ return
to this world. Taking particularly into
account Ellen White’s writings on the

subject, Seventh-Day Adventists hold

today a definite position about the
nature of the event, the facts

contributing to it, and its implications to
the saved and the lost. Seventh-Day
Adventists consider the plagues

essentially literal in its descríption, and
understand them as exclusive punitive
acts of God. The conclusion of those

plagues will bring the Armageddom
battie that will assemble the forces of

good and evil for a confrontation
decisive for all. Victory will naturally be

of God and His people, and will

aceomplish Church*s universal hope in
her meeting with the Lord at His second
Corning.

geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia
sobre o assunto, a partir do Movimento
Milerita até o estabelecimento definitivo da
posição dela sobre as pragas, com atenção à
contribuição feita pelo Espírito de Profecia
(expressão alusiva aos escritos de Ellen G.
White) para a formação deste pensamento.
A seguir a natureza das pragas, se simbóli
cas ou literais, será abordada tendo em vis
ta a relação deste tema com o material res
tante do Apocalipse. Finalmente será feita
uma apreciação de como Ellen G. Wliite

registra o cumprimento delas em sua prin
cipal obra sobre escatologia, intitulada O
Grande Conflito.'

109

110

III

112

113

, 29-30.

Os Primórdios

É verdade que os mileritas, dada a cren

ça na volta de Jesus como um fato a ocorrer

em pouco tempo, compartilharam, em li

nhas gerais, da posição dos pós-
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decreto de morte.^° Deus responderá a essa

situação com as sete pragas.^'

Os juízos de Deus cairão sobre os que procuram

oprimir e destruir Seu povo. Sua grande
longanimidade para com os ímpios toma audazes os

homens na transgressão, mas seu castigo, embora
muito retardado, não é menos certo e terrível... Rei

vindicará com terríveis manifestações a dignidade de

Sua lei conculcada. A severidade da retribuição que
aguarda o transgressor pode ser julgada pela relutân

cia do Senhor em executar justiça. A nação que por
tanto tempo Ele suporta, e que não ferirá antes de

haver ela enchido a medida de sua iniqüidade, segun

do os cálculos divinos, beberá, por fim, a taça da ira
sem mistura de misericórdia.^

Assim, as duas formas de punição divi
na, primeiramente através do operar diabó

lico sem restrição, e em seguida pelo mani

festar, também sem restrição, de Sua pró
pria ira, tornam-se realidade por uma única

razão: a iniqüidade humana atinge o seu apo
geu. Este fato, todavia, é evidenciado por dois
comportamentos distintos que se ligam, res

pectivamente, às duas formas de punição
referidas: desprezo total aos mandamentos

de Deus mediante a imposição mundial da
apostasia por força de lei civil (decreto do
minical), o que resulta no afastamento da

proteção divina (ou permissão para que
diabo atue sem restrição); e, opressão em
cima daqueles que insistem em obedecer às

instituições divinas, com um conseqüente
e final decreto de morte que objetiva
erradicar o povo de Deus da face da Terra

(o que resulta nas sete pragas).-’ Portanto, o

tempo da angústia final pode ser represen
tado, de acordo com essas duas formas de

punição divina, da seguinte maneira:

O

da graça divina, não têm proteção contra o maligno.

Satanás mergulhará então os habitantes da Terra em

uma grande angiistia final.”

(4) O efeito da atuação diabólica final no mundo

será multiforme.

O Espírito de Profecia fala de calamida
des de toda a natureza: “moléstias e desgra

ças” que levarão cidades inteiras a sucum
bir; “acidentes e calamidades no mar e em

terra” [e “no ar,
des incêndios;”
Natureza,” tais como
“terríveis saraivadas,” “inundações, ciclones,
ressacas e terremotos;” destruição total de

“contenda e carnificina entre os ho

mens;” enfim, “desolação por toda a par-
Fala também de “terríveis cenas de

caráter sobrenatural,

gres e prodígios.

(5) O período de tempo em que a graça não mais
atuará, em favor dos perdidos, será temvel por
se tratar de um tempo em que a punição divina
operará de duas formas distintas: (a) Satanás
operará sem restrição, e (b) Deus manifestará
Sua ira, também sem restrição.

Devemos notar que a ira de Deus não se

manifestará apenas através da ira desenfrea
da de Satanás. Embora o Senhor se valha

da ira satânica para punir, tal ira deve ser
distinguida da Sua própria. As sete pragas
não são o resultado da operação de demô

nios, mas da direta atuação de Deus nos

negócios da Terra. O mesmo Satanás que

causará angústia sobre os perdidos, levá-los-
á a acreditar que o remanescente é culpa
do dela.''^ Medidas de opressão contra os

justos serão tomadas, culminando com

acrescentaríamos]; “gran-
‘terríveis convulsões da

violentos furacões,”

searas.

”14te.

que envolve mila-
”15

O
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um

reformadores^ de que as pragas estavam, em
seus dias, no processo final de cumprimen
to.’ Mas em vista do desapontamento, aque
les mileritas que deram origem à Igreja
Adventista do Sétimo Dia passaram a enca

rar as pragas numa perspectiva futura. Tiago '
White acreditava, já em 1846, “que as sete
últimas pragas estavam todas no futuro,” e

que deveríam se cumprir “antes e não após
o Isegundol advento,” em oposição a outro
milerita, Josias Litch, que, mesirio antes do

desapontamento, afirmava que as pragas
seriam derramadas no futuro, enquanto os
salvos estivessem sendo conduzidos para o
mar de vidro, isto é, após a segunda vinda."*

Tiago White também acreditava

pragas não viriam enquanto Jesus estivesse
“cumprindo o seu sacerdócio no Santuário
Celestial.”

Quando ele desvestir seu traje sacerdotal e vestir

as vestes de vingança a fim de “retribuir furor aos seus

adversários,”... o dia da sua ira terá chegado plena
mente. Como a “ira de Deus” sobre os ímpios vivos é

“consumada” nas pragas, e como o dia da ira é futu-

segue-se que as pragas estão todas no futuro.’

que as

ro,

vos vislumbres na compreensão do derrama

mento das pragas, ampliando o quadro e
oossibilitando uma compreensão mais am
pla do assunto. Entre outros pontos, salien-
tam-se os seguintes:

(1)0 ministério da ira divina começa quando
iniqüidade humana atinge o limite
estabelecido por Deus.

a

Com infalível precisão o Ser infinito ainda

tem uma conta com todas as nações. Enquanto Sua

misericórdia se oferece com convites ao arrependimen

to, esta conta permanecerá Isic] aberta; quando, po

rem os algarismos atingem um certo total que Deus
fixou, começa o ministério da Sua ira. Encerra-s
conta. Cessa a paciência divina.®

man-

e a

(2) Esse limite será atingido quando o decreto

dominical for estabelecido e adotado em todo
0 mundo.

K>rnar universal, Deus's?reveÍard Z's^“‘“''^“

por sua iniqüidade...’*^^"*”^ habitantes do mundo

ra

O Testemunho do

Espírito de Profecia

h

mos estão se avolumanL c ^^Çòes; os algaris-

Céu; quando tiverem feho um
transgressão do primeiro din^^substanciou o pensamen

to de Tiago White. Através de uma visão
ocorrida em 5 de janeiro de 1849, ela com
preendeu que Jesus não abandonaria o lu
gar santíssimo sem que cada caso fosse deci
dido, ou para a salvação ou para a destrui
ção; e que a ira de Deus não podería mani
festar-se sem que Jesus concluísse Sua obra
no lugar santíssimo, depusesse Seus atavios
sacerdotais e Se vestisse com vestes de vin

gança. Ela viu também “que os quatro
anjos segurariam os quatro ventos até
obra de Jesus estivesse terminada
ário, e então viriam as sete últimas

”6

quea
no santu-

”7pragas

(3) Os elementos rebressoreç d. n
sua atividade auanWn í ̂  cessarao
esse limite. ^ humanidade atingir

divinas. Os home^Irrtêmí reivindicações
gressào. A maldade d^ri na trans-

se chegou ao ponto em do mundo já qua-
destruidor operar há de per Jiri? ao

■"olü segundo sua vonrade." Opressão contra o justo
transformada em decreto de morte

Justos
LibertadosObra da pregação do

Evangelho concluída
vivo. Dirá Ele aoírn”osÍ'‘V^^'’ o Deus
^|.®®“.j^®h>rços para destruiría ^“"^hatei Satanás

●gnidade sobre os filhnc l j ̂ ^^tai-o operar sua
copo de sua iniqüidade está V^^^^hediência; poi

o de um grau de impiedade^^^”'
diariamente o .... r^esrearam " aumentando

cie fazer o seu traba-
para impedi●r o

.
7 Pragas: Ação exclusiva de Deus

Assm, a pos.çao que, rlesde o inldo
T,ago Wh.te sustentava, veio a se tornar
parecer oficial da Igreja, agora enriquecido
por novas revelações do Espirito de Profe
cia erivo^endo questões correlatas, como a’
cura da fenda mortal da besta, a instituição
da imagem sua, o derramamento da chuva
serôdia sobre o remanescente, a conclusão
da pregaçao da terceira mensagem angélica
fortalecida pela obra do quarto anjo (Ap
18:1), a cessaçao do poder repressor do
pinto Santo, etc.; foram acrescentados no-

Satanás
livre para operar 1® 2“ 3® 4® 5® 6® 7®

terremotos, acidentes, prodígios, etc. combate a Deus e a Seu povo: Armagedom

°Co ® “hrem
pleto ®phre os ímpios, e * restrição que

os

P'®ndo Suaír Lh """"r'sen ^ imnim '^^ciu-Lhe o amor,
íempo de graça; o de

csistido, foi. f
’  Desabrigados

deus pune um mundo perdido
Tempo de angústia qual nunca houve

Volta
de Jesus

Fechamento
da porta da graça

Nenhum Intercessor no Santuário Celestial

iriente
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(6) É a chuva serôdia, ou a obra do quarto anjo

(Ap 18), que conduzirá a pregação da tríplice

mensagem em todo o mundo à conclusão, e

que capacitará os remidos a transporem

triunfantes o terrível tempo em que a graça
não mais operará.

Naquele tempo lo tempo imediatamente antes do

fechamento da porta da graça] a chuva serôdia,

refrigério pela presença do Senhor, virá, para dar po
der à grande voz do terceiro anjo, e preparar os santos

para estarem de pé no período em que as sete últimas
pragas serão derramadas.-'*

ou o

dos numa carnificina coletiva, que e o que
ocorrerá se houver uma guerra nuclear
dial.

mun-
uma guerra do Ocidente contra o Oriente?
Não necessariamente, pois no parágrafo se

guinte ela afirma que “Satanás está atarefa

do em preparar planos para o último e tre
mendo conflito em que todos [portanto é

um conflito geral, mundial] hão de definir
sua atitude.”^’ Pelo que ela diz na seqüên-

cia, nota-se que se trata de uma definição

de atitude em questões espirituais.

O segundo texto deve também ser nota
do em seu contexto imediato. Na seqüência

ela afirma: “Todos os que não possuem o
espírito da verdade unir-se-ão sob a lideran

ça de agentes satânicos. Mas devem ser man
tidos sob controle até chegar o tempo para
a grande batalha do Armagedom.”^® Ern

outras palavras, até a altura da sexta e séti

ma pragas os poderes demoníacos, angélicos
e humanos, estarão sob controle divino,

embora os quatro ventos tenham sido solta

dos já há algum tempo. É praticamente

impossível imaginar, à luz deste texto, que a
grande batalha do Armagedom será de cu

nho militarista, reunindo nações oponen

tes entre si doS quatro cantos da Terra, pois
é dito que “todos os que não têm o espírito

da verdade [o que envolve as várias nações
da Terra] se unirão sob a chefia dos agentes

satânicos.” O quadro, portanto é de união
e não de disputa, salvo se Satanás se
arregimentar para combater a si próprio, o
que é um contra-senso. O correto é que esta
união se formará em torno de um inimigo

comum a todos, o remanescente, cuja

exterminação, como já se viu, é supostamen
te um benefício para a humanidade.

O contexto amplo é também fúndam^-
tal para uma interpretação correta, seja da

Bíblia ou do Espírito de Profecia. Este tipo
de contexto inclui outros textos que falam

do mesmo assunto. Aqui três deles:

Um terrível conflito está diante de nós. Estamos

nos aproximando da batalha do grande dia do Deus

Todo-Poderoso (isto é, o Armagedom]. Aquilo que

estado sob controle logo será solto. O anjo da miseri
córdia está dobrando as asas preparando-se para des
cer do trono e deixar o mundo ao controle de Sata

nás. Os principados e as potestades da Terra
amarga revolta [não entre si mas] contra o Deus do
Céu. Estão cheios de ódio contra aqueles que O ser

vem, e logo, bem logo, será travada a grande última
batalha

tanto, o Armagedom é uma guerra de caráter religio¬

tem

estão em

bem e o mal (definitivamente, por-entre o

so]. A Terra será o campo de batalha - a cena da dis

puta final e da vitória final. Aqui onde por tanto tem

po Satanás tem instigado os homens contra Deus, a

rebelião será para sempre suprimida.’*

Seis mil anos esteve em andamento o grande con

flito; o Filho de Deus e Seus mensageiros celestiais

estavam em conflito com o poder do maligno, a fim
de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens.

Agora todos fizeram sua decisão; os ímpios uniram-

se completamente a Satanás em sua luta contra Deus.

Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autorida

de de Sua lei que fora conculcada. Agora a controvér
sia não é somente com Satanás, mas também com os
homens.”

O grande conflito que Satanás originou nas cor

tes celestiais, cedo, bem cedo, há-de ser para sempre
decidido. Logo todos os habitantes da Terra terão

tomado partido, ou a favor ou contra o governo do
Céu. Hoje, como nunca dantes. Satanás está exercen

do seu poder para iludir, desviar e destruir toda alma
incauta.”

Satanás como um general poderoso, tem tomado

o campo, e neste último sobejo de tempo ele está ope

rando por meio de todos os métodos concebíveis para
fechar a porta pela qual Deus deseja comunicar luz

ao eu povo. Ele (Satanás] está ajuntando o mundo

to o em suas fileiras, e os poucos que são fiéis aos

requerimentos de Deus são os únicos que podem re-
sisti-lo sempre,e mesmo a estes ele está tentando ven¬
cer.-

(7) Conflitos militares
A perspectiva,

divisionismo,
mentação mas de
sob um líder

entre nações poderão
eventualmente ocorrer depois do fechamento
da porta da graça.

portanto, não é de

mas ecumenismo; não de frag-

união dos povos; união

supremo, a besta que sai do

para receber do dragão “grande

menrV ^ ferida mortal plena-

autori'

domíniA^d^%^^^’ em favor deste, o
domínio da Terra (Ap 13:2 3 4 8 12) É

iaT fr~açã;,Ya’s sfna

tornar P*^aga, quando Deus trans¬
tornar Babilônia para sempre (16:17).

Satanás deleita-se na guerra, pois esta excita

mais vis paixões da alma, arrastando então para a eter

nidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue
E seu objetívo incitar as nações à guerra umas contra
as outras.”

as

Desde que o pecado entrou no mundo

o conflito social tem sido uma realidade e

nao sem diferente quando o Espirito Santo
deixar de amar. Além disso
mores de „  . guerras e ru-

guerra

No confronto final, portanto, haverá

apenas dois partidos: Deus e Satanás. E
como o campo de batalha será a Terra, as

forças litigantes serão: o “mundo inteiro,”

que, segundo a Bíblia, “jaz no maligno” (I
Jo 5:19); e o remanescente, que é a comuni
dade de Deus em toda a Terra.

A batalha final

religioso e espiritual.

princkní^^^ a|guns textos da Biblia e

derâo t m\unf
terpretados e manipulados

prevê um equivocada que

será de caráter essencialmente

Grn favor de uma

to do fim l Im rí global no contex-
Um destes textos é como segue:

Há

, a exemplo de “fomes e
terremotos em vários lugares” (Mt 24-6 7)

São um sinal da. brevidade do retorno d ’

Jesus. Mas conquanto sejam um sinal do
. f "“O, 0 fi<n. “Ainda não é o fir» 1
datou Jesus (v. 6). Assim não pod;moj
supot que haverá uma guetm nuclear mun
dial que acarretará o fim deste mundo ̂

menos que queiramos contrariar o que jeSUS disse.

Simbólicas ou Literais?

São as sete pragas simbólicas ou literais?

Isto toca um dos pontos mais difíceis

estudo do Apocalipse, a questão da
simbologia. Símbolo é definido como a “re

presentação visual ou conceituai daquilo
que não se vê e é empregado para comuni

car verdades, afirmações e exigências divi-
nas.”^'^ A simbologia bíblica inclui símbolos

objetivos (como a serpente de metal levanta
da por Moisés, Nm 21:9), atos simbólicos

(como a compra de um terreno por Jeremias

quando Jerusalém estava sitiada, Jr 32:8-10),
e nomes simbólicos (como os nomes dos fi
lhos de Oséias, Os 1:6, 9).”

O Apocalipse é um livro de símbolos, e,
como tal, utiliza essas três categorias. Tal

vez, tão difícil quanto interpretá-los, é a ta

refa de detectá-los, já que o escritor empre
gou símbolos em meio a literalidades, e

literalidades em meio a símbolos. O perigo
é simbologizar literalidades e literalizar sím

bolos, e abordar o Apocalipse unilateralmen-

no

iradas, e é chegado^^^*^^* S^erra. As nações estão
julgados. Os aconr ° mortos para serem

se e apressando o dhT^rT^ sucedem, alternando-

Só nos resta

cõr
2  ' feinodeou ainda

que está muito próxi-
por assim diz

er, um pequeno ins-

oação se esteja levantando

tos sobre c

dos até que
testa. Entã

t*s forças

um c

o as

Poderá haver conflitos aqui e ah m,. -

uma guerra generalizada, pois nãó Teste °
objetivo ultimo de Satanás ao ele nro^

este tempo de angústia final. Muito aTcoT
trario de ter a Terra dividida enJI vf

te e um Sul, ou um Ocidente e um

rivais e beligerantes, ele desTi^ 1?'"
arregimenta-la em sua totalidade pam tT^’

a seu lado no empenho contra S Elesabe mais que nunca cnm

dido contrLi mesmo rcaVteír'‘^‘-
cidade, ou casa, dividida .

não subsistirá” (Mt 12:25)

ra, ao dar uma cartada que iuim ■ ■

que dividirá a humanidal instigando’"' ’

guerra mundial. Ele buscará, sim^
total do mundo, apoio que não

lor algum, estivessem os homens

o

etoda
contra si

I c não será
niesma

ago-

iva.

o apoio
seria de

Pf^ergulha

Va-

nnfi- reino, não se desenca-

OS quatro ven-

« swos dT Dem
^ potências do

P®ta a últim

estejam assinalados na

mundo hão de mobilizar
® grande batalha.”

Outro ée  este:

,  "®Çõesdo miin 1

-='■>«40 reddas peir"í conflito; mas
PÓ''” r

As

epresso,, have^ «movido esse

'"«ntados mortTfe?
* . tom sua carga ■ 'P^tnimentos de guer-
u undezas do mar.i» sepultados nas

- O., ^9UeaEllen\Y/k-

de um “coniS‘'^«« afirmando? Ela
seral. Tratar-se-ia de -35-'34

I



te. Diz Hans K. LaRondelle: “A chave

decifrar o Apocalipse não é a aplicação rígi
da do literalismo ou do alegorismo’ Desde

o começo até o fim, este livro apocalíptico
tece juntas a linguagem simbólica e a literal

tela... Aqui a linguagem figurada e
a literal se mesclam para transmitir a men
sagem com claridade suficiente.”^^

em uma

perseguição, encarariam o fato de que 1900
anos transcorreríam sem que Jesus voltasse?

Edwin Thiele menciona quatro razões

realidades mais amplas e significativas ago

ra referidas e que funcionam como antítipo.
Quando isso ocorre, é imperativo que o in

térprete respeite o correto relacionamento
entre tipo e antítipo para não chegar a con

clusões apressadas e equivocadas. Por exem
plo, Moisés e Elias, duas individualidades,

podem ser um tipo das duas testemunhas

de Apocalipse 11. Deduzir por isso que as
duas testemunhas são também dois indiví

duos, ou mesmo os próprios Moisés e Elias
que retornariam, incorre no pressuposto de

que a forma do tipo deve corresponder, nos
detalhes, à forma do antítipo, o que não é

verdade, pois nem todos os aspectos do pri

meiro se aplicam ao segundo. Neste exem
plo, mais seguro seria inquirir o que “Moisés
e Elias” significavam a judeus e, particular
mente, a cristãos no fim do 1 século d.C.,

quando o Apocalipse foi escrito, e partir daí
para a compreensão do sentido final e abso
luto do símbolo.’^ Igualmente, a campanha

militar de Ciro que resultou na queda da
antiga Babilônia não significa necessaria

mente que também a Babilônia apocalíptica
cairá frente a uma campanha militar.

O que se deve fazer para, no estudo do

Apocalipse, não se considerar literalmente
um símbolo nem simbolicamente uma

literalidade? O princípio fundamental esta
belece que a declaração bíblica “deve

interpretada literalmente, a menos que haja
clara evidência, pelo contexto, de que estão
sendo usados símbolos, ou a menos que
explicação literal não faça sentido Portan

to, interpretação bíblica literal é prioritária,
inclusive no Apocalipse. Isto consubstancia

o fato de que “a linguagem da Bíblia deve
ser explicada de acordo com o seu óbvio

sentido.”*” Se a interpretação literal resulta
num absurdo, ela deve ser rejeitada. Por

exemplo, afirmar, com base em Apocalipse
19:11, que Jesus voltará à Terra montando

um cavalo, violenta o consenso geral de que
no céu não há animais, bem como o fato de

que cavalos não voam. Portanto, o quadro
ali só pode ser simbólico.

Em consonância com este princípio, e
levando-se em conta que o Apocalipse
prega símbolos junto a literalidades e

literalidades junto a símbolos, não há por
que adotar uma interpretação simbólica das
sete pragas, salvo no que respeita aos ele
mentos indiscutivelmente simbólicos ali

presentes. Um levantamento do conteúdo

de cada praga estabelece a seguinte relação
de itens de uma e outra categoria:

ser

uma

em-

positivas porque Deus se valeu de símbolos

ao prover o conteúdo do Apocalipse, todas

para ene ício da Igreja: tornar a mensagem
mais efetiva, impressiva, específi
Uomo fator de

realidade.

37
íca e segura.

segurança, o símbolo é, na
uma espécie de codificacão

Aipins símbolos e algumas literalidades
óbpas. Ninguém discute se o dragão

vermelho de sete cabeças é um símbolo e se
descida a Nova Jerusalém do céu no fim do
milenio é uma literalidade, pois a natureza
do quadro é evidente. Alguns símbolos são
encarados tão naturalmente, devido
liaridade

sao

à fami-

com o que significam

.  que

n-iM praticamente inacessível
para os adversários da Igreja. Neste

precaução seria o termo que definiría

torna a

caso,
a ra-

como

mtiirprc ^°*^auos, perseguidores por

Aplips;SedeRlr °tala, i f;, 1 ° realmente

, que nin-

^em ao menos se lembra de que são sím
bolos. Exemplo: vestiduras brancas lavad
no sangue do Cordeiro.”

as
os. sem o emp^^VdoTsimUosr'"

decrd[fiÍact^do"p ’ l^iborar
luelhor a sun m ° perceber

na

incorrer no também não

-●mboTo Perito ° '
Precisamsercumpridíprim‘’'°“'‘™®"'“

Apocalipse e ver se J, examinar
●ut

o

erpretação do símbolo

depreende de 1:20-“O
sete estrelas que viste
ta, e os sete candec.- ^ ^‘uha mão direi-

oandeeiros são as sete igrelas®'T’ ^Cia desse ponto é fim,-! A importâiv
“

se

o principio feto de
po de símbolos é deixar '"'^tpreta-

-PitadoidentifiquersImTola"^^"*'-

bolo e®o"st;Hdes'te'no"f"'

Apoca"lipse^é proíenien^d do
|""0'o. Entender 0 1' ̂  ° Testa-
Pode ajudar a entender *'8"‘f‘oam lá

con,: dignificam
sentido poderá variar d ’ ^ue o
ferenças de contexto das di-são
e,„,r°''^nientes do símbolos

«xtohú::P,7nto.escla::ridos;etc„^|:

d.. .?A ¥“^“'dade tem a ver com o fato
de o Apocalipse usar como símbolo, em de-
terminado contexto, um item que, em
río contexto, é uma literalidade. Pelo
do das sete igrejas, por exemplo, sente-se oue
o anjo de cada uma simboliza sua liderança
humana; contudo, ninguém deve imaginar
que cada vez que o Apocalipse reSa á
palavra anjo, está^e valendo de um símbt^
lo. Em outras palavras, aquilo

num determinado trecho, „
literalidade noutro trecho. Deve-se
to, evitar a generalização.

ou-
estu-

que é símbo-
pode ser

lo

portan- SúnbolosLiteralidadesPraga Texto

Em vista destas dificuldades,
símbolos? Não teria sido mai
Apocalipse contivesse
Não seria

Tem, lilceias maligiias,
adoradores

por que os
- mais prático que _

a sua m “P^nas literalidades?
a sua mensagem mais entendíveP

Em primeiro lugar, não devemos im ■
nar que os símbolos estão ai para dTfiéuhf

assim. Além disso não se

to: as sete igtejas da Asia (bU) “
bam a Igreja Cristã em todos os tem,s
locais. A maior parte do conteúl d7l“ "
abarca o espaço entre os dr^ic T ̂
para nós que vivemos no temno d'’^f'°*’
ria sido maravilhoso que Deus tk.e
mais explícito e fosse dtreto ao
cada assunto. Mas, e para ns r ^
tras épocas? Como, por

do final do I século d.C.. pmmidS"^

o

cer¬
que englo-

Marca e imagem da bestaD 16:2

Mar, saiigiie, seres mortos2^ 16:3

Rios, fontes de água, saugiie

Sol, calor, homens, blasfêmias

Trevas, reino, homens, línguas,

dor, blasfêmias, angústias, lüceras,
anependimento

3^ 16:4

4a 16:8, 9

Besta e sen trono5" 16:10, 11

Rio Enfrates, secamento das

águas, dra^o, besta, falso profeta,
3 espíritos imimdos semelliant

rãs, vestes, .Armagedom

es a

Reis do mmido inteiro (nações),

peleja do grande dia do Deus
Todo-poderoso, reis do onente’-

6^ 16:12, 13

Ar; grande teaemoto, cidades das
nações, illias, montes, saraivada,

o peso das pedras

A giande cidade (Babilônia)
dividida em 3 partes, cáhce do
vmlio do furor da ira de Deus

Pod ya 16:17-21

“tamento, o que os^L ‘l» Velho
'ofríam um tipo de

la
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apenas aqueles que morreram em determi

nado mar estarão de volta para responder

por seus atos diante do tribunal divino. As

sim “mar” na segunda praga tem o sentido

genérico, e aponta para o oceano em geral.

lher se assenta) retirarão esse apoio na altu

ra da sexta praga (Deus conduzirá as coisas

de maneira que isso terá de ocorrer), e fa

rão com que a meretriz seja destruida. É esse

do Eufrates simbólico, aliO  secamento

A categoria de cada item, se literal ou

simbólico, não foi estabelecida arbitraria

mente, mas em harmonia com o princípio

acima exarado. Algumas eventuais indaga

ções em vista do conteúdo das duas listagens

poderíam ser assim elucidadas:

(1) Por que “mar" na segunda praga é literal

enquanto em outros locais do Apocalipse é um
símbolo^

Como já se considerou, determinado

item no Apocalipse pode ser simbólico

contexto e literal noutro. O princípio aci

ma estabelece que a interpretação literal é

sempre prioritária, cedendo espaço para a

simbólica apenas se houver claras evidênci

as de que ela é inadequada, ou conduz a
um absurdo. Não é o caso de

gunda praga.

num

mar na se¬

Apocalipse exibe exatamente

das sete pragas (v. 1). Como LaRondelle diz,

no contexto

este é o cântico da Igreja remanescente após seu

triunfo sobre a besta e a sua imagem. Sua alusão ób

via ao cântico do primeiro livramento, cantado l—

Moisés e os israelitas na costa do Mar Vermelho, tor
na a

por

experiência de Israel sob Moisés um ti

referido. Em outras palavras, é a queda fi

nal da Babilônia, que propiciará o

libertamento do povo de Deus, tal como

ocorreu com os judeus no passado, isso é,

de fato, um cumprimento antitípico mara

vilhoso da queda da antiga Babilônia ante

Ciro, que por sua vez é chamado de ungido

e pastor (Is 44:28 e 45:1), dois títulos de

Jesus. Em verdade, Ciro e um tipo do Cris

to que agora voltará para libertar o Seu povo.

As Sete Pragas e o

Restante do Apocalipse

O assunto das sete pragas não se faz pre

sente apenas em Apocalipse 15 e 16. São

direta ou indiretamente aludidas em cada

seção temática do livro. Isto, até certo pon

to, deve ser encarado naturalmente, pois as

pragas têm a ver com o juízo divino, um dos

temas preponderantes do Apocalipse.

As seções temáticas do livro podem ser

assim colocadas:

(1) As Sete Igrejas -1:9 - 3:22

(2) Os Sete Selos - 4:1 - 8:1

(3) As Sete Trombetas - 8:2 - 11:19

(4) O Grande Conflito em sua fase final pré-
advento-12:1 - 19:10

(5) A Consumação dos Séculos - 19:11 -

20:15

(6) Novos Céus e Nova Terra - 21:1 - 22:5

Essas seções são precedidas pela parte

introdutória do livro (1:1-8) e sucedidas pela

parte conclusiva (22:6-21). Nesta, há

alusão explícita às sete pragas (v. 18),

primeira é feita uma referência ao fato de

que Jesus é “o soberano dos reis da terra”

(v. 5), o que Lhe dá condições de ser o gran

de Juiz, capaz de absolver uns e condenar

outros. E dito também que Ele vem com

nuvens e que “todas as tribos da terra se la

mentarão” (v. 7). Estes itens implicam

tema do derramamento das pragas.

No presente arranjo, o quadro das

pragas aparece na quarta seção. Ele é um

dos atos do drama do “grande conflito’

sua fase final, e se cumpre antes da volta de

Jesus. Todavia, além do próprio quadro aí

uma

e na

as

o

sete

em

po do li
vramento final da Igreja por Cristo como o antítipo

glorioso dela.« Portanto, a saida de Israel do Egito é

o background inconteste desse quadro

no Calvário a sua razão de ser. Daí
rem "o

que encontra
os remidos canta-

cântico de Moisés e do Cordeiro.”"’^

Cedo a Igreja entendeu que o êxodo do
Egito era nã

nao somente um tipo apropriado

das sete últimas pragas, mas um indicador
ue que estas fontes da
M A j 1^55, J.

n rews já afirmava: “Não vemos qual

quer razão porque elas Ias sete últimas pra-
gasl não serão tão literai

ramadas sobre o Egito
qüências delas

is como aquelas der-

conquanto as conse-

serão bem mais t

Que as águas do mar, rios e

segunda e terceira pragas são literais se infe

re do fato de que o anjo das águas

a estas pragas, exalta a Deus dizendo: Tu

és justo..., porquanto derramaram sangue

de santos e de profetas, também sangue lhes

tens dado a beber; são dignos disso. (Ap

16:5,6). Portanto as águas transformadas em
bebiam, e o san¬

em meio

sangue eram águas que se

erríveis e

(2) Mas 0 mar, rios, fontes de áagua se

transformarem em sangue não é um absurdo?
temíveis... Por

real e literal?”*»’

tado.

que o antítipo não seria tão

Andrews nunca foi contes-

nesse parecer, por Ellen G. White.

Não, se se tem
em vista que a primeira

' por ocasião do

um precedente histórico fiel deste

fenômeno. Ali as águas do Nilo, dos canais,

das lagoas e dos reservatórios se tornaram
sangue (Ex 7:17-21). O

praga caída sobre o Egito
Êxodo é

em
mesmo fenôme

gue em que elas se transformam é sangue

literal, tal como o sangue que os ímpios der-

(3) Por

rin P A. ^^Sunda praga são literais e o

form ^ simbólico? Da mesma
aguas na 2“

sexta, as
c 3“ pragas são literais e

^0 Eufrates

ramaram.

(4) Mar, na segunda praga, aparece no singular.

A Terra tem vários mares. Não é isto uma

clara indicação de que este elemento é

simbólico?

-

no será intensificado na segunda e terceira
pragas apocalípticas.

,são simbólicas?

Porque
tio Eufrates é indicado como

Ptóprio contexto das pra-

ProvaveTmentt n
a acotnpanhá Ir. “nvida Joao

um símbolo

gas. Um dos

taças.

no

sobre muimc - sentada

‘d-tiSac'®““ '^P*’^l)-An>eretri.é

bre o Eufrares°^e br» 5°"
antiga Babilô

P™ava, portanto "
Eufrates da

o

nia se as-

»^nitas águas” aqui e rio

P^
sexta

Mesmo que as pragas do Egito sej
jeitadas como

sejam re-

tipo das pragas

apocalípticas, que é o que fazem aqueles que

interpretam estas simbolicamente, elas per
manecem como um precedente

gundas. Mas na verdade, não há como ne

gar o relacionamento tipo/antltipo desses

dois eventos, quando a mais impressionan

te revelação do Apocalipse é que o mesmo
Deus que retirou Israel do Egito
duzi-lo à terra da

para as se-

para con-

promissão libert

Não necessariamente. O Apocalipse

24 vezes e sempre
sen-

emprega o termo umas

no singular. Em pelo menos 15 vezes o

tido é genérico, tal como ocorre no quarto
Deus criou

mandamento, onde é dito que
tudo o que nelesos céus, a terra, o mar e

há.” Deus, ma realidade, é o criador de to-

não de apenas um. Ecoan

do este mandamento, a primeira mensagem

angélica conclama os habitantes da ^

que adorem “Aquele que fez... o mar. (14:7;

cf. 10:6). No contexto do juízo final, é dito
nele esta-

dos os mares, e

que “deu o mar os mortos que

aga se equivalem. Anv

1 '^'Jltidões, nações
o tipo o Eufrates, que

suas águas desviadas

^ seu exército invadiS'

^P-avés do leito

e, teve

e Ciro

seco

ará o Seu
povo da opressão deste mundo
zi-lo ao lar que lhes

relacionamento

para condu-

»espreparou.^^ Prova desse
e que os remid

tepresentam ‘

^ Enguas” (v.
cruzava

bos

a cidad
os

cântico de Moisés
cantarão

e o do
o

Permitindr

Babilônia
qu

que o

no mar de vidro

Cordeiro (Ap 15:2, 3) *>4 vam” (20:13). Seria um erro afirmar que
quadro .

que apóiaiu

rates sobre o quala mU'

No

Babilô -39-
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descrito, Deus insere em sua última adver

tência ao mundo, isto é, no último apelo de

Sua misericórdia ao pecador (efetivado

pregação da tríplice mensagem angélica de

Apocalipse 14:6-12), uma referência, pelo

menos parcial, às sete pragas, na menção do

“vinho da cólera de Deus, preparado

mistura, do cálice da Sua ira” (v. 10). E é

com as sete pragas que se consuma “a cóle
ra de Deus” (15:1).

na

, sem

Na seção sobre os sete selos, as pragas

podem ser visualizadas no quinto selo, na

perspectiva do clamor a Deus por vingança

expresso pelas “almas debaixo do altar,” e

na resposta divina de que elas deveríam re

pousar um pouco mais, até que o momento

propício chegasse (Ap 6:10, 11). Esse mo

mento chega no sexto selo, o qual introduz

“o dia da ira” de Deus e do Cordeiro (v. 17).

Esta ira, como já referido, consuma-se com

as sete pragas (15:1). Além disso, o interlúdio

entre o sexto e o sétimo selos (cap. 7) apre

senta o duplo quadro de preparação da Igre

ja para o tempo de angústia, durante o qual

a graça não mais atuará em favor dos perdi

dos: o assinalamento dos 144 mil para que

não sofram dano (vs. 1-3), e a presença di

ante do trono de Deus da inumerável mul

tidão de vitoriosos sobre a “grande tribula-

ção” (v. 14), confirmando uma vez mais que

a Igreja passará incólume pelo tempo das

pragas.

Os dois quadros se contrastam e reve

lam duas situações distintas e opostas, como

resultado seguro e certo da rebelião contra
Deus ou da fidelidade a Ele. Como diz

Roberto Badenas,

os paralelos mostram que o relacionamento hu
mano com Deus e o Cordeiro pode ser somente um,

de fidelidade (noiva) ou de infidelidade (meretriz).

Considerando que Deus é, ao mesmo tempo, justo e

gracioso, salvação ou condenação se tornam os úni

cos resultados possíveis da decisão humana -

cidade celestial, a Nova Jerusalém, ou o arraial terres
tre, Babilônia.’’

ou a

dos julgamentos divinos sobre uma civiliza-

Os adventistasção rebelde e apóstata,

substanciam esta posição afirmando que (a)

a hora da provação “indubitavelmente faz re

ferência ao grande tempo de teste preceden

te ao segundo advento,” enquanto que (b) a
fórmula

”48

que habitam sobre a face da terra

indica os injustos sobre quem os julgamen

tos divinos serão derramados.

os

Na última seção do livro. que apresenta

uma descrição sumariada das condições

paradisíacas da Nova Terra, é

anjos que têm as sete taças” que convida João
a apreciar os

(21:9), cidade

um dos sete

encantos da Nova Jerusalém

Que

A Seção Inicial e a Final

No material das
cartas Os Sete Selos e a

Consumação dos Séculos

A seção 5 exibe o quadro da consuma
ção finai. Parte deste quadro é a volta de

Jesus, representado como um guerreiro

marchando, já vitorioso, sobre um cavalo

branco e seguido por Seu exército (Ap 19:11-
16), tal como ocorria no antigo Império

Romano, quando um general, ou mesmo
imperador, e seus soldados, regressavam

triunfantes da guerra e adentravam os^ por

tais de Roma para o aplauso e aclamação de
todos. Referência à guerra é feita no verso

19, em que se empenham a besta e os reis
da terra” em sua resistência ao domínio de

Cristo. Esta referência não é, senão, um

desdobramento do tema da bata aa^^ o
Armagedom, o assunto da sexta praga.

o

às sete igrejas, é

possível entrever em 3:10 uma alusão, no

minimo indireta, às sete pragas. Comenta

ristas do Apocalipse em geral concordam
que a hora da

provação que há de

, no Apocalipse, aparece

em contraposição à Babilônia, como caph
tais, a primeira do

da do reino

figuram

reino de Deus e a segun-

satânico; e que, por sua vez, con-

respectivament

vir sobre

o mundo inteiro para experimentar os que

habitam sobre a terra” é a “grande tribula-

çao que introduzirá os ais escatológicos que

Je.andertibuía,ão(;:z«í:X:

Antic™puT8rfo?‘^"^'’^'°
V ra.i, 8). e o derramamento

e a Igreja fiel e a Igre-
ja apostatada.^o Talv

ez este anjo seja o mes-

que convidou o profeta a acompanhá-lo
para testemunh
meretriz

mo

o julgamento da grande

As Sete Trombetas

e as Sete Pragas

Há um perfeito paralelo entre as sete

trombetas e as sete pragas. Edwin Thiele

estabelece-o da seguinte forma:

águas” (5. o'"’’'

ar

paralelo entre uma passa-
getn e outra é evidente:

'se Í7:l, 2

Apocalipse 21:9"Veio um dos sete anjos

que tem as sete taças
Trombêt^Então vei

"^-^dos7an,os 1. Sobre a terra - 16:2
1. Sobre a terra - 8:7que tem

sete taças

dos últim,

^ falou
set

2. Sobre o mar - 16:3
2. Sobre o mar - 8:8e falou

comigo, dizendo:

Vem, mostrar-te-ei

e flagel

dizendo

OS
3. Rios e fontes d'água - 16: 48:10

3. Rios e fontes d agua -

4. Sobre o sol - 16:8
Vem,o julgamento da 4. O sol ferido - 8:12°iostrar-te-ei

5. Trevas - 16:10
5. Escurecimento do ar - 9:2grande meretnz

6. Eufrates - 16:12
a noiva, 6. Grande Rio Eufrates - 9:14que se acha sentada sobtem.;

com quem se prostituíram

mui

os re

tas águas
7. 'Está feito' - 16:17

terminado - 11:157. O mistério de Deus
is da terra.

'Vozes, trovões, relâmpagos, grande

terremoto, grande saraiva' - 16:18, 2D"*
fio Cordeii 'Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto,

grande saraiva' - 1T19

ro."5i
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o paralelo é tão impressivo, que alguns
são tentados a imaginar que os dois grupos
de sete prevêem os mesmos fatos a se cum

prirem na História; em outras palavras, são

a mesma profecia sob terminologia e pers
pectiva diferentes. De fato, 9:20 identifica

os eventos das trombetas como _
flagelos, e Ellen G. White parece fazer

aplicação futura das trombetas, equiparan-
do-as às pragas. Ela diz:

Solenes eventos diante de nós estão ainda por

ocorrer. Trombeta após trombeta deve soar, taça após
taça derramada uma após outra sobre os habitantes

da terra. Cenas de estupendo interesse estão exata
mente sobre nós.”

pragas, ou
uma

chamento futuro da porta da graça, é evi
dente da experiência de Caim, Sauí e Judas.
De forma mais coletiva, cita-se o que acon
teceu com os judeus no contexto da destrui
ção de Jerusalém em 70 d.C. “Por causa de

seus pecados, foi anunciada a ira contra Je
rusalém"

e tanto resistiram à graça que sua

5. É explicitamente declarado que a ira

de Deus “chegou,” não na primeira mas na
sétima trombeta (11:18). Em outras palavras,

sete últimas pragas (onde se consuma a

ira de Deus, 15:1) são um dos eventos pre

vistos, entre outros, para a última trombe

ta, e não uma reedição das sete. Logo, as seis

primeiras (e parte da sétima) se cumprein
não depois do tempo da graça. É

simplesmente impossível, a luz desse fato,

equiparar trombetas com pragas e vice-ver-

as

antes e

Os demais pontos confirmam o enun

ciado deste primeiro.

2. Há um interlúdio entre a sexta e séti

ma trombetas registrado em 10:1-11:14. Se
gundo esse interlúdio, a obra da graça está

ainda em franca operação, o que se

depreende de 10:11, 11:3-6 e 13; em outras

palavras, pelo menos até ao tempo da sexta

trombeta a porta da graça ainda não se terá
fechado.^^

,
pertinaz incredulidade selou-lhe a sorte.

Este fato, que bem pode ser o cumprimen
to da primeira trombeta,’® tornou-se um

exemplo doloroso do que veio a acontecer

com outros grupos em cumprimento das

trombetas seguintes, e mais particularmen
te, do que ocorrerá

partir do fechamento da

Assim, nem o detalhe do atirar o

^ensario à terra, nem o que Ellen G.

rnnii T"' » um futuro re¬
toque das trombet

”57

com o mundo todo a
59

porta da graça.

as,® indicam
itias deveriam
gas. Elas

que as

3. A operação salvífica da graça avança,
todavia, até o tempo da sétima trombeta,

io de Deus” é cumprido

plenitude. O mis¬
pois só aí o “mistério

(10:7), isto é, atinge a sua ,

sa.

6. A referência aos que “não têm o selo

de Deus sobre as suas frontes” (9:4) como o

alvo do juízo da quinta trombeta não signi
fica necessariamente que esta trombeta se

cumpre após a conclusão da obra do
selamento de Apocalipse 7, isto é, após o

fechamento da porta da graça, pois o selo

de Deus não é um artigo exclusivo do tem

po imediatamente anterior à volta de Jesus.
O selamento, como atividade divina, não

.  pode ser circunscrito ao dia final. Em todas
épocas Deus distinguiu, dentre a huma

nidade, os que eram seus. A esse respeito,

Jon Paulien declara:

as

Além disso, as trombetas soam após o
anjo intercessor atirar à terra o incensário
cheio de fogo do altar (8:5),
indicar um

o que parece
cumprimento pós-graça das

tério de Deus é o Evangelho, e o ser ele cum

prido aponta para o ^momento em que a

obra da pregação em todo o mundo e con
mesmas.

mes-

ser confundidas com as pra-

Draanc como diz Thiele, um tipo das

tambim delas. Isso
o serem co

pragas em 9:20.®'

te aue indicam claramen-

nsideradas como

curso da
to da Dorra -1 ° fechamen-

tece em rela ' futuro, como acon-
ece em rela ao as sete ultimas pragas:

contrádodeTndLafo
sua totalidade anól f’ l
^  eracn ^ (^chamento da porta

ao

da

primeiro’e o ° Período entre o
po do advemt— scii nir»,, ● como O tem'

cluída. De fato, a obra da pregação será con
cluída em todo o mundo sob a a

tríplice mensagem angélica de 14: ^

o “evangelho eterno” atinge cada naçao, e

tribo, e língua e povo” (v. 6). E sabemos q
mensagem angehca se

trombeta. As-
fecha-

a pregação da tríplice
cumpre no tempo da sétima

Todavia, a melhor interpretação é aque
la que considera os dois materiais proféti
cos como distintos um do outro, e apon
tando para uma ordem diferente de even

tos, embora iguais em significado. O pró
prio Thiele afirma:

sim, se esta trombeta “está ligada ao
rnento da obra do evangelho..., então ̂

trombetas anteriores obrigatoriamen e

durante o tempo da graça.

4. A menção de períodos de tempo pr^
fético no material da quinta e da sex

beta (9:5, 10 e 15) indicam que ̂ssas tro

betas se cumprem antes

quando, segundo o anjo, não .
den.ora”(l?;6),istoé,nâohave.ma:spe
nodos de tempo profet ●

Kennéth Strand tem strutu-

do Apocalipse se desenvolve ^

ra quiástica com um j^^^ro) entre
damental para a mensagem c-ompre-

dois blocos segundo
endendo os capítulos. , capítu-

os

capítulos. 16-22. O centro
los. 14 e 15. Ele chama o prime.

é denominado serie
os eventos

mbetas são par¬

que ocorrem

to o segundo bloco

^scatológica, pois tem

fin

a ver com

A natureza básica tanto das trombetas
pragas deve ser a ,

mesma; ambas são juízos
 como das
 e castigos

preendem uma terminação da obra de intercessão de

Jesus seguida por um soltar das paixões malignas dos
homens ao Satanás obter o controle. Mas r

to ambas sejam semelhantes, não são iguais

um tipo da outra. As trombetas estão em sua

conquan-
uma é

Quando referido ao povo de Deus, o sentido pre

dominante de selar é apropriação e aceitação por

Deus. (“Io firme fundamento de Deus permanece, ten

do este selo:l o Senhor conhece os que Lhe perten-

III Tm 2:191). Neste sentido, ele (o selo de Deus)

realidade no tempo de Abraão (Rm 4:11)...

cem

já era uma

Assim, não se deveria assumir que o selamento em

Apocalipse 7:1-3 é necessariamente idêntico àquele

de Apocalipse 9:4. Também não se deve assumir que

o selamento de Apocalipse 7:1-3 está limitado ao fim

do tempo... Ele simplesmente enfoca o significado

desta obra numa situação própria do fim.^

Concordamos com este comentarista na

maneira como ele vê o toque das trombetas
em comonanca com uma interrupção da

obra intercessora de Cristo. Claramente ele
reporta essa interrupção ao passado, e a con
trasta assim com a terminação d„ k

interceyora no futuro, quando então Íor
reta o derramamento das pragas oZ

determinadas pessoas e eKeÍS
momento e c rcunstância a ."'"^nunado

de para além da^dT^^’^^'

para quandía
disponível) e aln '^açao não estiver mais

a volta de ]’esiK ^ f^^a culminação com

timo, ao fim

trado no prólogo * ^ demons-
d

anjo intercLorM específicas
incenso (o one ir,cJ- ^ ̂ oferecimento de

^ (b) o atirar do inr ^ °P^^ação da graça),

‘^ica o cessar dessa onf"'° °

6“ Trombeta

o

ser

ta
7 “

T

Descrição do Cumprimento das

7 Pragas em O Grande Confuto^^

Ellen G. White não se estende em lar-

; comentários sobre Apocalipse 16. Na

turalmente, informações podem ser colhi

das aqui e ali em seus escritos, de detalhes

que enriqueçam a compreensão desse capí
tulo, e conclusões podem ser inferidas do

quadro geral por ela apresentado do que
ocorrerá com o mundo e com o povo de

Deus quando a misericórdia não mais in

terceder em favor dos perdidos. Mas não há.

gos

1“ Trombeta 2“Trombeta 3“ Trombeta
^ Trombeta

^"Trombe

ais desta era.®’ As sete tro oortan-

te da série histórica, e nao po ̂
t

E  R  r o;m betaA
C  R

I  S 'j AnimeÍD
Ad vetto

o, ser confundidas corn as

integram a série escatológica.
Fechannento

da Pbrta

da Graça

S^undo
Advento
e fimdo
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em realidade, um material objetivo e exaus

tivo do tema, em que ela, identificando cada
praga, comente-as uma a uma. Existem dois

parágrafos no livro O Grande Conflito onde

ela cita as quatro primeiras pragas de forma

sucinta, quase que apenas repetindo as pa
lavras do Apocalipse:

então, pela punição direta de Deus. Refe

rência implícita às três últimas pragas deve
rá, então, emergir espontaneamente.

malignos.^' “É um tempo de terrível ago
nia. Dia e noite clamam a Deus rogando

livramento.” Chegam a um ponto em que

tudo parece perdido, mas “se lembram de
Jesus morrendo sobre a cruz do Calvário,

e então lutam com Deus.^'

a sétima.

Sétima praga:

É à meia-noite que Deus manifesta o Seu poder

para o livramento de Seu povo. O Sol aparece res
plandecendo em sua força [já imaginamos como os

ímpios, inicialmente surpreendidos pelo denso negror

que são mergulhados e pela contemplação do arco-
iris sobre os justos, sentir-se-ão agora quando o sol

aparecer também repentinamente? Na verdade, esse
momento será marcado por um fenômeno de luz e-

trevas, manifestado numa sequência de impressivos e
aterrorizantes contrastes]. Sinais e maravilhas se se

guem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a
cena com terror e espanto, enquanto os justos vêem

solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo

natureza parece desviado de seu curso. As corren

tes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas
sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos

céus agitados, acha-se um espaço claro de glória
indescritível, donde vem a voz de Deus como o som

de muitas águas, dizendo: “Está feito.” Apocalipse
16:17.

em

com

na

Nos próximos dois parágrafos ela

centa que as quatro primeiras “pragas não
são universais”, o que garante a sobrevivên

cia dos ímpios até a volta de Jesus. Já que
ela faz esta observação antes de introduzir a

quinta praga, entendemos que as três últi

mas serão universais, e que são estas que,

finalmente, conduzi-los-ão ao completo ex
termínio.

acres-

Quinta praga: Chegada a data marcada

no decreto, “com brados de triunfo, zomba

ria e imprecação, multidões de homens

maus estão prestes a cair sobre a presa, quan-

río, eis, um denso negror, mais intenso do
que as trevas da noite, cai sobre a Terra.

Como os ímpios se sentirão envolvidos por

esse “denso negror” se será de noite que ten-
remanescente? Bem, a

Terra não fica mergulhada em trevas totais
só porque é noite. E aqui é afirmado que

esse negror será “mais intenso do que as tre

vas da noite.” Mas o que conscientizará os

írnpios de que estão envolvidos por um den
so negror” será o fato de perceberem que
justos estão iluminados com a luz divina,

arco-íris, resplandecendo com a g ona
^o trono de Deus, atravessa os céus, e pare
ce cercar cada um dos grupos em oraçao.
^ rnultidões iradas subitamente se detem.

Silenciam seus gritos de mofa. E esquecí o
o objeto de sua ira.

tarão massacrar

os

O

”74

Primeira praga: “Diz o autor do

Apocalipse, descrevendo esses tremendos

flagelos: ‘Fez-se uma chaga má e maligna nos

e quehomens que tinham o sinal da besta

adoravam a sua imagem.

Segunda praga: “O mar ‘se tomou em san

gue como de um morto, e morreu no mar
toda a alma vivente.

>)>
Ela cita, então, as palavras de Amós 8:11,

12 para descrever o desespero daqueles que
desprezaram os apelos da graça quando esta

atuava; agora a buscam, mas em vão. Não

estão arrependidos; premidos pelas circuns

tancias, apenas clamam pelo abrigo da mi
sericórdia divina.

Terceira praga: “E os rios e fontes das águas
se tomaram em sangue.’ Terríveis como são

esses castigos [está ela se referindo apenas à
terceira praga? à segunda e à terceira? ou às

três?] a justiça de Deus é plenamente

reivindicada. A seguir ela menciona e co

menta o que anjo disse quanto à justiça de
Deus em dar aos ímpios sangue a beber.

Os parágrafos seguintes descreve Essa voz abala os céus e a Terra. Há um grande

terremoto “como nunca tinha havido desde que há

homens sobre a Terra: tal foi este tão grande terremo

to.” Apocalipse 16:18. O firmamento parece abrir-se
e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atra-

atmosfera. As montanhas agitam-se como a
anffactuosas rochas são espalhadas

vessar a

cana ao vento, e

^  , rn o que
se passara com os justos até que Jesus volte

para buscá-los. Corttarão com a assistência

dos anjos que suprirão suas necessidades bá

sicas; mas enfrentarão muito sofrimento e

provaçao. Passarão pela angústia de Jacó

-quanto estarão sendo motivo primeira:

mou sa depois de
repulsa, então de execração, e por fim de
odio do mundo todo. P«r nm de

Quarta praga: “Na praga que se segue, é
dado poder ao Sol para que ‘abrasasse os

homens com fogo. E os homens foram abra-

sados com grandes calores.’”'^® Em seguida
ela cita dois textos em Joel e um em Amós
para descrever o efeito assolador desta pra¬

por todos os lados... A grande Babilônia veio em lem-
brança perante Deus, “para lhe dar o cálice do vinho
da indignação da Sua ira.” Apocalipse 16:19 e 21.

Grandes pedras de saraiva, cada uma “do peso de um

talento,” estão a fazer a sua obra de destruição. As

mais orgulhosas cidades da Terra são derribadas... A

parede das prisões fendem-se, e o povo de Deus, que
estivera retido em cativeiro por causa de sua fé,  é li

bertado.^*

Os 41 parágrafos seguintes
^rn cadeia, os fatos imediatos, que intro
zem

ga-

,  o retorno de Jesus na pe«P
livramento dos justos e a subida destes a
l^°va Jerusalém no Céu. E, na

volta de Jesus que põe fim ao cativeiro do
Povo de Deus na Babilônia mistica e fa-

''^ncedor sobre todos os inimigos^^ meia-

tanto, perfeitamente lógico que s^a ^ ,
●^oi

. E, pot'

te que Deus” manifeste “o SfU pode^
P^^a o livramento do Seu povo.
uesse horário que, para o mundo, u

ia começa. Essa meia-noite
o Seu povo marca que

da data determinada no decreto p«
justos sejam destruídos.

E onde se situam as duas

^^ta seqüência apresentada por ^
]J^*te? Bem, se a quinta prag

cai sobre o mundo ímpio.

^urivir que a sexta e a sétima jesus.

Os i

negror e a ^^e ignorar
^teressantemente a autora p ^-jonar

^ sexta praga para, em segui a,

O instinto satânico moverá
Sucinta como seja essa alusão,

sa e certa: não há aí o menor indício de
a autora ao menos imaginasse que as pragas
sao simbohcas; muito ao contrário, suas
colocaçoes, quase que só citando o que está
no Apocalipse, flui tão sem rodeios, que o
leitor fica com a vivida impressão de que
ela esta falando de algo litetal. Com efeko
se ela as aceitasse como simbólicas, aqui sí
la o lugar em que o declararia

uma coi-
que

os ímpios a
justos. Levados pela

com aue^9 ^ culpados das misérias
com que Satanás assola
pressioná-los-ão
formar

tramarem contra
idéia de

os

tá o planeta,
AO ca se con-a  renunciar a fé ●

s"' “i- -532”" “J" i”"

a

É assim que Babilônia será destruída,
pela direta mão de Deus e não pelo ataque
nuclear de nações oprimidas numa suposta
terceira guerra mundial. A inspiração é

ito clara a respeito, para se alimentarmuito
qualquer dúvida.

s que honram a lei de D
países, um movimento diferentes

dos

trui-los. Aproximand o fim de des-
o povo conspirar-i'^'"^ ” tempo indicado no decre-

Resolver-se-á dar em a odiada seita,
que faça silenciar decisivo,
e reprovação.^o tupieto a voz de dissentimento

Mas e a sexta praga? Esta tem a ver com
a vitória de Cristo, e dos que estão com Ele,
na batalha do Armagedom, precisamente a
batalha envolvendo Cristo e a Igreja de um
lado, e Satanás e o mundo do outro. Se é

batalha que assinalará o triunfo da Igreja
sobre Babilônia, e se é a sétima praga que
consumará a derrocada e total erradicação
desse poder, temos que convir que a descri
ção desta praga, conforme exposto acima, é

esta

Quanto às três últimas pragas, a referên-
O Grande Conflito não é explicita

mas e mais ampla, o que justifica a neceS’
dade de o estudante ler a continuidade do
texto com redobrada atenção e acuidade^É
que ela passa, em seguida, a descrever a situ
açao do povo de Deus e dos perdidos viven-
do as condiçoes de um mundo afetado nri
meiramente pela livre ação de Satanás e

Cia em

próprio “decreto°V^"”"’q

falanges de

se antecipar ao
tempo especi-

vida." Mas
J  bons frustram os intentos
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...Na desvairada contenda (ênfase acrescentada]

de suas próprias paixões, e pelo derramamento terrí
vel da ira de Deus sem mistura (clara alusão às sete

pragas], sucumbem os impios habitantes da Terra -
sacerdotes, governantes e povo, ricos e pobres, eleva
dos e babcos.®^

Como visto, isto é o secamento do

Eufrates - as muitas águas (povos, multidões,

nações e linguas) onde a meretriz se assen
ta, isto é, que apóiam Babilônia. O fator de

apoio e subsistência de Babilônia toma-se

agora seu fator de destruição. Essa é a bata
lha do Armagedom, ganha por Deus, o que

abre e pavimenta o caminho para a chegada
dos reis do oriente. Cristo acompanhado de

“reis, governadores e vice-reis” Qr 51:28),
aniquilar Babilônia (a sétima praga) e

buscar o Seu povo.
para

na realidade a execução dos derrotados
Armagedom.

A sexta praga não aparece mais efetiva

mente nos 41 parágrafos seguintes à men

ção do “negror” da quinta praga porque eles
são desenvolvidos na perspectiva da vitória

dos remidos no Armagedom, e não na pers

pectiva da derrota dos perdidos, que é subs

tancialmente a praga. Mas após a elabora

ção destes parágrafos, a autora retoma o as

sunto desses eventos finalíssimos desde exa

tamente o item do referido “negror” que
assinalou o momento em que Deus liber

tou o Seu povo. Agora, porém, ela o faz
perspectiva dos perdidos!

no

na

Lhe farão. É evidente que estes reis que
apóiam a besta no conflito final, são os

mesmos convocados em 16:14, precisamen

te para esse fim.

Sexta praga:

Quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro de

Seu povo (isto é, quando ocorre aque(e “negror

quinta praga], (lá um terrive] despertar daqueles que

tudo perderam no grande conflito da vida...

Os impios estão cheios de pesar, não por causa

de sua pecaminosa negligência para com Deus e seus

semelhantes, mas porque Deus venceu (ênfase acres

centada]. Lamentam que o resultado seja o que é; mas

não se arrependem de sua impiedade. Se pudessem,

não debcariam de experimentar todo e qualquer meio
para vencer (ênfase acrescentada].

da

Terríveis cenas de caráter sobrenatura( (ogo

manifestarão nos céus, como indicio do poder dos

demônios, operadores de prodígios. Os espíritos dia
bólicos sairão aos reis da Terra e ao mundo inteiro

(ela está usando a linguagem de 16:13], para .segurá-
los no engano, e forçá-los a se unirem a Satanás em

sua última luta contra o governo do Céu (claramente

uma alusão ao Armagedom]. Mediante esses agentes,
serão enganados tantos governantes como súditos.^®

se

Pode ser alegado que Ellen G. White se

va e aqui de um procronismo, recurso através

o qual se atribui a um fato uma data ante

rior aquela em que ele realmente
temos de convir
sobre

ocorre, mas
que a influência satânica

os ímpios para que se levantem co< .

a os justos e os aniquilem não ocorrerá da

noite para o dia. Se é verdade que Satanás

tera liberdade para agir sem restrições du-

nbíAf ̂  tribulação final, e que seu
objetivo ultimo setà a destruição dí povo

sentM?’ oesse

total momento em que tiver
totd liberdade de ação, ou seja, tão logo a
porta da graça se feche.

y^tes, porém, de se observar a referên

cia de O Grande Conflito à sexta praga, é in

teressante notar que alguns expositores do
Apocalipse consideram 16:13-16
interlúdio entre

em harmonia

um

a sexta e a sétima pragas,

O mundo vê aqueles dos quais zombaram e es

carneceram, e que desejaram exterminar (isto é, os
jtistos], passarem ilesos através das pestilências, tern

atividade sata-Pcstades e terremotos (ou seja

Conclusão: Agirá Deus

COM Justiça e Misericórdia?, nem a

nica sem restrições, nem as pragas enviadas por eus

“Ungiram os justos]..._  com o arranjo literário usado

por Joao na exposição dos outros dois gru-
pos antecedentes de sete: os sete selos
sete trombetas. Ali também
interlúdio

e as

ocorre um

Observou-se que Deus punirá duplamen-

mundo, primeiramente deixandoo, sem
de Satanás, isto é, dei-

mantiveram a
rebela-Ministros e povo vêem que não

devida relação para com Deus. Vêem que se
contra o Autor de toda lei reta e justa...

teo

restrição, nas maos i j
xandoo entregue ao sabor de impulsos de

moníacos. O que acarretará essa forma de

punição será o total desregramento da hu
manidade. Em segundo lugar, o próprio

Deus agirá, derramando sobre os perdidos

as sete últimas pragas na forma de flagelos

terríveis e implacáveis. O que acarretará essa

punição será o desejo, igualmente satânico,
de eliminarem os justos de sobre a face da

espíritetT!^^ portanto, não é os três

mundo ^ouvocando as nações do
Armagedom (mo-

ramamento da
batalha. É essenH f ’ mesmo esta

operada por Deus

A  A ° ® ° ̂‘^bmo elemen-

10 blldí '^®P“b™">ente 7:1-17 e
●  .4. Neste caso, o conteúdo essenci

al da sexta praga é descrito apenas pela!

avrasde 16:12: “Derramou o sex!o ! sua

s-srírâsssr-í
ver^m ser vistos como uma expansão^'
ca do verso 12.”” Pansao topi-

pa-

outro de
O povo vê que foi iludido. Um acusa ao

° ter levado à destruição; todos, porém,_se unem em
“cumular suas mais amargas condenações con

1^'nistros... As multidões estão cheias de ^
Estamos perdidos!,” exclamam: “e vos sois a

^e nossa ruína;” e voltam-se contra os falsos P“* ]
queles mesmos que mais os admiravam,

tão as mais terríveis maldições contra e es.

mãos que os coroavam de lauréis, ^
P^tta destrui-los. As espadas que devenam

Povo de Deus, são agora empregadas para

“t os seus inimigos. Por toda a parte ha
tPorticínio (ênfase acrescentada].

como a reversão

terá contra a ° mundo

esse ódio se volr^ ^^^^^^lo com que
volte agora contra Babilônia. A

- o que Deus, não o
na vitória dos re-

Terra.
praga é

diabo, fa>,

«●o oriente da (ci°'’
^tc

precisamente
^ que resulta

.), porque estes iá Japão,
^«“reisdomund í" ^- náuidos
fase acrescentadar‘‘n

nascimento do snl”^
‘  do mundo

confiir„^ vi Pt^rtanto, não

entre

do
os

podem ser

●dentificados co^r
to angélico que O ^ ° exérci-
8

ser

uoda vinda
ble e chamado de a contexto,
‘fos Senhores (v ^ Senhor
creve o retorno triimf ^ o Apocalipse des-
bate que “a besta e ^ ° com-

da terra” (v. 19)

O estudo desse assunto pode parecer,
além de deprimente, um tanto controverti
do Como conciliar tão severa punição com

fato de que Aquele que pune é um Deus
de amor e de infinita misericórdia? Precisa
ria Deus ser tão drástico?

O

Tal expansão,
do proléptico.

a nosso ver, tem um senti-
ou retroativo, esclarecendo

que prev,amente ocorre no mundo para que
finalmente o evento do verso 12

uma realidade. Aparentemente este ractoÜ
mo encontra um respaldo em O Grande Co„
/lito, pois segundo Ellen G. White a iH ^
espiritos imundos aos “aos reis do m
inteiro” (v. 14) ocorre bem TnL do dei
mamento da sexta praga, e temcomo diz

O
com Sata-

-Agora a controvérsia não é tem

■ é Deus contra o
"Tias também com os homensnás.

®ntenda com as nações” (portanto acres-
""‘"Jol: “o., impios entregará á espada” lenfase acr
^^ntada].

O sinal de livramento foi posto abomi'
®Ptram e que gemem por causa de to ^orte,

que se cometem.” Agora sai o “"JO da rn
navisâodeEzequielpdoshomen^

“●■nias destruidoras (portanto, sao solda-

--que portam as armas destruidoras e^^
de qualquer exército humano)..- ^aj--

^'

●■apresentado deas
D

Ção se inicia entre os que professaram
«Pirituais do povo. Os felsos atalaias

a cair. Ninguém há de quem se
quem poupar

Na realidade, o derramamento das sete
últimas pragas não é uma simples questão

drasticidade. E, antes de tudo, a conse-
üência lógica e inexorável do curso do mal,

nma contundente confirmação de que
sa^rio do pecado é a morte” (Rm 6:23), de

o pecado não oferece a mínima com-
oensacão, ainda que pareça atraente e van-
^  ’ E não é assim porque Deus decidiu

de
o

tajoso
fosse assim. Não! É assim porque é as-

são os pU'
mpadecer que●^eiros

«ü a
.
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w

mundo, ele habilitará seus agentes a efetuarem cu
ras milagrosas? Bem, já houve algum tempo em que
ele não fizesse as duas coisas simultaneamente? “Ao
mesmo tempo em que aparece aos filhos dos ho
mens como grande médico que pode curar todas as
enfermidades, trará moléstias e desgraças até que
cidades populosas se reduzam à ruína e desolação”
(Ibid., 588). E as Escrituras deixam entrever que
conforme o fim se aproxima haverá uma intensifi
cação da obra satânica. Todavia, uma vez fechada a

porta da graça, ele realizará milagres e prodígios com
o intuito de confirmar o mundo no engano e indu
zi-lo a combater os que permanecerem fiéis a Deus.

diabólicos sairão aos reis da Terra eOs espíritos

sim. Não há uma segunda ou terceira alter

nativa. O resultado do pecado não é even
tual, mas fatal.

Embora Deus o deteste com o mais pro
fundo do Seu ser, nem Ele pôde alterar o

curso do mal para que este não viesse, final
mente, a resultar no que resulta.®^ Ele fez o

que Ele poderia fazer: poupou-nos de arros

tar nossa própria sorte, provendo um Subs

tituto. Fomos poupados porque Deus não

poupou a “Seu próprio Filho,” mas deu-O

“por todos nós” (Rm 8:32). De fato, Jesus
sofreu as conseqüências do pecado em todo

o seu estertor. Ele pagou “até o último ceitil”

a dívida a nós imposta. E isto em favor do

mundo inteiro, para que indistintamente
todos tivessem uma diferente

Isto significa que ficam sem opção os que
preferindo o pecado, desdenham o único

recurso que pode resolver o impasse; terão

que enfrentar o inevitável. É o que aconte

cera, no fim, com um mundo incrédulo
perverso.

perspectiva.

e

nesse planeta seria uma triste evidência da

sina de todo o universo, viesse a rebelião

lograr o triunfo. Quando é dito, pois, que
a ira de Deus [por cuja causa virão as sete

últimas pragas] se revela contra toda impie

dade e perversão (Rm 1:18), nada é tão jus

to, pois Sua ira é Sua santa indignação con
tra tudo o que ameaça a estabilidade da vida.

queria. Esse ato final de Deus é chamado

de Sua “estranha obra” e Seu “ato inaudi

to” (Is 28:21), pois Ele não tem “prazer

morte de ninguém” (Ez 18:32). A maior pro
va desta verdade foi dada no evento da cruz.

Mas, qualquer coisa de que o pecado se va
lha para se manifestar e existir terá que de

saparecer, se, de fato, a felicidade universal

deve ser assegurada. Não colocaríamos em
dúvida a idoneidade de um cirurgião que,

para salvar um paciente, amputasse um ór

gão gangrenado, não é verdade? Assim, Deus

terá que “eliminar o mal pela raiz, para que
o bem

na

se perpetue.

Na declaração de que as pragas serão

derramadas sobre aqueles que têm a “mar-

a besta (Ap 16:2), é este fato que
transparece, pois “o dragão, a besta e o fal-

so pro eta formam, no Apocalipse, o abo
minável trio

na Trindade

ca

que intenta desarraigar a divi-

^ ocupar Sua posição

mundo inteiro, para segurá-los no engano, e
unirem a Satanás em sua última luta

do Céu. Mediante estes agentes,
como súditos.

ao

forçá-los a se
contra o governo
serão enganados tantos governantes

pessoas pretendendo ser o propno
rristo e . efetuarão maravrihosos prodigtos de cura,

afirmando terem recebido do Céu
contradizem o testemunho das Esctitutas (Idem).
Mas quando for derramada a primeira praga, esses

lizadores de curas miraculosas nao poderão cu-
nortadores da úlcera maligna dela advinda,

nois as vitimas ainda são vistas amargando o sofri-
Lnto dessa úlcera tempos depois, na altura ja da

Sta praga (Ap 16:11). E nesse contexto que Sata-
ná loarecerá visível na Terra, aparentando ser o

próprio Cristo (Ibid., 622, 6B). Isso evidencia que
Tobra satânica no mundo depois do f^hamen^
3a porta da graça deve ser distinguida da obra es-
ncialmente divina.

II Pílen G White deta entrever que duas coisas terri-

«Correrão ao cessar Jesus a Sua obra intercessora
Santuário Celestial. Uma, como vista nas cita-

côerantetiotes, é a atuação, sem restrições, do
' ..iiiiními&o A outra aparece 13 paginas ria frente

ríéUda citação de O Orurufe Om/lim (nota n”
, o onde ela afitmai “Quando Cristo cessar de in-
reiieder no santuário, será derramada a ita que, sem
Sstura, se ameaçara fazet cait sobte os que ado-

a besta e sua imagem, e recebem o seu sinal
(An 49 IW " Cbic' '
VLr as'pragas. Uma é a ita de Deus; outra a do

dra»ão, que segundo Apocalipse 12; 17 se volta con-
Ss fieds; de fiito, Satanás objetiva, ao conduzir o

Lndo àquela "grande angústia final, atmgit a

rmunidmlc dos salvos, como é visto na sequencia.

identifica os fiéis de Deus nos dias fi¬

rea
rar os

se

no

I» Este termo

; os que
em a niarca são aqueles que, no nível da

umani ade, deram-se totalmente a esse in

tento maligno. Tudo isso na mais pura ilu'
sao, nao apenas porque Deus é o Todo-Po-

eroso e ninguém pode vencê-lo. mas por-

que se Deus fosse desarraigado nada resta-

em mesmo os que O desarraigassem.

opere nesta ação

sua nn ̂  ̂  ^ Itante deste planeta tomará

que contra as forças

esteia de^°^ ̂  ̂  f’ ^ controvérsia
esteja de todo esclar Pecida,
tante fim ara esse impor-
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colhidos de Deus. Continuou o ministério

pio; ofereciam-se sacrifícios sobre os altares poluí
dos, e diariamente a bênção divina era invocada...

Assim, quando a decisão irrevogável do santuário

houver sido pronunciada, e para sempre tiver sido
fixado o destino do mundo, os habitantes da Terra
não o saberão. As formas da religião continuarão a
ser mantidas por um povo do qual finalmente o
Espírito de Deus Se terá retirado” (O Grande Confli
to, 613, 614).
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(Ap laiU 12:17) 14:6-12)- Como parte do
dp Deus. este movimento e

í OTrifeado por sua atuação histórica no pe-
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tes¬
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u  d, realidade profética, não se deve

TaSVuetenLLsumaescatologia
K.mestabelecida e definida, ao con-

de^utras tradições cristãs que não
trario de jj-èpcão dos “sinais dos

P^a nós escatologia é p epilogo

de toda uma teologia, da salva-necessatio d

''°JcriX s«aiás. Estabelecidos nu^
entre Cnsto .,,,„ída da própria Biblia,

'‘"■Tdêmol que a escatologia se dá dentroentendemos q somos os ul-

da g do pré-milenismo históri-
®  do petipeja apostólica. Como po-

dite a escatologia adventista ser-

.erio íoEremesa” ao todo de nossa
elaboração

CO

teológica.

prontidão e vigilância daquele que
aguarda pela segunda vinda de ns o.70

O Grande Conflito, 633.

Ibicl., 629.

'● Ibid.. 628.

Eecause of the significance of t e as
day’s events for the seventh-day
adventists, we can become -
to eschatological especulations
artile, some of the elements t^at m >

attention are analized.

susceptible

distract of

 to
. In this

besta seja merí'lí!^J que o reino da
seja mergulhado em trevas (Ap 16:10).

Idem.

also demonstrates the importance
^oing always ready and vigilant or
Second Corning of Christ.

our
Ibid., 634.

Ibid., 634, 635.

I^apids: Revelation (Grand
299. ■ ■ ‘^^''dntans Publishing Co., 1980),

O Grande Conflito, 622

Gomo diz Isbom T R i . ,
gem (v. 14) são di8i-i« j'''^h, “os reis desta pa.ssa-
A(>ocal,p« „/ M'"S"'™,daqueles do V. 12". (The
House, 1979)^ (Grand Rapids: Baker Book

que as sete pragas

Tão existe dúvida de que
— N adventista é, por natureza, m
te dependente da pregação profética.

,  *^eiro lugar, temos que atestar qu ^
^ento adventista do sétimo dia su g

tir do desapontamento gj^íicas,
cara

1

cterísticas profundamente m i^gj^o
anunciava um cumprimento esCc
^spetacular para 18434844: Jesus
^erra. A despeito de estarem gni

voltaria a
ados

^anto ao evento escatológico ^ gguP
Oaniel 8:14, Guilherme Milicr ^
dores eram depositários de uma . , ^qs

^«tudos proféticos gradualmente elabo
desde a igreja primitiva.'

62

8063

A pala,Ta grega original verrida "deurora
e clironos rempo que rranscorre
fere. inclusive à luz do verso 11
COS. *>

rt, Nu tentativã de buscar equilíbrio entre
^rido de urgência, a necessidade de pre-

realidade da demora da parousia,
e correta preocupação,

membros da igreja.

e a

Ministry
64

O senem 10:6
que escoa, e se re-
a tempos proféti- dade de Sua vindq^n'^1^*^*'^'.^ referência à visibili'

^’^rn, o oriente: “P<,r ^ tlireção de onde Ele
sai do oriente e sf* como o relâmpago

ser a vinda do Enh*^*^ ^tridente, assim há
Ver nota n» 42. ^ bomem.” (Mt 24:27).

“^4.. 650-654.

existe uma constante

por ^oíóticos. Muito mais espa-

“rCmmm^-ntista tem sido dedica-
f  nMos sobre o fim dos tempos do que
‘^“^lítiuer outro assunto teológico, inclu-
^ tios artigos e panfletos. Seqüências
T J ts bíblicos e séries evangelisticas tem
i Soradas unicamente sob a perspec-Sido eh , cantar e ouvir sobre

"“fm do mundo” è á bteve volta de Jesuso

65
Kenneth Strand, Interlnetinp the, d i

Hermeneutical GuideliZ Jt/i^rín„í
Dterary Anaíysís (Ann Arbor Ul^
Pubhshers, Inc., 1976). 43-52 Natífr I
tro também é, nesse sentido
bem Foundational Principies of
The Eight Basic Visions ” „’^5P'‘^*fation” e

Revelation - Book /, Daniel i*;, R .^y^l^osium on
Series - Vol. 6, FmnkBH^'"^'? Committee
Springs: Biblical Research In (Silví
C

er
onfcrenceofSevenrh-dav A I General

principalmente 1992). 3-49,

Isso não

P«'soTodo-pXmso’n? «nip(3tência de Deii.s,
traditório. Fazer com absurdo e o con-
jalmente no que re^.h" não resulte fi'

que apa e. ^^ntido quanto
«s, ou que um mentir '^'‘'^^gulo de quatro ln'

a- esteja falando a veíTade*^' Próprit) ato da men-

^"'^‘■^Thomsen “Ot'' .

■^‘’'
rio

'^‘nibr63-de;end3rrdr20w""'"^'‘"’”^'"'"'''28

Hoje, temos a compreensão
que a Igreja Adventista do

como um movimento
apenas no momento correto, ^roféti-
^«me adequado e com a mensage

não
o

,

. -53-
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sempre causam uma apaixonante e positiva
fascinação em nossas igrejas. Sem receio de Elitismo no conhecimento

escatológico
errar, a escatologia é a primeira marca

identificadora da Igreja Adventista do Séti
mo Dia.

Assim, o papel articulador de Babilônia,
identificado tradicionalmente como sendo

o papado, é atribuído ao grupo Iluminati, e
afirma-se que o trono de Satanás encontra-

se nas profundezas do Atlântico Norte, no
famoso Triângulo das Bermudas.

mas notícias.” Assim, talvez não por malda

de, alguns poderão ser

extraordinário, o

ou mesmo o especulativo para se sentirem
sob a luz dos refletores.

tentados a buscar o

espetacular, o fantasioso.Em decorrência do destacad
escatológico

o teor

j  . - presente na mensagem
adventista, podemos ser levados a nos con-

^derar superiores justamente por conhecer-

ouanr ●'i^lhor do que ninguém. En-
quan o os cristãos pentecostais se julgam
EsSn's aa “ações” do
neLo n^“"“’ não estão imu-

Sam 1 P^^ente, se
que adm^r"^ P^^^mar mais elevado. Temos
do futuro n ° ^^^^hecimento profético
fual Aquele ^ elitismo espiri-

uo a ser o exclusivo e i

w?do fomro
diacipulosrro?"'""^':''"’
posições de *nat ‘^^^^^^lonado sobre suas««.ifersT""”»''"
^uga psicológica vitima, numa

estará propenso
santo, passan-

inquestionável intér-

O este terá

as apoiarão instintivo as pesso-
como vítima.”^ AssinT!i*^*^^ °
seguidores o ilnr«- , de possíveis

Desafortunadamente, no afã de uma
compreensão mais definida e até na sinceri-
dade e espontaneidade de Algumas dessas suposições escatológicas

conduzem seus autores a uma posição
irredutível, irrenunciável, que poderia ser
chamada de síndrome ou paranóia do “úni
co certo.” Dificilmente poderão
demovidos ou mudarão de idéia. Tal situa
ção pode ser exemplificada em extremos
como o ocorrido com o ex-líder do Movi
mento dos Davideanos em Waco, pxas, nos
Estados Unidos: o auto denominado Da\ad
Koresh.” Sendo o único detentor das verda
des dos sete selos apocalípticos, Vernon
Wayne Howell, seu verdadeiro nome, levou
um grupo significativo de crentes a uma
expectacão escatológica doentia, culminan-
do com’a morte da maioria deles num in-
cêndio ocorrido em 18 de abril de 1993,

O pior é que a especulação escatológica
tipo de vício, a busca de-

ser

poderá levar

. , , j , , busca indi-

chilos, distrações e até desvios que indu-
tem a distorção do foco escatológico pro
posto pela l^eja, gerando polarhacões e ra-
dicahsmos Mesmo considerando a nature-
ta incerta do fiituro, que impede uma nega
ção categotica de determinadas previsões
escatologicas (não podemos provar que algo
nao im ocorrer), a seguir descreveremos al
guns dos principais equivocos nos quais po
deremos nos tornar suscetíveis.

Busca por originalidade
ou “nova luz

O fiel pesquisador da Bíblia deverá es
tar sempre à busca de nova luz.'’ Mas, a pro
gressão no conhecimento da verdade não
negará verdades já anteriormente definidas.
Haverá apenas uma ampliação da verdade
original e não a substituição de uma pela
outra. Alguns estudantes das profecias, no
entanto, insistem em desviar-se radicalrnen

dos padrões tradicionalmente defini os.
Hão estamos, aqui, afirmando a inexistência
de equívocos nas interpretações pro éticas
em escritores tradicionais no que concerne
a assuntos considerados periféricos, ontu
do, o que se observa não é apenas uma cor
tida à compreensão de detalhes, mas a
teinterpretação de paradigmas pro éticos
Hoje, o papel do papado, a condição pro e
dca dos Estados Unidos da América e ate

pragas, ganham definições compjetamen
te estranhas ao pensamento escatológico
dicional da igreja. Assim, a coerência pro e
dca da Bíblia e a inspiração de E en
^hite são colocadas em dúvida,
prisma de exposições que fogem àqui o

consideraria hermeneuticamente razo

te

as

Ênfase exagerada
NA ESCATOLOGU CÓSMICA

Não há nada de errado em n„

parmos com o saber os detalhes

mos a vida inesperadamente 7
estar atentos ao fato de que a der
quanto à volta de Cristo n ^
ta o sono da morte nÓd

do que o desfecho final dT^tóriaf''^^
a consciência do preparo individual d

r mantida numa tensão dialétt
te com a busca na rnm

escatologia cósmica. Esse equihb7*°
se exponencialmente mais eVÍ 77"''
dida em que o fim cósmico se anm

Jesus virá como ladrão (Mt 2?:4374'’r7
5:2). Percebe^e, no entanto ‘ ‘

everia
constan-

arti

senfreada por novidades, assim como
“adito” à procura de drogas.

a um
um

Há sempre um risco incalculável quan
do meras suposições
das diante de nossas igrejas como
^ Q^anhor” Não é incomum ouvirmos que
muitas destas “vetdades” chegaram a indu
zir congregações inteiras a experimentarem

falso reavivamento. Propriedades foram
endidas, famílias foram que-

bandonados... Depois,

escatológicas são leva-
assim diz

um
afoitamente v
b

o

Busca POR
POPULARIDADE

No
f*'’" “bre

'"a de tudo, vende' e, aci'
n

fu turo o

uma semana de 7^ ‘^^seja obter suces-
Apresente um . ''‘«“ia Pales-

a ênfase h T "*«'°lógico. Con-
aqPela tradicionalm'"^' P>'egador for
'"atura oficiaU,™:"'^ encontrada na li-
●mpacto assim. PocIp ^^risará tanto

■
as

u  ■es-aCrr"^”''^
011 Pi^opuser n f ‘ado
9nentes

ovidad
se , se

,”zecém7w 77 a°bre temas
a  enTâo cau7'',^.‘«'"P iP^rman-

'^Iguém

J  estara repleta, còm "PPacto. A igre-
& de Video atentos e as

● Ha, no adventism ° “ceadas no prega-
P^‘“'dgicoq"e^7“>P incrível elemen-

^'^ai e seduz por “últi-

vel.

radas, empregos a
sultado, vem o desapontamento, a

insensibilidadecomo re
Definições proféticas tradicionais

substituídas por idéias fantasiosas e teo
Conspiração. São como revelação e

^^■edos, aos moldes de uma religião de m
onde a verdade é conhecida apena
uma cúpula que a

cliberadamente oculta. Fala-se, .

de

^ ^rca da Aliança teria recentemente
^Deontrada, mas está guardada a se

para a defesa de interesses i^esquin
um grupo. Especula-se acerca .

uiõ

Ves
de

es secretas entre o presidente da
^^Ucia Geral e o papa, e que esse ja
assinado o decreto dominical ^ P

expedientes
dos incautos.

de
^ute. Em
ucção.

pregam-se certos
que atraem a atenção

mágoa para com a igreja e a
na detecção correta
escatológico.^

do momento

Ausência de Estudo Cuidadoso
Verdades Já DefinidasDE

„  aqui e ali
-sermões, um descuido i
apresentar a ir

gos, livros
ponsável em

vidual em proporção ha
escatologia cósmica.

A ansiedade por apresentar algo de
iro das últimas notici¬

em
res-

escatologia indi-
rmoniosa à

novo, de ser o pregoeiro
induzido estudantes da escatologia

distanciarem ou se esquiva-
de forma cla-

as tem
adventista a se

daquilo que já possuímos
Bíblia como nos escritos de

rem
ra , tanto na

to
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manescente. Entre elas, o estabekcimenm

da Lei de Deus e a guarda d» ̂ abado^ /W
Sim feitos os cálculos a partir de 1844, Je

'retornaria depois de quarenta anos, isto
1884. Contudo, nesse mesmo ano,

, da 1* edição do livro

ânimos se aquietaram.
serviu com o presi-

anos

sus

é, em
o lançamentocom

Grande Conflito, os
Arthur Danniels, que

T

Ellen G. White. Um exemplo pode ser ob

servado em relação à importância do

espiritualismo no contexto do fim. A

significância da doutrina da imortalidade

da alma e da guarda do domingo junto ao
cristianismo apostatado é definida como um

fator ecumênico decisivo no desfecho final

do Grande Conflito.^ Prefere-se, no entan

to, muitas vezes, expor sobre como e qual
será a atuação da Rússia, da China, de Isra

el, e até do Brasil, aos moldes do pré-
milenismo dispensacionalista de Hal

Lindsey. Define-se com intransigência faná
tica como finalmente o Rei do Norte

manifestará. Estes sim seriam os grandes

lances no tabuleiro estratégico do fim Por

não explorarmos de forma objetiva o
vasto material revelado mediante o dom
retico que já possuímos?

se

que

pro-

fonte absolutamente confiável

mina-se: está se cumprindo “tal” profecia,
ta armadilha já fez vítimas famosas den

tro do adventismo. Mesmo Uriah Smith, o

comentarista profético mais ilustre da igre

ja no século 19, deixou-se influenciar pela
açao dos turcos e do Império Otomano,
dando-lhes significância decisiva

tendimento do Armagedom
talha física.’

e, daí, deter-

em seu en-

como uma ba-

de 1845, observa-se uma quantidade razoá
vel de tentativas sérias de determinar o

"quando” seria a volta de Jesus. Aqui estão

alguns exemplos:
sob o

1. Tiago White, ainda solteiro e

impacto do desapontamento de 1844, escre

ve numa carta endereçada a Enoch ^ ̂

publicada no periódico pós-milerita The ay-
Star de 20 de setembro de 1845, afirman o

que Jesus voltaria ainda naquele ano. e

senvolvendo um arrazoado complexo so

o ano do jubileu profético, evidencia que o
retorno de Cristo se daria no 10'’ dia do

tuês (outubro) de 1845.

nte da Conferência Geral por varios
^  An Século 20, ainda quando jo-
no do Século

Imátto o retomo de Jesus para
cisão Compreendeu seu equL

vem

Ellen G. White.
voco e

por

contecimentos do presente podem e,

indícios escatológicos,
analisados com

bra r ^ como peças de um que-

como encaixando. São

que a construção. É obvio

mana ̂  Igreja Católica Ro-

fato ortodoxas constitui-se em

tado com <^eve ser interpre-

Pila a“'P.

dc 1999 Es«» A

oomo uma apen=>^

31 de dezembro

oomo união de crencas F ^
«destinada a canc encenação

tomar ro na mídia. Con-

Jornal Nari ^^^erência uma notícia

sobre a globaliza internet

mercados comun!° ^^oriomia, sobre os
encontro a no r ’ '^m determinado

fazer cálculos ela^ ^j^^adas no Vaticano,
contar ^os anos dos jubi-

Partir daí, o cumn^' ^ a
17o

conjectural nar-, *?°^fra-se bastante
'  P'*» di

u se

.er especulativo.

Ê

de 1928, a idéia

Novamente, P°^^p^nacão voltaram

dos quarenta an ^/^adesh-Barnea de
à tona. estaria chegando a ter-
Minneapohs a ^ exposto por

l̂sXsdaC>nferãtG-^;^^^^^^

^fnfEmruTMisamnarv CoUege.
. £, Andrews universtty.

ra

um

,  2. A idéia de que Jesus voltaria em o^
bro de 1845 não era incomum entre o „

Po milerita que ainda conservou sua crenç
Pa profecia dos 2.300 anos. Argumen ̂

níblicos de que Cristo não retornaria ̂  ̂
meia-noite” (Mt 25:6) levaram muitos

^guardarem com ansiedade pe o
Expiação de 1845. Pouco antes do te p

marcado, Ellen White

Harmon) teve uma visão de que Cris ^

'soltaria antes que as pragas começassem
e que essas não se haviam ainda m c

^o. De fato, era uma “nova luz, P . ̂

mileritas entendiam que as pragas . j
^^meçado a cair com a queda da Babilônia

papal, durante a Reforma.

CONJECTURAR COM AquILO

QUE Deus Não Tornou Conhecido

Temos que reconhecer nossas evidentes
limitações no conhecimento do futur
Deus desejasse tornar claro
lhes quanto ao fim, Ele

Não é Seu desígnio
todos os detalh

O. Se

todos os deta-

nos teria revelado,
que compreendam

escatológicos
oses

.  A Conferência Geral de

5. Seguindo pregoeiros da jus-
Minneapohs em Waggoner, Alonso

tificação petó t . white, envolveram-se
X Jones e Ellen _ ^ pregações

em um "''^/mavivamento. Tudo m-
campais e serifô ^gndo mu

dicava que a * me, o Congresso dos

inicio. estava pata votar uma lei
Estados Unidos P Senador Blait.

revendo no período

Estariam. "^eliamento da porta da

fSant dessa situação, em setembro

. Não nos

htivamente aos dizer que Ele Uesusl

do tem-
re-

po

zevelou... Não „„ einco anos, nem de«s

vinte anos.

. O que

cessitamos ,á nos foi concedido. Po? ouqo

lado, e a obra prima dos enganos de Sata
nas conservar o espírito humano a

e conjecturar com relação àquilo
não tornou conhecido,... Foi
Lúcifer perdeu seu lugar
se descontente

pesquisar

que Deus

assim que
no Céu. Tornou-

3. José Bates, que já havia

P^la idéia de que o dia da expiaç^o P
de fato, “um ano de expiaçao e J

''nltaria em 1845, continuou ̂  P’’^^ , p^io
<^om quando se daria o fim.

^‘^bolismo de Levítico 16 sobre o Dia

xpiação e a aspersão

do bode para o
^ntíssimo. Bates chegou à co

"^da aspersão (Da 4:25) signi^n"
Cristo retornaria em 1851 ● m

esta idéia até que, em algum ^c^di'
1851, Ellen e Tiago White o

a abandonar esta expectaça j
Aguardavam um trem numa P

estação ferroviária.'"

do sam

Lugar
de sete vezes

Senhor no

nclusâodeque
ia um ano.

to

de

.  porque nem todos os segre-

dos dos^propositos de Deus lhe eram confi

ados... Então, especulações escatológicas

deveríam ser evitadassob quaisquer circi:?:

Definições Proféticas a Partir
Acontecimentos Contemporãne

de
nfaseos

^Determinação de Datas

™0''imento adv????? "? ° próprio
" equi

Comí

voco proféri,. ‘^°,*etimo dia surge
^'nalmente a A^ "^derita que estabe-

*'844 como o 22 de outubro
‘err ra. Mes.., ™

^eontre um?,?"
'Apocalipse l^d

de quando

e

Temos que admitir

pre deve estar atento
que um cristão sem-

„  „ n "sinais dos tem¬
pos. Entretanto, muito cuidado é necess-í

no para não interpretar acontecimentos Z
presente como sendo

escatidógicas conclusivas. Lê-se uma man

chete de jornal, que normalmente não é uma

^■ealidad es

,  difíceis tarefas que Ellen
6. Uma das ^ foi corrigir um

G. Wbite diz ter

P‘‘*"’'í''’nOT áfguns como inspirado por
siderado p gráficos, mapas e ar^-

rtoS^q-i-voltarianumad.

OU

4. Alguns entre os ^fm êxodo
.  como Israel, envolvido. . darida-

Nova Terra. Percebiam muitas si
de Israel e a

do re¬
^ritre a experiência

torno de Cristo à
sa ponta mento

o profética em
^rn quando, des- des
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por temor, aos moldes do pregador amen-

Lojonathan Edwards (tl758) e seu famo

so sermão “Pecadores nas Mãos de um Deus

Irado.” Nos dias de Edwards, muitos
a Cristo simplesmente com medo

aterradoras do inferno,
“escatoma-

invés do gozo

se en-

tregavam

das perspectivas

Hoje, será que
m
ao

terminada data de 1894. “Mas qual era a
fonte de sua inspiração? Era a morfina a ele

dada para aliviar-lhe a dor.”'^ Como mui

tos haviam aceito tais idéias, numa reunião

campal em Lansing, Michigan, ela teve que

falar francamente: “A maravilhosa luz, que
apresentava tal exibição de verdade, era o

resultado de má aplicação da Escritura. A

1894 terminar
em

volta de Cristo e que logo as pragas começa

riam a cair. Como outros presentes ao rela

to da visão, com o tempo morressem, a ani
mosidade escatológica se esfriou. Contudo,
na década de 1930,
nhou

o tema desta visão ga-

3U novo capítulo

referências de c]ue já se haviam passado cen
to e vinte anos desde a organização da Con

ferência Geral em maio de 1863.

14. No final da década de 1960 e o desa-

fio incansável do programa espacial amen

cano, alguns afirmavam que Jesus voltaria

antes que o ser humano pudesse

pés na Lua, fato ocorrido em julho de 19

vem se
15

. Agora, já era idoso um

recem-nascido que estivera naquela congre

gação. Era o último sobrevivente. Jesus esta
ria às portas?"

espalhando o terror
retorno de Jesus?

não existe

níacos

que será o

10. Excitação muito semelhante à ante-

eyou algumas de nossas igrejas a espe-
para a década de 1930. Conside

rando o texto de Mateus 24:34, onde Jesus

rma, referindo-se aos sinais cósmicos, que

acnni-^^^^” geração sem que tudo isto
^ ° tronhecimento de que havia

nos vivos, na Iugoslávia e

rior

rar o fim

contem ? ̂*^jtlos (hunzas), que tinham

os m.?^ f ° nieteoros de 1833,
03 mais afoitos concluíram
tamente retornaria
a falecer.2’

que Cristo cer-

antes que viessem todos

. Outra “escatomania qne

Mostrando muito freqüente nos anos recen

tes é a de “reciclar” profecias bíblicas relati-
de Daniel eaos longos períodos

7. Quando o Pastor S. N. Haskell,

dos lideres da igreja voltou da Austrália para
os Estados Unidos em 1899, diz ter ficado
atonito com o número de nossos i
pregavam a necessidade de
adventistas terem

um

irmãos que
as famílias

o maior número de filh

NOS “Sinais” do
Ênfase Exagerada

Retorno de Cristo

Cadaumdends.»«yar»e.m

pios de palestras , internet onde se

análise dos o cumprimento

volta deindicam a

Jesus. A preoyP^ em si, o cen-
destes smais ten diferente de-

da esperança cn^ Uveriamos
veria ser "ossa ^e estamos ou nao

centrartro

nossa fe na re encontrarmos com o

preparados para ^ Cnsto
Redentor. Afmal, ,28 Quando a en-

o alvo de no^a “P sinais

rS espirituais não condizem a
reavivamentos ̂  P ^eal de vidas,

reforma, à «ran*^ , certeza, hoje, da

‘'‘'SrsXaçãopassaaseralgo
emGristo. .. alegrias do viver

quece-se

salvação - ^^iro e as
olvidadas ou

^Pocalipse, como os 1260, 1290, 13 ^
^300 anos. Por meio de “recálculos cie

gou-se a sugerir que o fim chegaria

^brode 1987, 1991, 1994, 1996 ou 199».

16. Nestes últimos anos do Século 20,

^odos fomos testemunhas de diferente

^^Pectações com respeito à chegada o an

ao caos provocado pelo “bug, ao fim
® milênio, sem contar a interpretaç

especulativa dos “seis mil anos de pecado

'■eferidos por Ellen G. White.-'

os
mesmo que adotivos. O argumento para esse
conselho” estava baseado na idéia de

apenas os adventistas vivos por ocasião H,
volta de Jesus, literalmente,"comX°iat
o numero de 144 mil. Jesus não voharirem
breve, desde que só existiam 75 mü
adventistas. Assim, todos os esforços dew

fo '■^Pidamente este
^vo fosse atmgido

que

. Em resposta, Ellen Q
White exortou que não deveriam L 1 ̂
cussões sobre os 144 mil.'^

conter im? bandeira japonesa
cente) dn vermelho (sol nas-

b)evemos deixar claro, contudo, ‘
§^mja Adventista do Sétimo Dia oficia m

fixaçao dete i
Jíirnais marcou ou endossou a

8 Durante a I Guerra Mundial
1918), um dos assuntos que despertava
interesse era o Armagedom. Muitos7e
sos evangelistas aguardavam com exne.r -
uma possível batalha na Palestin^

forças aliadaseoexércitoLtrQVar^
tropas inglesas do General Allenb
acampamento no Vale do Megido
parecia estar às portas
Daniel 11:45. Contud
guerra, os ânimos
otomanos ainda
da Turquia.

(1914-
mais
nos-

o as
y fizeram
em 1918,

cumprimento de
u. com o findar da

-  assentaram:

o

se
os

estavam sobre controle20

qualquer data para o retorno de Cristo.
o

Atomic ScientisB publ '^^^’ ° ^
uma foto do 6 ^“

mdicando poum. £● ® Ponreiros
Era o inícin d Para a meia-noP

^Fdaqúenod .“"■'‘^nuclear
Mundial ou

bliteradas.

((
Santa Competição” no
^''irmar a Brevidade da Parousia

fiéis
com osEarece-nos estranho, mas cristãos

cgam quase a competirem
utros-em atestarem quão rapjd^’^
êuardam que a volta de Jesus ^begu ●

V Uto se aqueles que crêem que Ele p
a  um ano fossem mais piedosos

Ueles que suspeitam que dez ^
^^‘3

uns

razoável.”26 Além do perigo de s
3^;;^‘dcrados mais “santos,” os ^^a
Vinrf ^^'^^^cupação ingênua da brevi ‘ ^

cie Cristo, poderão ser ma. ^
rar' ° grande engano de Satanas, q . ^

^ Uma dramática e sedutora apariça
u^and 27

u ser o pró

„,is dos com o “quando

obvio quf “ P^f" Lrão os últimos aconte-
e com o necessidade auten-
cimentos identi i Qontudo, nun-
ticamente sensibilidade da cons-
,, se deve perder a sen ^ 3,.

tância ^^^“^^^Luver o equilibrio entre
„,isditer? Se nao bouvCi^cidez reflexiva de
a realidade do anuviar e em-

seu «‘^'‘^‘"“^yetivo central da escatologia
palidecer o ^ , .igUãncia que

bíblica, isto e^ P ^^„3,antemente man-

o
e da Guer-

provocar a III Guerra

"'aua. Essa repTeTenr
gamente usada passou a ser lan
uma marca dn ^'^.‘^cissa literatura como

uós já não n ^°^‘*^‘clade do fim. Quem
alarmistas alguns círculos

de

at causn e os arsenais
«ram grande expectação

9. Noi
de uma início da década de 1850 din

pequena congregação, Ellen
teve uma visao indicando que dos m
estavam presentes, alguns serviríam de %í
mento para os vermes” e outros

vivos quando Jesus retornasse.^' TrS^Í™
depois. Clarissa Bonfoey, uma das p es»
tes a reunião, faleceu em virtude de nT2'
cer fulminante. Este óbito foi tomado n

muitos, como evidência da proximidade Ja

omic
escatológica.

os

13. Não possr»
de muita^r ° g^^ude inte^

«mídade do ano de^ígód T ^ P''"'
bavia pregado nor "^sim como Noé
fao veio o dilúvb ^ anos e em
fo^^^^u^ando as ^

^4. Novamente angélicas desde
etn 1983 foram ouvidas

prio Jesus.

J^úsidere-se, ainda, que quando a
e tima pregação escatológica se

^tmista, ouvintes acabam
^^^gem como por um reflexo emoc

al

tôni'

torna
do a

cristãosos
ter.al,
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^ Ellen G. Wliite, Mensagens aos Jovens (Santo André,

SP: Casa Publicadora Brasileira, 1964), 259-262.

’ Ver Liberty Alert, Maio-Junho/1993, 1-15 e Adventist
Today, Maio-Junho/1993, 3-23.

* Ellen G. White, Eventos Finais (Tatuí, SP: Casa

Publicadora Brasileira, 1995), 136-138.

’ Yf 16:13-14 e Ellen G. White, Grande
Con/íito (Santo André, SP: Casa Publicadora Brasi

leira, 1975), 518-561, 587-588.

** Grande Conflito, 523.

No sermão escatológico de Jesus ...
Mateus 24 e 25 está evidente a necessidade
de equilíbrio na

em

exposição da escatologia
Daniel 12: Interpretação a
Partir do Contexto do Livro

bíblica. Deverá existir harmonia
sinais dos tempos e o devido

entre os

preparo para a
parousia. O propósito dos sinais indicados
por Cristo não era meramente o de satisfa-

curiosidade dos discípulos quanto ao
futuro, mas mostrar como o fiel deveria vi-

erujuanto espera pela Segunda Vinda. Há

o destaque imprescindível, portanto, do
preparo e da vigilância. Para demonstrar a
condição essencial de que o cristão deve sem

pre estar apercebido,” Jesus apresenta qua
tro parabolas que indicam que tal preparo
se manifesta efetivamente na maneira como
nos relacionamos com o nosso próximo

Nao apenas no ̂turo, mas hoje. Na primei
ra parabola, do bom e do mal
51), Cristo atesta
Senhor afeta

zer a

ver

servo (24:45-
que a demora da vinda do

^ maneira como no

Reinaldo W. Siqueira, Ph.D.
Professor de Antigo Testamento do SALT (BrasiFSul)

-'■■--"rírsaísL""Jerusalém e o | para tal
^

do
, os

ovo judeu " X^tubomaram^
samaritanos alugaram^

nselheirosnara
judeus para frusmr sucedidos
CO

Bi próvavelttiente detrtro des-
(ver Ed 4:5)- P ^eirtada à tão alme-

^ -/jos’judeus em sua ptopna

KrDaSel recebeu sua ültimav.sao.

se contexto

Uriah Smith, Thoughts, Criticai and Practical, on the
tíoo/c 0/ Revelation (Battle Creek, Ml: Review and

era d, 1867) e idem. As Profecias do Apocalipse (Lis
boa: Publicadora Adântico, 1945).

Grande Conflito, 587.

^ visões proféticas de Daniel 742 estão
Intrinsecamente interligadas entre
através de uma série de paralelos nos
tríveis textual e temático. Assim, três
temas relacionados a Daniel 12 são aqui
interpretados à luz do conteúdo de
Daniel 741:

^ A identidade do “Rei do Norte;
I A identificação de Miguel;

c) Os tempos proféticos de Daniel 1 ♦ >u-u.

SI

Mervyn Majovell, “Predicting the End: An Old

bro dTl9^98^76
'■ Idem.

s relaci
namos uns com os outros e o modo com

gens (Z5.1-13), a vigilancia significa desen
volver um tipo de relacionamento com cS
to que e mantido mesmo que o Seu retr^m
rTbT^/^ ° esperado C
rabola dos talentos (25

o-

pa-:14-30) a
vigilância tem conexão vital r ^
desenvolvimento de mrl ^ ^ ^
dadas por Deus enauanf “ ‘'^'^^^ades
Na última parábola “ d' °

tórmos a todos como se fossem 1 .
Crist

n-
ao tra-

o. A interpretação correta
dos tempos e a constante vigilâna?
imperativos para vivermos .
tes últimos dias. “Certa nes-
demora. Amém. Vêm sem
22 Senhor Jesu (A:20). s! p

Say5 About the EndTitne
(Hagerstown, MD: Review and Herald, 1994). 21-

Ver Eventos Finais, 31-32.

Maxwell, 18.

Escolhidas (Santo André,
Casa Publicadora Brasileira, 1966), 1:189.

Mensagens Escolhidas, 2:113.

.  capítulo muito breve,
Embora seja um Xtanto, uma série

Daniel 12 d“P ’„nseqüentes interpreta-
ae perguntas ^u conmúdo. Por exem-
cões ^el, o grande príncipe,
pio: Quem e ^o
Seria um anjo o P^.Pjqs p,ofétiços dos
correspondern o P uai-
1290 dias e dos ^^a humana se rete-
12? A que PXs'^Estão eles hoje no pas-

prophetic visions of Daniel 7-12 are

‘^trinsically interrelated to each other
through out a series of textual and
^^ematic parallels. In vievv of this fact,
í  themes, related to Daniel

investigated under the light o t e
textof Daniel 741:

The identity of the “King of the
North;”

Identification of Michael;
prophetic times of Daniel ♦ >

here

Idem.

Ibid., 1:174,

Maxwell, 19.

Vi» /»' lãe Church (Mountajn
ntó 31 1948), 1.132 e Erenios B-

guntas
capitulo- ^ importante

Na análise de podemos

lâodesTesXdtvTáoTS 10-12 e

de Daniel. de forma paralela
Z

tal em

tor^s que ^P^Xesclnrecem e detemi-

nam a mretp
ao capítulo U-

Os Paralei-®®
g Daniel 8-9

Ao lu
Daniel

10-12
entre Daniel

de
a leitura da yisáo

a singular semeiniciarmos
10-12, notaremos

P^aniel 12 é o menor capitulo do bv^o
p  de Daniel, com apenas 13 [a-
to 4 serve de conclusão para

-  a visão mais extensa do livro, a -gj .
^ ; os capítulos 10,11 e 12. Segundo Ua

> esta visão ocorreu no terceiro ^
‘fo. rei da Pérsia, ou seja, Por X

a.C. O profeta Daniel tinha oe^.
cerca de 90 anos de idade e ja chg

:: 40 fmal de sua vida. Esta ^

clui

(Da após três semanas
10:2-3). O profeta não nos diz n r»^.^

jejum prolongado, mas_ jjfp
cul pi^ovável seria a cipos":^® ^ ^ ,ham
ter. ciue os judeus, que tmn
u «^ado a Jerusalém, estavamparte dos samaritanos, na
do

(Santo^Andl? Patriarcas e Profe-
1966), 34 e idpm’ T ■ Publicadora Brasileira,
ve análise de ElU p 1?2. Para uma bre-
''er Robert H Rr e a cronologia bíblica;

J  “How Old U the World? ̂ 2.
*8 de dezembro de 1975. 8-9.

fjwe Restaura, Meditações Mati-
= Gasa Publicadora Brasileira, 1987),

Referências

' Henri Desroche “‘Ht»
Micromillénarismesetcommunqn, on earth:’

A  Nord du XVII ã™xlx'"'’-T'
Arcl.,.„ d. 4 Outiez^wt?)”57-92.

Dick Winn, o Amn

5jMTatui.’sP:^"^"^

'' £^^ntos Finais. 141-147.
' Ver a volumosa obra de URov

Propfeíc FaM ofOur FulfeJol M ?w‘í’"-
DC: Review and Herald, I954) ^
Lewis R. Walton, ÔmePfi n ,

Adwntisra de Ensino, lj3, 41^""'

g

5P: Instio.

ID . j

brode 1987|^9.h'^"^'^> Adtemista, setenv

^!'’'3sémarordon';!’ ” ‘"='P=»Ço textual dessas parí'
da- Isso revela q ".‘'«^upado pelos sinais da vH'
Çao aos sinais. Infefr' do preparo em
event

rela'

os relacionad "uiito se fa la sobre
as

se
parábolas ésn, ^ ptnica ênfase

catologicas.

ton.

tuto
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11

“Chifre Pequeno” e de ‘Assolador em

Daniel 9. As características desse poder saoUaniei ̂  , r contundentes

rSttó^Poderdeveriae^^^

reinos, atuai AViatena tres

no foi mataria os santos, pro
engano, ,Jaria a lei, blasfema'
fanaria a verdade, m

ria e ceria a ^Xratia três

sendo que o auge ^P^^ 5^ „„
tempos e meio, ou ] more todas essas

poder P°'‘“°'p^^ Papal/Não existe ne-
caracteristicas: Roma no

nhum outro P°°®',° „onoftituto’ que
passado, presente ou m f^riço.

° "^í
a

enquadre em f ,V,pretação,
Uma outra Epifâni°’ em

sejse
16

preterista in,que, o Antiçnsto

8

a.c.), f''«"^“f-routta qualquer,» nao

toma os f °fecias como verdadei-

vindouro.

do’atn$o ^ desenvolvrmen-
temático.’to

lhança desta com o contexto das
Daniel 8 e 9. Em Daniel 10:1

“urso” de Daniel 7:5, 17 corresponde aos

reis persas de Daniel 10:1, 13, 20 e H- ●

O “leopardo” com 4 asas e 4 cabeças v a

7:6, 17), a quem foi dado o domínio,
corresponde ao poderoso rei da Grécia, cujo
reino seria dividido aos quatro ventos os

céus (Da 10:20; 11:3'13). O “animal terri-
10 chifres, dentre os quais aparece

olhos de
vel’ com

Um chifre pequeno com boca e

visões de

,  , , o profeta
com^a o relato da forma tradicional; “No
ano X do rei Y, eu Daniel tive
(ver Da 7:1; 8:1). Na

uma visão...”

seqüência do mesmo

ta ser ajudado e fortalecido

celestial (Daniel 10:8-11, 16-19; 8:18).
Ambas também

por um ser

apresentam um diálogo
entre os seres celestiais, comecando

urna pergunta - W matai (“até quando”?)

duraria o período de tempo em que o

^ontinuo seria tirado e a “Abominação
operaria e destruiría o povo dos

n os o Altíssimo. A resposta vem na for
ma de um período de
dias

com

tempo; 1260 e 1290

^  12; e 2300

verso, ele se refere à visão tanto como sen

do uma Davar ( palavra”) profética que lhe
toi revelada, como uma Mar’eh (“visão”) e

informa ao leitor que ele bin (“compreén-
deu ) a Damr, e, ̂ sim, teve binali (“enten
dimento ) acerca da Mar’eli.í Oautorb bU-
co aparentemente faz um jogo de palavras
que chama a atenção do leitot e estabelece
paralelos, e contrastes com o conteúdo S
visop anteriores. Em Daniel 8.
Mar eh e o verbo bin (“entender”) estão inri
mamente ligados. Daniel procura sem7v

to, entender (bin) o significado daVisfe S-’
pecialmente da Mareb das 2300 tardes e
manhas (ver Da 8:15-16 26-271 o/ ● i

9começadeclatando.nó4r^2

lawa"?de na

o termo

pa-

tempo do finTdoVtfoeteüôfocrYm

fotrct“do7rsr;ò:^p^
e seu santuário EnZnT’

de Jeremias, como também acS»
do capitulo 8 (ver Da 9-22-231 A

iogo de palavras estabelece uma irnSa^'""

entre todas as visões de Daniel 8?9 e ̂ 12°

Os paralelos continuam nos

versos. Daniel 10:2-3 nos informa
visao ocorreu após Daniel ter feLdo r -

semanas inteiras, enquanto que Daniel dl
diz que o profeta procurou interced?.
a Deus com “oração e súplicÍ com
pano de saco e cinzas" n r» l Iffo™.

10:4 descreve quTeTe esr2a“

tio Tigre (H^ncl,
teve a visao. No capitulo 8, em visão^DanM
-- VIU as margens do canal, ou rio Ulai r

ambas as visões Daniel vê um se’r cefosK T
com a aparência de um homem que Ir ’

sobre as á^as de um rio (Da 10:4^. 12.6?
8:15-16). Em Daniel iai2, o relato 1-
sao começa e termina com o enfoque nt?'

ser: sua aparência, seus atos e palavras eI
Daniel 8, a referência a este mesmo ser an?
rece somente no centro do canítulo T ̂

de pivô entre a descrição da S e s, a

terpretação. Em ambas visões dia^ 1

que se ve e ouve. Daniel desfalece e neceÍ

próximos
que esta

se

homem (Da 7:7-8, 19-25), aparece ejti para

lelo ao “Rei do Norte” em Daniel D:14^-
Ambos blasfemam contra o Altíssimo iUa

7:8, 24-25; 11:36-39), perseguem os santos e

dentam destruí-los (Da 7:21, 25; 1^^’ _
^5). O tempo em que os santos lhe serão
entregues nas mãos é o mesmo, um,tem-

Po, tempos e metade de um tempo v ^
7:25; 12:7; ver também Da 11:33,35). po

esse período vem o Juízo, quando os li^os
serão inspecionados (Da 7:10; 12:1)- sse

Juízo traz destruição para os poderes que
lutam contra Deus e os ímpios, e justi íca

Çào e libertação ao perseguido povo o

^tíssimo (Da’7:9-12, 22, 26-27; H:35, 4^,

1^:1'3X Em Daniel 7, esse Juízo 7
ado à figura do Filho do homem (Da (-

^4), enquanto que em Daniel 10-12
sociado com Miguel, o Grande Príncipe ̂ Da
12:1-3).

tardes e manhãs
em Daniel 8 (Da 12:6-7,

diretameAtê

to do ^specialmente o contex-
12 pccí. hxpiações.” Em Daniel 10-

fP^tece na referência ao

7) (Da 10=5; 12:6-
cacão do ^ à purificação e justifi¬
cação dos santos de Deus
unpios terão sua

tece ° ̂̂'atexto do santuário apa-

enquanto que os
sorte selada (Da 12:10-11).

“Contíniio”^*^^^ várias referências ao

Pitulo (Da 8-inf ‘?"®° '''''
tinente à r- ^4'» e na declaração per-

ri1!1ue evoca ^antuá-

Expiacões ■> ®

surgimento X um°^ j^^do-persa, grego e o
contra “o qnl” ^ P°der que se expandiria

'“''●ria contra o “PrT' >
santo,” profan e contra o “povo
“C

o mesmo tema: a

ontínuo” e ^"*^^ário, tirando o
ÇãoDesoladora^’ F ^ “Abomina-
ttuiria a muitos A enganaria e des-
extraordinário atéT ^

tempo determinado.^

Paralelos entre

10-12 E Daniel 7
Daniel 10-19 pn

partilham entre s^ d 7 também com
em descrever a ●● ? ^esma preocupação
tes que estariam SV^^t:ia de reinos e pode-
com o povo de Dpi ^^^^■^^ente relacionados
^ seqüência é a 2' ‘ '

das diW?2" ° q^^dro .1
Pagma 66), salvo nT Daniel

primeiro p2iTk«o Daniel 7 co-
quanto

na

que DanS in “l^^o”), en-
ersas . Entretanto nà *tiicia-se com os

q e em Daniel 7 A ; contradição, por-
existia, e em Dan- habilônico ain-

“"9uistado p%:‘ *0-12 iâ havia sido
Medo-Persas. Assim, o

11; 8:13-14). As
o contexto do

Ser divino,
2) Mignel como
e como Messias

Algumas Implicações do

^aralelismo entre as
Visões de Daniel 7-12 para
^ Compreensão de Daniel 12

1- refere-se à identi-
Asegunda imphca, ip^_ o

ficacão de ?, Oeus. Está claro em
Defensor dos filhos d “'f“ i
Daniel que 10:13,21).
Sl^umserhumano ^
«crpce intirnatnente s Quando ble

iSoBnale AO P^elnr destruir
ie levantar, os Aniquilados, os san-

filhos de Deus se ressuscita-
;  libertados, M J aqueles cujos

.  “^tscritos no livro aberto e

í?S'.TS.á"gí--*«.
7'^ npxão coin u J. A identidade de

os
tos
rão e
nomes

Do paralelismo das visões telatada
aniel 7-12 procuraremos extrair as i

^Ções básicas para a interpretação de
^uias fundamentais para a compreensão
>iel 12: A identificação do “Rei do Nor
ç  ’_a identificação de Miguel, e a interp
^Ção dos tempos proféticos.

de

2)0
do Norte^* representa

^esnio poder político-religioso
' ''Chifre Pequeno'\ ou seja o Papado

do

n-P ‘«Jicio de Daniel 12 representa a
Pod'' ‘*‘''‘"3 à grande e última tentativ

d^r denominado “Rei do Norte de

plll? (Da 1W4-45)- O
.^hsmo entre as visões de Danie

pS o “Rei do Norte” é o mesnro
E 'fer que em Daniel 7 e 8 é chamado d

nosí
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Davar e Mar’eK, em
sinò-

Mar’eh à

nimos, se
Daniel 10-12 e não a panes _

a aparência de um homem em Daniel 8:15
e em Daniel 10:5-6 e 12:6-7. Em Daniel 10:5-
6, ele não é descrito somente como um ser

celestial, mas sim um Ser divino, a saber, o

mesmo Ser descrito em Ezequiel 1:26-28,
que estava assentado sobre um trono, sobre
um firmamento que estava acima das cabe
ças de quatro querubins. Ezequiel se refere
a este Ser como sendo a “semelhança da Gló

ria de YHWH” (Demut Kevod YHWH) A
visao de Ezequiel é um paralelo à teofania
divina no monte Sinai (Ex 24:10-11) e o li-

v^o de Apocalipse identifica o Ser visto por

Daniel com J^ssus (Ap 1:13-15). Ele seria
também o Príncipe dos exércitos,” ou o

Príncipe dos príncipes” de Daniel 8, con
tra quem a Ponta Pequena faz guerra.

“Abominação Desoladora” e o inicio
po do juizo (ou seja: 1335 dias menosizy

dias, igual a 45 dias), dado que não tinha
sido precisado em Daniel 7:26-27. Assim, o
livro de Daniel fecha o ciclo: o capítulo IZ

de Daniel complementa os dados

formecidos no capítulo 7. Enquanto Danie
8 informa sobre o marco final dos tempos

cronológicos (igual ao Juízo de Deus,
“duas mil e trezentas tardes e manhãs),

Daniel 9 informa ao leitor o seu marco ini

cial, as 70 Semanas. Qualquer interpreta

ção séria desses períodos cronológicos e
Daniel deve tomar em conta essas informa

Ções do texto e suas implicações. A inter
pretação tradicional adventista do sétimo dia
tem tentado ser fiel a estes dados textuais e

tem podido verificar na história a precisão

da palavra profética.

interpretação de um determina a interpre-
mção do outro. Quando o Ser divino, em

Daniel 12:7, menciona o período de “tem

po, tempos e metade de um tempo,” ele di
retamente evoca o mesmo período de tem
po que já havia sido referido em Daniel 7:25.

Em Daniel 7 este tempo correspondia tam
bém ao tempo da supremacia do “Chifre

equeno, tempo em que os santos lhe seri

am entregues nas mãos. Mas após esse
período, seria estabelecido o Juízo divino
para julgar especialmente o “Chifre Peque-

libertação ao povo de Deus (Da

●  /). Daniel 7, assim, nos provê um dado

rírl ● ° ̂ bifre Pequeno” seria estabele
cido o JUÍZO descrito em Daniel 7:9-14. Mas
quando ocorrería

los (Davar à parte da revelaçao oral.

Commeiuanf, 4:857.
«r. AT referem-se as ves-

● Vestes veste de seres celestiais,
tes sacerdotais (Êx 28) relacionados ao San-
que neste caso são vistos c VerJohnE.

tuário Celestial (E^-^^. |Commentary,vol.

End(BerrienSprmgs.Ml And^ ̂ ^

1987), 23-31; idem, ^ (Dammarie les
prophétique du ime de M.

É
in

ditions Vie et ’ ^f^he Cultic Unguage
Rodriguez, “Signifi^nce ot tn j„£,oducton
S:9-14.” em Daniel

andExegericaIStudies.ed^F^n^ ^

^  Ge"nference of Seventh-aayton
1986), 527-549.

alelos entre as^sô^ de Dame

"K S".

a uma interpre-
- ver
Bible

,
Adventists,

^ Ver os par

as

3) Os períodos proféticos dos três

pos e meio, dos 1290 dias e dos 1335

dias são partes do grande período

profético das mo tardes e manhãs.
Portantof estão no passado.

tem „„„ , „ esse juízo? Daniel 8:14-

„  partir de quando se começa-
de “tardes

70 Q aparece em Daniel 9 com
das 70 Sema-

al Dara Daniel nos dá o marco inici-

f

as

e k-"®? ?7‘°do profético das “tar-
esDecifir ® vinda do Messias e
des

recimenr^ tempo do seu apa-

dor deserhn*^^^^ r? ° poder assola-
firmado*: Daniel 7 e 8. Assim, temos

tos Z:? Daniel dois dados bá-

dos quais históricos dentro
de Daniel os tempos proféticos
ri 70 Semanas mar-

das “duas md enquanto que o fim

cam

estão os neríorl ■ j ^^se início e fim

(1260 dias) e 12Q0^rT^ tempos e meio
tíodo da C1I ^ teferindo-se ao pe-

Desoladora da “Abominação
pouco antp^ deveríam terminar um

(ver Da 7.?S 7^*^*^,**^ tempo do juízo

Daniel adiciona ’ último, o livro de
1335 A- período de tem-po. Os

d o que eL. dizendo: “Bem-aventura-

trinta e cinco ? trezentos e

o

«do o amo° "c 12:12), A que perí-
notar que esca aqui? É importante

ea em Daniel declaração cronológi'
^erior, ao nerí !i ̂  ‘fú-l^^amente ligada à an-

ap?esen ̂  de 1290 dias (Da 12:11),

“ma extensão des«"’° -“7® Prolongaçã^
bvro de Daniel jP^*'‘«do anterior.” O
e

e é

tonológico assim mais um dado

'^da o fim do '^^P« 9ue sepa-
Periodo da supremacia da

e ma-

^FERÊNCIAS

Idourning” (Dn 10:21, Seventh-day Adventist Bible

^rnmentary, Francis D. Nichol. ed. revisada
IHagerstown, MD: Review and Herald, 197o),

858; Edvvard J. Young, The Prophecy of Daniel: A
Commentar^ (Grand Rapids, Ml: W. B. Eerdmans,
D80), 224.

I «

í.âterdStíza,”'''"'-
quem deXru,'l° fomrSenTo temíó

vmo para julgar o Chifre Pequeno para dt
trui-lo e para vindicar o samuáriò d^ n
e os santos do Altíssimo. A descricão H

em ambos os capitules é idêntici O^Se?q“

vmo com aparência de um homem «tâ st
bre as aguas de um rio (Da 12-6-

outro ser celestial que está às ma^t do
no faz a pergunta: ‘Ad Matai °
d

mesmo

o?” Da 12:6(8:13). OsTÁZ

dando uma cifra de tempo (DU2'^7^°"‘^^
po, tempos e metade de

Daniel 8:14, “até duas mil e trezenree. j

e manhãs”). Estes dois periodoresfâo íf“
dos ao tempo de supremacia da “T ̂

são Assoladora,” ou^e^d^Chifre
no” (Da 12:7; 8:13). O texto ̂

expõe que o enfoque desses tempo"n7rfc'^
COS é o final do tempo da destruição do^^'"'

tou um terceiro período aos dois

nados acima: 1290 dias. Textualm
dos esses períodos estão ligad

tem-

um tempo;”>2

povo

acrescen-
mencio-

ente, to-
os entre si, e a

' Tanto Davar (“palavTa”) quanto Mar’eh (“visão") são
^^pressões comuns em hebraico para uma reve a

profética. Davar é uma das expressões mai

conauns para descrever a revelação divina a um prçv
^eta, especialmente na expressão Devar YHWtt V ‘
palavra do Senhor”). Ela não necessita obngatoria-

*^ente estar ligada somente a uma revelação em tor-
●^a de um discurso, sem manifestações visuais com
^/.«^bolos e imagens. Em Isaias 2:1, por exemplo,

que o profeta Isaias hazah (“viu ) urna
Palavra”), a mesma idéia aparece tam

1^'quéias 1:1 e Amós 1:1. O termo Mareh ( v '
®ao ) também pode ser usado como termo gen

de uma revelação profética, sem necessariamen'
^ *^^r Uma revelação visual ligada à mesma, co

I Samuel 3:15. Muitos dos termos profético
para uma revelação divina acabam

r»a Bíblia um sentido puramente
^cessariamente expressar o seu sentido a

^'.«^olõgico. Um exemplo claro disto é Isaias 1:1 e
^8adias l, que em vez de serem introduzidos pelo
^frno Davar (“palavra”), como oco
1 ^^üentemente em outros livros proféticos (v
hb Os 1:1; Jl 1:1; Jn 1:1; etc.), o são Pjlo ^

(“visão”). O conteúdo profético de Isaias
Q  no entanto, é maiormente

'^sados
do

ve‘f proféticos, .sendo, portanto, essencia
^*“1 e pouco visúal. O intrário pode ser o ser

'jm Ezequiel 1:), onde o termo Davar ( pala
visi *^. “dllaadrt em crmexâo com um,a
do ‘^^nde predominava a parte visua («

qverubins, das rodas e do rrono de Deus). As

Daniel. 121-145. Chi-,”ou

deveria surgir logo apo^.^ ,500 anos arras,
no, o que ocorreu ●nterpreWçãodasp«>'

ele
Roma-

. Para uma visão das esc*s ^ i„.erpmranonSas ®òt

:,:'síí»32V ” em
T, cV,(»q Unity of E)a p,

9 Ver Willia*^ Daniel: Introílwctory
SvmposiMm 0” Holbrook, Da*'* qC: Gene-

'^Sles 5 5 1986).

i  obreo-Sersemerna^e^J^^Keli
le Para um estu o s em Dam .j, toI.
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Em Daniel 8:25 temos um contexto em perfeito

paralelo com Daniel 11:44-12:1. O poder chama
do de “Ponta Pequena,” em Daniel 8, e “Rei do

Norte,” em Daniel 11, destruirá a muitos (Da 8:25
e 11:44), e tentará o último e derradeiro assalto con

tra o “Príncipe dos príncipes” e contra o Seu povo
(Da 8:25; 11:44-45), mas será destruído sobrenatu

ralmente (Da 8:25 e 11:45). Daniel 12:1 nos indica

que essa destruição sobrenatural está relacionada

com o ato de Miguel se levantar pelo “seu povo.”

Ou seja 1260 dias ou 42 meses, ver Apocalipse 11:2
3; 12:6, 14; 13:5.

Daniel 12:1142: “E desde o tempo em que for tira

do o contínuo e for posta a abominação assolado-
ra, mil duzentos e noventa dias. Bem-aventurado

que espera e chega até mil trezentos e trinta dias”
(tradução literal).

Ver Ellen G. White, O Grande Conflito, 36» ed.

(Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1988), 324-
329; e The Seventh-day Adventist Bible Commentar»

4:833-834,844,853,880-881. O esquema básico é
o seguinte:

1) Marco inicial (70 semanas): 457 a.C. (Decreto

de Artaxerxes, Esdras 7) “Desde a saída da ordem

o

para restaurar e edificar Jerusalém...” (Daniel
9:25).

2) Período de supremacia da “Assolação
Desoladora;”

a) Início dos 1290 dias/anos em 508 d.C.:

Vitória dos Francos sobre os Visigodos

(arianos). Clóvis, rei dos Francos, envia a

Roma uma coroa para ser colocada sobre a
cabeça do Papa;

b) Inicio dos 1260 dias/anos em 538 d.C.:

Roma é liberta das mãos dos ostrogodos,

última potência ariana na Europa, o Papa
se estabelece como a autoridade e

governante supremo sobre toda a Europa; e

c) Fim dos 1290 e 1260 dias/anos em 1798

d.C.: O Papa foi deposto, aprisionado e
exilado pelo exército francês.

3) Período de intervalo entre o final da Supremacia

a Assolaçao Desoladora” e o Inicio do Juízo:

45 d^ias/anos = 45 anos, ou seja de 1798 a 1843/

4) Marco final (o fim das

1844 d.C., 2300
Artaxerxes.

2300 tardes e manhãs”):
anos após o decreto de

Ellen G. White e a

Interpretação de Daniel e Apocalipse

Instituto de Pesquisas Bíblicas da
Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia

cia religiosa inreiramenre

<ais vislumbres das portas abertas °

,50 e a mente se

,oaos devem desen^l^Xpensadospurosde

n

O
presente artigo é um documento

olicial preparado pelo Instituto de

Pesquisas Bíblicas da Associação Geral
dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele
esclarece método historicista deque o

aventurança que

coração.”'

interpretação profética foi o único

método usado por Ellen White em seus

escritos. Respostas elucidativas são
providas também

tentativas de encontrar nesses escritos

declarações em favor de um cumprimen'
to duplo

apocalípticas de Daniel e Apocalipse.

seis diferentespara

múltiplo das profeciasou

O Método Historicista
Interpretação

Como todo sétram eirltos,

DE

vros de Daniel e Qs estudan-

em grande parte, ,3 jescre-
da Bíblia,

vem como pro diretamente clássicas,

dis-tes

tinguir das nos profetas ma^

como as que en Testamento. Nes-
do Antigo

moral que com

dando ênfase na
’  conde-

ses

vulsionou

 paralelismo nas
DANIEL 2

CABEÇA DE OURO

(2:32,37-38)
● Remo recebido de Deus

DAN

LE

profecias de Daniel

damel 8 c 9
INTERPRETAÇÃO

IEL 7
DANIEL 10 a 12ÃÕ

Com asas <lc ig.ua, anancadas
 ggÇgW mente dc l,om„n.

1. BABILÔNIA

(612 539 a.C.)

be present article is an official

Deument prepared by the Biblical

Research Institute of the General
ouference of Seventh-day Adventists. It

^ arifies that the historicist method of

P^^ophetic interpretation is the only

tnethod used by Ellen White in her

''^1‘itings. Insightful responses are also
Provided to six different attempts to find

tn those writings endorsing statements in

^''or of a dual or multiple fulfillment of

apocalyptic prophecies of Daniel and
^evelation.

the

PEITO E BRAÇOS
DE PRATA

(2:32, 39)
● lufenor à Babdõiua

carneiro
(8:3 1. 20)

. ».* =>l'o

. , f em 3 .Uteções

We..l.l.cado: i^e.s <la Médta
c da Péi^ia

URSO

. , Levantado de „m lado

costelas „a boca, mmta ca„,e

2. MEDO-PÉRSIA

(539-331 .a.C.)

REIS PERSAS

(10:1, 13, 20, 11:2)

bode
„  (8:5 8, 21

; SemtocarnoclUo-' V 5
Clüfie notável v 5 «

“t tentos vs. 8 '>■>

Identificado: Re. .ú Gréc.a

('■ontim.o t.àdo'^"

nesolado

8:9

nunação
n>) 8:11

VENTRE E COXAS
de bronze

(2:32, 39)
● Domimo sobre a terra

i-eopardo
(7:6, 17)
* ●! asas

* ‘1 cabeças
● Foi-lhe dado o domimo -

3. GRÉCIA /
MACEDÔNIA
(331-168 a.C;

GRÉCIA

(10:20; 11:3 13)
● Rei poderoso 11:3

* Divisão aos -1 veiilos 11:1
* Lntas entre reis do sul e do

norte 11:5 13

V. 6

-  - ns adventistas do séoroo
Desde o tnicio, “ » interpreta-

U continuo histónco.

O método histortcis» e
sicão de que P^I set reveladas e
Apocalipse destinaXótico - Pf

■ cumpridas no f ,35 Daniel e joao

dodecotridoentteosptoXimentoft^
respectivamente, e o principto di

jmbóto
eventos predttos ao iong

OSlocalizar

animal TERRfvFi
(7:7, 19. 23)

● Sobremodo forte
Grandes dentes de fe

e tuduis de b.o.
Devorava, fi,2

HO
ize

la ein ed

REI DO NORTE

(11:1131)
* Contra o "sul.'

^onosa" vs. 15-16

● Contra o povo escolliiHo
V. 15; Contra Príncipe e a
santa aliança (santtiáno

piofanatlo. conliniio liiado,
abonuiiacão desoladoia)

vs.'22. 30 31

'tcriae a

PERNAS DE FERRO
(2:33, 40)

● Forte como ferro
● Tudo

esnuuça

4. ROMA PAGA

(168 .-\.C - 476 d.C.)

, esmaga

pisava o cjue sobè
p aços e
|ava

,25
5:26,27 ’ estudo das profecias de Daniel e

Ãpocalipse é importante para a dinâ-

^spiritual da Igreja Advehtista do Séti-

.y^^ Dia. Sempre foi assim. Segundo Ellen

luica

vs. 8, 24 25

‘ “ 'Mlissiino V 75
“s santos vs. 2? 25
,tempos e a le, . ’

anízoòmNr"

lava
● Contra

’ Persegtie
● Muda os

● 3,5 V. 25
V. 25

V í>

-“ntumo ti.ado
.  Pmfanatlo

●S”"»

● I

● C
»-»'>'<i.

II
PERÍODO DOS PÉS-
ferro e barro

(2:33, 41 43)
● Remo dividid

● Forte e fiaeo
● Tciilaliva de luiião

semente Inuiuna
sucesso V. 43

V. 41
vs. 41 42

por
mas sem

RéI do norte II

(11:3145)
* Age segimdo sna vontade c
perverte a innitos vs. .32. 36

● Destro, os eiitcitdulos

tleiitie o povo vs. 33 .35
* Se opõe e blasfema coiiln*

Deus vs. 36 39
* Coiitiimo tirado, saiitnám’

ptolanado. aboiiuiiaç.ão
desoladora v 31

● Tentativa final: destiniçã"
vs. -U

35.
<ío povo de Deus
íllfeo DIVINO vs.

5. ROMA PAPAL
'476 d.C F7M)

O.Síno
8:11 rninistros devem apresentar a firme palavTa

P*^ofecia como o fundamento da fé dos adventistas

dev *^*^*'^^ As profecias de Daniel e Apocalip
‘^uidadosamente e^itudadas e, em ligíiçãc

.. ^^as, as palavras: “Eis o Cordeiro de Deus, que

da
do se

lira
pecado do mundo.”'

Quand

o

livros de Daniel e Apocalipse foremO os

. 12,22 26)

PEDRA

(2:34 35, 44 45)
* Toma se em montaidia

● niiclie toda a Tena ctcnio e

6. REINO DE DEUS

TEMPo [
(8:17 19

U
* Reuio Miguel SE levantaO FIM

25 26) (capitiüo 12)
* Salvação para o povo cic

Deus V 1

* Ressurreição, vida eteriii'
 v 2 3

aos
’ Foiita
sein pequena ,1

»'>Xilio de

Gtnpreendidos, terão os crenres uma experiên-

cslruida
mãos 8 25 ^em
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mais fu'
do uma abordagem de . .

turista. Geralmente

interpretações historicistas de Danie e

Apocalipse, que nos <je
novo Há, porém, um proftindo desejo «

Lnar essas profecias

de Daniel e

í^p^alÍAOnicama^^

Uvantes,é empregar o recuso

brimento. _

um

do duplo curri'

Apenas alguns capi de
exemplo, alguns a e cumpn-

Daniel 7 e 8 Estados Unidos,

mento nas ativi argumentam
Rússia, Iraque e ira. A 8 <,utro

que o periodo dos ● .-om base no pnn-

cumUrimento enquanto outros

cipio de um d.a por j^pio cumpn-

chegam das 70 semanas,
mento pata a p

Jesus usou o método historicista
ponto de vista padrão do protestantismo li-

beral. Hoje, a erudição histórico-crítica

estabelecida situa a composição de Daniel

no II século a.C., e encara as pretensas pro
fecias como se referindo à pessoa e aos tem-
pos de Antíoco IV Epifâneo, o rei selêucida

a bíria. O livro de Apocalipse é restrito ao
contexto romano nos primeiros séculos da
era cristã.

para
interpretar Daniel quando Ele anunciou:

“O tempo está cumprido e o reino de Deus

está próximo” (Mr 1:15). Nessa afirmação

do cumprimento profético, Ele se referiii à

profecia das 70 semanas de Daniel 9:24-27,
que predisse o aparecimento do Messias.

Perto do final de Sua vida, Jesus novamente

se referiu à mesma profecia. Desta vez, po

rém, Ele apontou para outro aspecto - para

“o príncipe que lhaverial de vir e Ihaverial
de destruir a cidade e o santuário” (v

consideram esses livros proféticos como já

cumpridos ou fracassados no passado. Di

ferentes abordagens são adotadas, então,

para tornar tais profecias significativas

levantes para a igreja hoje.

Variações Preteristas

Por exemplo, alguns sugerem que uma

profecia pode ter múltiplos cumpriment^-
Esse método iria assim sugerir que o chifre

pequeno de Daniel 8 poderia ter vários cum

primentos (em diferentes épocas)

Antíoco IV, Roma pagã, Roma papal, e

mesmo (um pouco antes do fim) em Sata-

nás, quando ele personificar a Cristo.

Outra teoria afirma que as profecias de

Oaniel não são uma revelação da presciên-

cia de Deus. Ao invés disso, teriam sido da-

tlas como uma declaração do Seu propósi-
e eram condicionais à obediência de Is

mael. Quando este falhou em aceitar o Mes-

sias e foi rejeitado por Deus como Seu ag^'
a intenção original das profecias de

Oaniel também falhou. Conseqüentemen-

1^) Daniel não significa nada para a igr^a
inspirados fa-

posteriormente, uma reaplicação da

referida profecia. Nessa base, a cena do juí^o

Pté-adventOy registrada em Daniel 7:9-10, 13-
H, forçosamente se tornaria a cena do juízo

executivo de Apocalipse 20:11'15, porque o
^^gundo texto é considerado a reaplicação

joanina de Daniel 7!

Um terceiro produto da posição

Preterista é fazer com que alguns assumam
visão idealista de Daniel e Apocalipse,

ssa posição defende que os livros devem

^^r vistos como ilustrando (de forma simbó-
‘ca) o grande conflito entre o bem e o mal

' ^ritre Deus e Satanás - do qual podem

^^traídos apenas princípios espirituais. En-
"^^anto tal batalha é evidente, o idealista

escolhe não ir além, sendo incapaz de fazer

^P icações específicas dos símbolos para
''^alidades históricas.

Futuristas

Outros estudantes adventistas da Bíblia

anto pastores como leigos) estão assumin-

e re-

em

hoje,
Çam,

a não ser que escritores

ser

as

O futurismo
penetrou nos círculos pro

testantes no inicio do século 19. A forma

mais proeminente de interpretação futuris
ta hoje coloca

. 26: cf

Mt 24:15; Lc 21:20). Esses eventos deverí

am ocorrer depois de Sua morte e ascensão.

Seu cumprimento histórico ocorreu na des

truição de Jerusalém e do templo pelos
manos em 70 d.C.

TO

A  1 ° cumprimento do conteúdo

do Apocalipse (excetuando os capítulos 1-
^ um período de tribulação de três anos e

no final dos tempos, comecando

um arrebatamento secreto da Igmja para o

septuagésima semana da profecia das
semanas de Daniel 9:24-27 é

mos ^ recolocada nos últi-

meio.
com

70

tes cnn mundo. Muitos protestan-

(com adotaram o futurismo

tema ^ variações) como seu sis-

Daniel e Apo‘’cal!psT''‘”'“‘'’'

Roma

Os reformadores protestantes (de cujas

raizes nós derivamos) empregaram da mes

ma forma o método historicista. Nesta base

concluíram que o Papado era o foco dê

varias das profecias de Daniel e Apocalipse

Segumdo esse método, os primeiros

adventistas do sétimo dia perceberam em

nosso próprio tempo, as duas fases dó mi-
nisterio de Cristo

nossa identidade

missão. Nossa

Apocalipse tornou

no santuário celestial, a
como um povo, e a nossa

compreensão de Daniel e

'Se a estrutura distinta
pata manter estável e para enfatizar
dades bíblicas que ensinamos

as ver-

como Igreja

danca nr» sabia que uma mu-

inevitavelr^^*^°*^° Interpretação levaria
sões É fácil ^ alteração nas conclu-

o futuriwT o preterismo como

OS estudos hiqf O preterismo e

todos os cum atuais colocam

turismo colocfo^^^^^^^ passado. O fu-
do do Anornl- ^'^toprimento do conteú-

final do 'mi^ ponto ftituro -

fiatamento secteio ot P''^“ndido arre-
críti

no

cos também ^^^^tudiosos histórico-

uma profecia n ^^niel 11:40-45 como
que nao se materializou.

Permterer:;^^^^ d"
proponentes do sozinhos
to

como

rpretar Daniel historicista de in-
Cristo, de Pniil ^ P^calipse, o método de

dos Reformadores.

Contra-Refor!^^ niuito real, o espírito da

Igreja AdventitT hoje à porta
temente para - ’■ P^^^^^tonando insisten-entrar!

^guns
propõem

posições
adventistas da Bíblia

preter^^^^ considere seriamente
●sta

as

Uzxm intencionadas, que
Essas pessoas fif" imento de pto-

defendem um dupl P^, ^ ApocaU^.

Os adventistas do senm^^^.^^.yir^
conheceram attavesdasi fe.
^

re-os

ue algumas profecia ^^,^^,,,rdénaa
tas maiores e men ) cumpntuen
em seus “«extos ,pôs uma

mais pleno po exemplo,^ c^itito

presciência di«na voltado p

Santo
sobre a mensagem

umnarUdeceta,queP

.

Os Métodos Preterista e

Futurista de Interpretação

As interpretações protestantes de Daniel
e Apocalipse no século 16 abalaram a IgreL
Católica Romana. Em resposta, a Conni
Reforma Católica introduziu os argumen
tos iniciais para dois sistemas diferentes dó
interpretação profética: preterismo e futn.
rismo. Essas posições serviram para desviar
O dedo acusador profético do sisistema pa¬pal.

o preterismo (do latim (iraeter, significam
do passado ) argumentava que esses livros
proféticos encontraram seu cumprimento
no passado pré-cristão, ou nos primeiros
séculos da era cristã. Mais tarde
preterismo penetrou no pensamento
tante, no final do século 18,

protes-
e tornou-se o

s e históriccHiríticas que
'68
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aquele lado. Cumprimentos dupl

e múltiplos privam essas grandes profecias
do seu real significado, e anulam
tribuição para

esse ou
os

sua con-

a nossa convicção religiosa

Posição Historicista
DE Ellen G, White

Exposição 1agora tendo lugar” e outras logo irão se cum

prir no “fim do grande conflito entre os
poderes das trevas e o Principe do Céu.

Além disso, o adventista de hoje pode con

tinuar a extrair lições espirituais da história

passada e do cumprimento profético. Des
se modo, as profecias de Daniel e Apocalipse

continuam a trazer encorajamento, confian-

Çíi e motivação aos cristãos do tempo do fim,

tnesmo que grande parte desses li\Tos tenha

encontrado cumprimento em épocas passa
das.

Ellen White não aborda cada parte de

^niel e Apocalipse em seus escritos. Suas
apresentações mais detalhadas se encontram

bem conhecido Iívto intitulado O Gran-

Conflito. Ela apresenta, por exemplo, uma

interpretação do chifre pequeno (Da

no dragão (Àp 12); da besta semelhante

^ nm leopardo (Ap 13); e dos períodos de
a eles relacionados (3 Vi tempos =

●^60 dias = 42 meses = 1.260 anos de su-
P^emacia papal, 538-1798 d.C.); bem como

a besta de dois chifres (Ap 13) e do confli-

jnal acerca do sábado e da Lei de Deus,
^rnbolizado pela imposição da “marca da
^^sta peijj “imagem da besta.”^' Esses con-
^citos endossam plenamente o método
^_istoricista e as principais conclusões e po-

Çoes dos nossos pioneiros que adotaram
Seus escritos, divinamente ins-

confirmam o fundamento proféti-

o n de Daniel e Apocalipse) sobre
ç. 9Ual se apóia hoje a Igreja Adventista do
^^timoDia.

O mundo está excitado pelo espirito de guerra.

As profecias do capitulo onze de Daniel quase anngi-
cumprimento final.^

- A ênfase é colocada sobre
final.” Deduz-

ram o seu

Argumento:

. ao ha a menor evidência de que Ellen
^.te pretendesse que a igreja seguisse al-
dasd^n° interpretar as profe-
rhto " AP°“liP«d além do méto-ao historicista. Seus
de Apocalips
clara possível

comentários do IKto
c apresentam, da maneira mais

a expressão o “cumprimento
se que, se a profecia tem um cumprimento
final, deve ter tido cumprimentos ptevios.

Jlesposa: Não existe aqui qualquer prin
cipio oculto do cumprimento
mUlrinlo Ellen White esta simplesmente

rSLdoqueaaltinuipartefe^^^^
de profecia esta quase ^ „ vet-

II está l"“'“.“/''?"'Mssa?em é evidentedadeiro sentido da
quando comparado tarde, no

do mesmo P°"“|,p'üMmrCrise.” Nele eU
artigo intitulado A . | espírito

(Ap 1-3). Quando escritas a principio, essas
mensagens tinham aparentemente
cação direta uma apli-

para a situação local (Ml) g
continuam contendo lições para a igreja ém
cada epoca. Mas mesmo nesse cafo
cial, o Espírito espe-

sparece ter simulado
que ns ^ornpreensão historicista do
velam m Daniel e Apocalipse re-
e João ate^Õ ! Danielicsítr»-'"

omen-
cumprimento profético.

te um verdadeiro

em d°foe°„r ptoi: tt
indlca plenitude, e simboliza o feto de que ^me
gens se estendem até o fim do temno

os símbolos usados tevelam o estado d"a‘T""’
divetsos petiodos da história do muni

OlivrodeApocalipi
(-’ 0 que será; destina-se

se re
sete

vela ao mundo o que foi, o
^ instrução de nós

quem o fim dos séculos
ser estudado

privilégio de sab

tem chegado,
com reverente respeito. Temos

cr o que é p

outros sobre
Deveria

que

ara nossa compreen-

nos

Será, porém, verdadei●
são.''

ra a alegação de
que, escondidas nos escritos de Ellen mi
podemos encontrar as
método de i

ite
sementes de um novo

interpretação de D

«8

últimos diffi da httórir’|‘'
os que viviam nos di I i' retta, cttmo o foram

ceixas des-

ra tencío lugar; algum^^^T algumas estdo ago-

coisas profundasas

con/lito entre os poderes dasT"'"^"*
^Sumas revelam os trin„r ' ° "

"‘"M e o rT egozijo dos remidoserrt■« renovada

aniel e
Apocalipse - o método do dupl
mento? É possível que Ellen mi
te tenha ensinado e ratificado
historicista de i

o cumpri-
ite realmen-

O método
interpretar Dani

Exposição 2

Cada elemento a

emação.fepe*;«
ão revividas, e pen

de Deus. A
. Está

ergia
a história

Estamos no

mentos. Muitas das p

ptit em rápida sucessão

-S rodearão de humana

de en

gos

el e Apo-
cal|pse e ao mesmo tempo, inserido aqu^ e
ah declarações das quais a igreja poderia ela
borar, mais tarde, um novo método de in
terpretação profética? Não nos

.^

hJessas declarnc,'

demonstrr? EHen

na

apocalípticas foran^ a profecias
p

Whi

ara encontrarei^ designadas por Deus
●ongo da história fl? sequencial au
cias se cumpriram ^^^aas dessas profe-
“'«umas das profecl™ P““““das; (2)
“««■●“i (3) algumas enf cumprindo
"“ controvérsia e ainrl°*^^™ ° conflito final
c finalmente, (4) ^ “c cumpriram!

“c relac opam?^^ cl““ P-

cirrã^
Apocalipse'’^^''' °^“Cfva que o livro de

ultimo, dias cZo o c'" ® ""“tâos
ns dias de João “Sii-i P^*^“ ctistãos

liistória da terra dhis
P^opòe duplo3 cumprirn" f
iirmli '“■"fecias que ‘'“MUelas por-
.'"Plicações de sual n-,1 ‘'“"'Pdram. As

a permanece releva claras. O
°  “'«umas dessns‘^r‘’f " ‘^""'Pii'uessas. proferi

I está-se ap

ando tudo na
tensão

perme
Terra. .●●

em ligaçdoda sohda verdade que Roma reconheceu^Ie
namente quando seus teólogos jesuitas prej
puseram novos métodos para interpretar
Daniel e Apocalipse.- Uma mudança de
do leva inevitavelmente a uma alteraçãoclusões.

méto-
rias con-

Daniel; pois acom
Estudai 0 Apocalipse

história se repetirá.^

)tofecia do /quito c
e Daniel

completo ^ profecia
ocorrido w cumprimento dest

d

tem

está próxima
ja história

Argumento: U^^S^mada pt^

^:S^qurSSp^ofecláte.u"i
duplo cumprimento. , vezes.

sede seu

Resposta,
*  - ‘‘rt história P

experiência his onc“^,p„feca.2',X
uma repetição m jfj^ado que
clusâo distorce o si.n
em mente.

11
Ap

estudar o

^NSINamw os Escritos de Ellen G.
^ite Algum Outro Método de
^Rpretação Profética?
Aquel

adventistas que aplicam

Em termos de i
Igreja Adventista i Íntnterpretação profética, a
n  ' ■ j r> ‘^acruzilhada.
o espinto da Contta-Reforma bate à porta
Adventista. A decisão de abrir a porta e se
guir o caminho que o protestantismo prefe'
riu, é uma opção. No clima ecumênico con

du-

de p)'^*^P*'^aiento a determinadas profecias
tani ^ Apocalipse geralmente argumen-

^Deontram o endosso de Ellen
de método oculto em algumas
Um ^^clíitações. As pretensas chaves de
Se eq^'^^ sistema de interpretação profética

espalhadas ao longo do seu
escritos, e têm sido

^ ^ana apenas recentemente. Exa-
a seguir as citações que

^ente Usadas, tentando não ser exaus-

oplo

sao

temporâneo, a tentação de .seguir esse cami
nho é extremamente atraente. Há,
razões válidas pelas quais deveriamos
manecer leais à fé profética de

porém,
per-

nossos pio-

estudar

neiros.

Ellen White f“pÍdo '
cumprimento profetic"
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uma prova irrefutável para se adotar o prin

cipio do duplo cumprimento na mterpre -
'rde DaLl e Apocalipse, de modo a

iomá-los relevantes pata os nossos dias.

Resposm, essa declaração de HUen^te

um duplo «iu-

se

'°’TÍo°ElÍtALntistBibIe

estiver dispomvel,o^--

convidadoanos^d:sd"p-^-
delineatmos o comentário

^tE^mirnsobre Apocalipse 14. de

OS princípios envolvidos - porque questões

similares surgirão novamente e o povo de
Deus terá que enfrentá-las. “Velhas

vérsias ressurgirão.” Nós nos preparamos
para tais questões compreendendo os desa

fios envolvidos naqueles eventos passados.
A História, sem dúvida, repetir-se-á, mas não

a mesma profecia específica que já
priu no passado.

contro-

se cum-

passada. Embora Ellen White pareça decla

rar que as visões que Daniel teve no capítu

lo 8 estão agora em processo de cumpri-
e visto que Gabriel também disse

que o cumprimento se daria no “tempo do

im, pode parecer que deveriamos esperar

uni cumprimento atual ou duplo de Daniel

8. Contudo, tal conclusão ignora o contex
to istórico no qual Ellen White escreveu o

texto acima, bem como o aspecto particular

visão ao qual ela se referiu quando disse
que estava “
mento.”

mento

agora em processo de cumpri-

ela estava seem processo de cumprimento,

referindo ao grande juízo investigativo pré-adven-

to (Da 7-8) que estava acontecendo no céu em

seus dias, e que continuará até o fechamento da

.  . Ela não estava desvendando

um princípio oculto para levar a igreja a

descobrir um duplo cumprimento para o

carneiro, o bode, os quatro chifres e o chi

fre pequeno. O aspecto da visão que Daniel

viu junto ao rio Ulai, que ainda está em

processo de cumprimento, refere-se ao mi
nistério de Cristo no Santíssimo, anterior à

Sua recepção do reino eterno e Sua segun

da vinda. Na Terra, as mensagens dos três

anjos (Ap 14:6-14) continuam a anunciar aos

povos do mundo inteiro a urgência dos tem-

Pos: “É chegada a hora do seu [de Deusl

jnízo” (Ap 14:7).

^^posição 4

A. questão do Sábado será o ponto central do gran

® conflito no qual todo o mundo tomará parte. ICi-

tando Ap 13:4-8, 10.) Todo esse capitulo é uma revelação

.  [Citando Ap 13:11, 15-

porta da graça

do
4Me certamente irã ocorrer.

17

Daniel 7:25 e Apocalipse 13:7,
pio, são duas profecias que se referem à

por exem-

.  - 1 , ^ per¬
seguição do povo de Deus durante os 1.260

anos de domínio papal na Europa. Sabemos
que a perseguição contra o povo de Deus

repetirá no final da história humana, por
que outra profecia assim o diz (Ap 13:15-

17). Mas essa repetição da perseguição (his^

tória repetida) não envolve a repetição das

profecias de Daniel 7:25 e Apocalipse 13-7

Esmdar a vida dos fiéis e os problemas que
enfrentaram em sua época - e como os en

cararam - pode fortalecer-nos para enfren

tarmos nesse caso a perseguição em nossos

próprios dias, caso nos deparemos com ela

se
Ellen White, juntamente com a Igreja

dventista em geral, cria que o período de

rfno*’ ^-^^0 anos, estendera-se

men ' P^riodo profético é
cionado tanto em Daniel como em

bólir ̂  m diferentes tempos sim-

temnn tempos e metade de um

12a4.(2)I260H- Apocalipse
(3) 42 n! Apocalipse 11:3,12:6;

conform ?^j ' '^P°‘=3''pse U:2; 13:5. Em
mídade com isso, Ellen White e os pio-

° Í^^ríodo que se estende desde
^ ̂ 0 fechamento da

ser designado de “o
mencionado peh

neiros criam
1798

porta da graça deve-

tempo do fim, ” o período

-

o contexto do pt anterior,

cisivo começa Apocalipse
onde Ellen White anjo con-

14^9.10,aadvermnca^,„.Elaen.

'o£W“Édo^«-
ender o que e a ^.g^í^eis

tra a marca

tão faz uma

todos compre

homens não estão

constitui a mar-

de

_

ta e como poderão

ameaças divinas. Por

interessados em acrescent^
da besta e sua gte com a marcaca

dosl. Está em dhf® Xdo31:Uf
de Deus.” Ela então cmfo ̂  „„ a

confirma o s^ba^o portanto, que
marca de Deus, diretamente opo

da besta eaig^
a marca a „ ̂̂minua:

to ao sabado. ^

“A questão ito Soba ^ mun-

cen-

do tomara parte ^pse

Nesse ponto, ela cua Ap«a^^.„ como

Essa passagem pr gua orige

13:4-8,10-

poder derivados ao perseguiÇ»®

42 meses ’ sua blasfêmia

santos naquele tempo. „ mun

oCéu;seuca|^e.ro^.^ ente^C^.

do ira formações. P°'^f colocabase nessas mm p-j. iss ^

da bes-

escapar

Exposição 3

A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada esbe
aalmente para estes últimos dias. As visões que ele tel

às margens do Ulai e do Hidéquel, os grandes rios Z

Smear, estão agora em processo de cumprimento e
logo ocorrerão todos — ’

os acontecimentos pr

Essa declaração está relacionada .

explicação do anjo Gabriel a Daniel anós

receber a visão do capítulo 8. “Entende fi
Iho do homem, pois esta visão se refere
tempo do fim” (Da 8:17).

Argumento: mn White morreu no
micio do século 20. Como Gabriel ela
refere, evidentement ’

editos."

com a

ao

se

e, a um evento fut
além do seu tempo.

u

.)'h

''«'to (investigaXoi*^"’"'"*'
do e seria , ocorreria nesse perío-

gem do t>rirn"^''*’'**^° P^'^ mensa-

wl?) ®a 7:9-10, 13-14: Ap
Ellen Wb !''^ ^^'^^‘tlativas declarações

White sobre o assunto:
Daniel ficou

nho, que foi selado
t^oclamada

^ na sua

' até 0

«0 mundo

sorte para dar seu testemu-

tempo do fim, quando deveria ser

^^gumento: Essa passagem é citada

t^utno sendo o “argumento decisivo para

Pjovar que Ellen White endossou um du-
P t) cumprimento das profecias e, como

^^cmplo, uma repetição da profecia de 1.260
^tios como 1.260 dias literais,

vyn ̂  fritor é solicitado a observar que Ellen

fre menciona Apocalipse 13:4-8, 10 na

^ssagem acima. O texto retrata o poder

I  sob o símbolo da besta semelhante a

^^opardo, que tinha sete cabeças e dez chi-

in^^ diademas. A passagem também

^ ni o elemento de tempo da sua supre-

^^cia antes de ser ferida: 42 meses proféti-

leir dias proféticos. A atenção do
^ então dirigida para a declaração que

^Pós a passagem bíblica: “Todo esse

irá ° ̂ uma revelação do que certamente
^Correr” (grifos acrescentados).

a
mensagem do primeiro anjo.'~

porém, o livro de Daniel foi descer-

ProchnT ?°"*^^‘^"^^nto das profecias, e
""""do a mensagem solene do juízo

Desde 1798, p
'“do, aumentou-se
muitos têm
próximo, n

ro.

Resposta: Citando isolada

parágrafo (tirando-o do contexto dos escri

tos dela e de suas evidentes conviccões '

podemos deixar a impressão de que Ellen
White esteja apoiando aqui um dupb
primento de Daniel 8. Neste

(3abriel menciona especificamente os teinos

da Medo-Pérsia e da Gtécia, como o cum
primento respectivo do carneiro e bode sim

bóiicos (Da 8:20-21). Isso é agora históri.*

mente esse

cum-

capítulo.

e vinda a hora proclamando que
Deus, é dada no tempo do

período de trevn'^*^^ i*^^ Daniel e João predizem
; mas no tempo

“> e não mentirá.''!

um

^^tamos agora vivendo, a visão
D
^ssa seqüência de dois pontos deriva-

raciocínio: O período de 1.260

agor^ 7,^,^'^Pi'emacia papal é passado. Mas

caní? 1 ^ White nos diz que “todo esse

" irá^ír^ ~ Incluindo o tempo de 42 meses
nturol certamente ocorrer. Aqui está

Se o

^ ●uz das con^id

que quando Ellen ^Visões que Dnnipl White declarou
^^niel teve (cap. 8)

que as
estão agora

o
a imagem

endou fazer, n
declaração.
m
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'r:

Depois de citar Apocalipse 13:4-8, 10

(fornecendo as informações para que se
possa identificar a besta),’Ellen White diz-
Todo esse capítulo é uma revelação do

certamente irá ocorrer.” Ela então cita ime

diatamente (para fins de explanação)
Apocalipse 13:11, 15-17. Esses
zem o

que

versos predi-
surgimento da besta de dois

cão de Jerusalém terá um segundo cumpri

mento na destruição do mundo. Assim, ale-

ga-se que, de acordo com essa exposição,

en v(^ite na realidade ensinou o duplo

cumprimento da profecia apocalíptica.

Resposta: A

Como vimos, quando os supostos argumen-

tos são devidamente analisados,

que não existe qualquer principio de cu

pimento duplo ou múltiplo a set ̂
como ferramenta P»™

apocalípticas de Daniel e Apocalipse.

Ellen White e os Defensores

Duplo Cumprimento

década de 1890, alguns adventis«s

sugeriam

defensores como enganados.

Em nossos

haver uma leiwra ou

turas.

DO

Na

de Cristo, pode

das Escri-dias como no tempo m

interpretação errônea

cumprimento. É, isso sim, uma profecia com

duas faces, relacionada a dois eventos distintos

(um evento visto como símbolo do outro, devido

tt certas semelhanças entre eles), cada evento se

^mprindo no seu respectivo tempo. Conseqüen-
l^cmente, nem Mateus 24 nem os comentá-

rios de Ellen White sobre esse capítulo pro-

'^êm qualquer base da qual inferir um prin-

cípio de duplo cumprimento para as profe

cias de Daniel e Apocalipse.

chifres
(V. 11) e a instituição da imagem da best
imposição da marca da besta, sob
perseguição e morte.

aea

pena de

,  . seguir, está o contexto das

varias citações de O Desejado de Todas as

açoes e O Maior Discurso de Cristo, sobre o
oermão do Monte (Mt 24):

Jesus

9ue quando Ellen
White diz: Todo esse capítulo é

lação do que certamente irá ocorrer,” ela não
esta dizendo que Apocalipse 13:4-8, 10 terá
um duplo cumprimento. Forcar

1  discípulos falando em

de Si ̂  j ̂ struição de Jerusalém e do grande dia
de Sua vinda. Misturo» c.:

evenrns desenrolado perante os discípulos os

dido sii segundo Ele os via, e não teriam pt>

a descríçíio dos dois acontecimen-

eles espetáculo. Por misericórdia com

deixando " descrição das duas grandes crises,

palavras nmf- ● ^ ̂  ‘destruição de Jerusalém, Suas

acontecime '^^^^‘■‘deram-se para além daquele

Senhor Se l"^”’ ^ f'r>al do dia em que o

sangue e n, a Terra Jescobriní .seu

discurso foi ‘^"«'brirá seus mortos. Ttulo esse
■^as para os mi u discípulos somente,

da história te^rrLtre'5'"'''""

Exposição 6

^ Srande ohra do Evangelho não deverá encer-

eom menor manifestação do poder de Deus do
‘lae a que assinalou o seu inicio. As profecias que se
^^«ipriram no derramamento da chuva temporã no

do evangelho, devem novamente cumprir-se na
i"'a serôdia, no final do mesmo."

^^gunientoi A profecia da chuva
^eniporã (Pentecostes) deverá ter um duplo
^hmpriiiiento, no derramamento da chuva
serôdia.

rar-se
-  . . - essa inter¬

pretação e extrair violentamente a declan-
çao de seu contexto.

Seu ponto não é um duplo cumbrimf>»t^ j

Artei3:Lio„„doiL-„rr::;:,t
volvido^ Ao _mvés disso, seu assunto é “a mar'
M da besta e sua ml>osição no tempo do fim
Essa e a enfce de ambos os paràgmfos /éu
cionados. O único propósito nn
Apocalipse BiM, 10 é que o leitor
identificar a besta. Se ele puder identTã
la, tera condições de identificar a sua mar'
ca, a quaUiz ela, é exatamente oposm ao
sinal de Deus. Assim, com a besta e

marca identificadas, a referida au^a aVon
para a predição profética relacionada cZ

a imagem da besta, a imposição dessa
ca e a crise que irá envolver
futuro.

ta

esse ponto no

Alguns há qi'1 mensagens «tão ain-
busca do prows do qu ● m^dade cumula

da no futuro. Ei« de asúmIorJks c Je-
tiva das mensagens, mas_ pesso»

em

^ Resposta: Os comentários de Ellen
g  sobre o derramamento do Espírito
^ ^hto são parecidos com seus comentários
^bre Mateus 24. Imediatamente antes de
escrever parágrafo acimao
O

Ellen *^otado, já de início, que
O

‘'iscurso do Senh"^^^" claramente que
distintos. Um ^Tutava de dois eventos

fffiçâo de JeruTalir'"'’'’ ^
^^gunda Vinrlü ’
combinou Sn -4 ^ mundo. Ele

c o outro se referia à

os dois juizos íimbos, porque
Como esses doisT entre si.
cm Um discurs estão misturados

tempo do h' ^ J^^^ccia é válida para nós
Paraosdiscílííil ^ bem como o

q

foi

ualquer prinrín- ocasião. Não existe
sendo enun j

abordado por n Cada evento
P^-in^ento único o seu cum-
ferminado - ^ Próprio tempo de-
^■íormente, no fin^i j Jerusalém e, poste-
mundo. dos tempos, a queda do

pO b
mensagens.- e meia da

T”umamen-
dNão consegui aotmitaePob/;--í

maarugãa.s. Eu «t« o, pontostíe v
,a»em que o Senhor me miaum^

purriculurcs q»c * mum da «tdale.

e
er-

dade cerro. ... . história pro/ítica. ^
mosininclíwios a direç sejam

,„J,.d«umenrc obsenad^P^ em «
das.csubs,ioódospo,teonasaa

darecimento.
de genuíno esc

, ela menciona
seias 6:3 e Joel 2:23. Ambas as passagens

Um eventos: uma

sp

chuva temporã e

Co ^ serôdia, da mesma forma como
stumava ocorrer em Israel as estações na-

tra^'^ ehuva, de onde foi extraída a ilus-
Por'^? ^‘Elica. Assim, essas profecias citadas

iveram seu cumprimento no Pente-
(chuva temporã) e terão naturalmen-

cumprimento (chuva serôdia) quan-
^ c>bra do evangelho for terminada.

Exposição 5

Quanto às declatações concernentes
discutso de Cristo em Mateus 24, os seguin
tes pontos sãra geralmente mencionados “A '
tefenr-Se á destruição de Jerusalém Su
palavras proféticas estendetam^e pam além
daquele acontecimento, à conflagração fi-
nal. Mas esta profecia foi dada tamh'

para os últimos dias."'» “Esta profecia tem
outra vez seu cumprimento.”'’ “As nr f
as que tiveram seu parcial cumprimenm na
queda de Jerusalém, têm mais direta aplicaçao aos derradeiros dias

ao

as

Bi-
tudando a
teorias no

T,„, havido :C,e

bha, julgaram As Escritura»
n,as não rêm mal, homens
verdade, mas por „„anio :

err.ad.as conclusões. - „„ hituro

vas,
todas

chegara

a verdade
. Aconteci-

cumpri-
e as-

são

F'
^ ^sas seis exposições dão um consisten-

do tipo de argumento que

errjp ^^^udantes adventistas da Bíblia estão
eiYj tentativa de encontrar apoio

te
al-

cum, ^hite para o princípio do duplo
so profético. Honestidade e sen-

deveríam nos prevenir de
escritos de alguém que perma-
forte defensora do método

riíi^ d* ensinar uma teoria contrá-
^  duplos ou múltiplos.

bem con-

dizer que ambos os
«s comentários d^ t;^n° nosso Senhor e

Todas Tst White em O Dese-
Tisto indicam ^ ^ Maior Discurso de

é Uma proferi^^*^^*^*'^ Mateus 24
^ unica com um duplo

houve per,Senhor
de fazer ^

rdades cV<e ^

n-
obra,aprf

■ efize-

7a da fé do
u

Seaundoaluzque'
is em risco

mesma

tiveram se
coder-me, estais

Argumento: Infere-se dessas decl
que a profecia de Cristo referente

liistórm «
esses fàtos

têm sua

na

Eles
IJOVO de Deus. aplicais ao

temp

história Inhiíe-U.

força ainda em .seu de
tecimenros que

í tonos

o, «r"
verdadeiros

/uturo
.

o rações
à destrui-

los acon-
, o qiie

cadeia e
um

, na

^ comurnaram
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somos hoje, e como cal, eles dev

àqueles que se encontram nas trevas do
em ser apresentados

erro. ...

As direções do Senhor foram assinaiad

maravilhosíssimas Suas revelações do que era a verda

de. Ponto após ponto foi estabelecido pelo Senhor

Deus do Ceu. Aquilo que era verdade cmão (ênfase
da autoral, é verdadeiro hoje. Não
ouvirem-se as vozes -

esclarecimento." Mas esses novos esclarecimentos

sermclos proféticos são manifestos em aplicar mal a

Palawa e levar o povo Je Deus ao sabor das ond
sem uma ancora que os segure.-'*

as, e

cessam, porém, de

Isto é verdade. Eu tenho novo

em

as

Ellen G. White, 0 Desejado de Todas ^

ed. (Tatiii, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1990),

que leva alguns dentre nós a especular como

certas profecias devem se cumprir novameiv
te, com cumprimentos considerados mais

André, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985),

3:283 (publicado em 1909 [grifo acrescencadol).

Obreiros Evangélicos, llóTestcmimlios Jxiro Mínistro.s e

628.

importantes que o primeiro," aos quais tais
pessoas continuam a oferecer a sua devoCcão?

Yremos que tal especulacã
deixará finalme

bor das ondas
”26

o, se acatada,
nte o povo de Deus ao sa-

sem uma âncora que os segu¬re

(
Ibid., 631.

griíos acrescentados).

'Mbid.,633.

Ellen G. White. O Maior Discurso de Cristo

(Tatui, SP: Casa Publicadora Brasileira, - ■ .

Ellen G.Whi 103.1904; publicada en^ idem,

Míiniiscri/n Keleoses (Silver Springs, MD: E. G. White

Estate, 1993), 13:394 (gritos acrescentados).

Testemiiníios pum Ministros e Obreiros Evangélicos, 112-

^13 (grifos acrescentados),

acrescentados).

ite, carta

121..
NflçõeSi b28

. White, O Desejado de Todíu^
também p- 631-; ver

Ellen G

(grifo acrescentado);
A luz desta,  pesquisa podemos ter certe-

‘  te qiie, se Ellen G. White estivesse viva
boje. ela deplorari
distorcidas ^ as interpretações

" ‘Eid.. 115 (grifos

D Grande Con/liio. 356.

Ellen G. White, Memageris Escoííiidos, 2.“ ed- (Tatui,

E: Casa Publicadora Brasileira, 1986), 2:107 (grifos

itcrescentados).

” Ellen G. White, Testinionies/or the ChiircK (Mountain

CA: Pacific Press, 1948), 5:9-10 (grifos acres-
^^entados).

Comentários de Ellen G. White. em The Seve.uK-

Advemist Bible Conimentar^, 7:979 (grifos acres-

^t'ntados).

O Grande Con/lito, 611-Ó12.
r- t’ n ^“ed {Tatui,SP:Gasa

Ellen G. Wh.te, E.»»'™”' (grifos acres-
Publicadora Brasileira, 1997),

centados).

Conclusões

Desta
pesq

inc,--.. estão sendo recomendadas

SP à Igreja, como resultado de

menuf cumpri¬
mento. Alem disso, podemos
tie que ela pediria
sem usados

estar certos

que seus escritos não fos-

uisa sobre Ellen White e n

interpretação das profecias de Daniel e
Apocalipse, destacam-se três aspectos:

I. Ellen White claramente endoss

método historicista para interpretar as
tecias desses dois importantes livros.

a o

prev

7:101-104 (grifos acrescenta-Escolhidoí,Mcasagcn5

dos).

ter a cerr apoiar tal erro. E podemos
vocês d acrescentaria: “Se
^oces desejam sab
velou cr o que o Senhor me re-

✓ Ibid.. 102.

2*’ Ibid., 104.

tente„r,l bíblic-is, nSo
parágrafo de um

''és disso T"' acolá. Ao in-
Grande C aiinha obra intitulada O

P^ctpaíf considerados o.s
P nc.pa.s temas de Daniel

t^^ae a verdade profética na
e Apocalipse,

para o nosso tem-

2. Os esentos de Ellen White não con

tem qualquer pr.ncipio de duplo cumpri-

mento, oculto em parágrafos aleatórios eL

apoie a pnática atual de teaplicar certas pro-
feaas de Damel e Apocalipse ao cenário

3. Ellen '^lite rejeita as tentativas de
^a tais profecias um duplo

to. “Acontecimentos,
fecia, C]ue tiveram seu

tante passado,

dar
cumprimen-

na seqüência da pro-
cumprimento no dis-

sao considerados futuros e
ReI’ERÊNcias

E>E‘n G. Whi
bP: Ca

^ vb
sa

licadora Bra.silei

í?,'- 7l'siGm,ín/if,s
‘COS

para M
. 3.--' ed. (Tat

<993). II4.

CO.S, 5.' ed. (Tatui,

Gra, 1993), 148.■’ EHeu
Os adventistas do sé

sétimo dia reconhe-
fempo do

Evangél
sileira,

inisiros e Obreiros
Lii. SP; Casa 1’ublicadora Bra-cem que estamos vivendo

fim,” o término do tempo de graca para os
■seres hum.anos. Em h.irmonia com o mét<>

^ histoncsta, nós, juntamente com Eli n
White, contemplamos a abertura dcK r 1
pn.fético,s de Daniel e Apocali L “

tecias que se cumpriram no passado nos dã
plena certeza de que Deus

poucas partes restantes. Essas
rem principalmente ;
o Céu e os poderes das
.selo de Deus e da

no

oa
cumprirá as

parte.s se refe-
ao conflito final entre

trevas, em torno d
marca da besta

o

Ellen G, Whir,. a
PiihlicT I ’ 'n 5."

|c«6), 585.
eil.

‘ ';^

(Tatui, SP:
"C

cnt,irio.s de Ellen G Whir
-lentisi BihL r wlute,Ad em Tliv Sevefuh-duy

te\'. (Hager.sto\vn,
1980). 7:954 (grifo acres-

' E. G. Whi
Apósioltatlo), ^84 (grifo acrescen-O.S

Ellen G. Whi
(rarui. SP:C,, p‘
45.

5'^; G^-andcPuhliead Coii/íiio, 36.'' ed.
‘^ra Brasileira, 1988). 438-0.

Que zelo equivocado

agora a alterar nosso método de
ção profética.^ Qual é a

no.s
co

'’n>A. |904,H

cn G. Win -' EH
iite

nstrangería
interpreta-

naturezado impiiLso

- Lord Is Near, and
c nowni-■■ Hcrcld, 24 d

, Td.,
ScL-tas, 5, ed. (Siinru
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acusava. Mas, em meio a esses pensamen-
também lembrava-se do favor e das pro-

de Deus (Gn 28:12-17; 31:3V

A fim de encontrar boa acolhida por

parte de seu irmão e demonstrar que seu
retorno não tinha como objetivo receber os

bens materiais que eram seus por direito de

primogenitura, pois já era muito rico, en-
indo à frente, anun-

tos,
messas

viou mensageiros que,

Este artigo contém um breve comentário

sobre a interpretação de Ellen G. White
acerca do tempo de angústia de Jacó

como um evento escatológico. Iniciando

com a experiência pessoal de Jacó e sua

luta com o Anjo do Senhor, o autor

analisa os elementos mais importantes
que irão ocorrer no fim do drama do

Grande Conflito. É definido o propósito

e os detalhes da experiência que irá
enfrentar o remanscente na angústia

final. Por último, o autor enfatiza a

necessidade de estarmos preparados para

este momento escatológico.

„
Esaú a chegada de seu servo Jaco.

voltaram
ciassem a

Mas, quando seus mensageiros

com a noticia que Esaú estava vindo ao seu
400 homens, ele teve medo e

encontro com _ 2
angustiou-se (Gn 32:3-7).

Imediatamente dividiu sua

servos e seu gado, dois grupos, coin a inten-

Cto 1 distanciá-los um do outro de modo

● ue se Esaú ferisse a um, o outro pudesse
^  ir (vs 7-8) Então lembrou-se de orar

“Tclmfett clamando por livramen-
ívs 9-12). O passo seguinte foi separar

valiosos presentes e enviá-los à frente por

meio de alguns servos

Assim, havendo feito tudo que podia
olrancar o perdão de seu irmao e afas-

‘  iao ameaçado,” decide pa^ar mais
com humilha-

família, seus

e o

to

(vs. 13-21).

tar o perigo

This article provides a brief analysis of

Ellen G. White’s interpretation of the
Jacob’s time of trouble as an

eschatological event. Starting with

Jacob’s personal experience in his “fight”

with the Angel, the author lists the most
significant elements which are to occur

at the end of the Great Controversy. He

defines the purpose and establishes some

details of the remnant experience at the

final anguish. Lastly, it points out the

tieed for being prepared for this difficult
trial. algum tempo em oraçao e, ^

cât^e arrependimento, pedir a proteção di-

íina.’ Depois de passar todos que o acom-
o„Eavam e tudo o que possuía para o ou-

ío hdô do rio Jaboque (vs. 22-23), ficando
para que Deus, sua única esperan-

abrandasse o coração de Esaú. O local

era retiro de animais selvagens e esconderi

jo de assaltantes. Prostrado em oraçao pen-
^  familia exposta ao perigo e à morte

só, orou

ça.

sava na
maior amargura “era o pensamento

próprio pecado” que causara
e sua

que fora o seu

A Experiência Pessoal de Jacó

Fazia vinte anos que Jacó, instigado porsua mãe, havia enganado seu pai e seu
irmão a fim de receber a bênção da

primogenitura. Esse pecado ocasionara a
separação da familia (Gn 27 e 28). Agora,
por orientação de Deus ele está retornando
à terra de

todos esses anos, seu pecado estivera

pre diante dele. Sabia que seu longo exilio

era o resultado direto daquele pecado,” e
pensava nisso dia e noite. A consciência o

seus pais (Gn 31:3). Contudo, em
sem-

tudo isso.**

Enquanto em lágrimas clamava a Deus,

uma forte mão foi posta sobre o seu ombro.
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Julgou que fosse um inimigo tentando ti-
rar-lhe a vida e iniciou uma luta fisica

o estranho, em meio às trevas (vs. 24). Mas

havia simultaneamente outra luta, a espiri
tual. A intuição de sua falta lhe oprimia a
alma; seus pecados levantavam-se diante dele

para o separarem de Deus.” Lembrando-se

das promessas do Senhor roga Sua miseri-
córdia.5 “Pleiteia

com

concerto estabelecido

Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor,

nem te espantes ó Israel; pois eis que te livrarei das

terras de longe e à tua descendência, da terra do ea-

lio; Jacó voltará e ficará tranqüilo e em sossego; e nao

haverá quem o atemorize. Porque eu sou conrigo, iz

Senhor, para salvar-te; por isso, darei cabo de todas

, nações entre as quais te espalhei; de ti, porém, nao
darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida e e

todo não te inocentarei” (vs. 10-1 D-

Assim, esse texto também não faz qual-
alusão direta ou primária ao povo de

as

quer

rá o tempo de angústia de Jacó para o povo
de Deus.

(1) A Igreja receberá a chuva serôdia e

cumprirá sua missão de anunciar ao

mundo o evangelho."

(2) O selamento dos salvos será com
pletado.

(3) O trabalho sacerdotal de Cristo será

encerrado. Ele fez expiação por seu povo,
e apagou os seus pecados.

(4) O juízo investigativo será concluído.

Cada caso foi decidido “para vida
morte.”'

»I3

ou para

(13) Sairá o decreto de morte condenando

aqueles que não abandonarem o sábado

e se dispuserem a guardar o domingo.

(14) A reação inicial do povo de Deus será

de calma e confiança no Senhor e em sua

promessa de livramento.

(15) Mas logo

angústia de espírito,

angústia de Jacó. “Dia e noite” clamarão

a Deus por livTamento. Uma ‘ multidão
rodeará e vigiará aguardando

libertá-los. Deus não

permitirá que nenhum de Seus filhos seja
destruído.”

(16) Finalmente o Senhor intervém por

meio da segunda vinda de Cristo e dos

sinais, em ter^^ e céus, que imediatamente
a precedem.

fiéis sofrerão “grande

É o tempo da

os

de anjos” os

o momento para

com seus pais, e as promessas a ele

feitas na visão noturna de Betei,
de seu exílio.” ̂

o

mesmo

e na terra

Deus nos últimos dias.

Ao romper do dia, quando um toque do

estranho o deixou manco, ele percebeu que

^tivera a luty com um mensageiro celestial.
Era Cristo, ‘o Anjo do concerto.’” Apesar
de sua dor, “apegou-se ao Anjo” e choran

do suplicou sua bênção. Queria “ter a cer

teza de que seu pecado estava perdoado” e a

recebeu. Como prova disso seu nome foi

mudado de Jacó (enganador), que lembra
va seu pecado, para outro, Israel

Contudo, é amplamente aceito que uma

pessoa inspirada por Deus, como e o caso

de um profeta, pode tirar um ^
dar-lhe um novo significado. Ali

às, isto é o que fiteram alguns
Novo Testamento com Kxtos
-r Tal procedimento nao e um

"

contexto e

ftg“aoÍoL,masérealitadopor

rt^rctlado^eseLp^W^uma
indicação do *«"ado ̂ "q^podia ter

meiro o escreveu, "" peus

o tex-

j  rl p nrofecia, ” nada mais natural con-

reinterpretar um texto bíblico.

Notamos que, em seus esctitos, ela faz

,efeXcia à angústia de Jacó como evento
atológico e justamente cita esse texto do

profeta Jeremias como referind^e aquel
^  ião futura. São suas as palavras,

durante aquela

mo

o

mo

esc

ocasiao

(5) Jesus receberá o Reino."

(6)JD Espirito de Deus será retirado da

ocorrer nem justos
Terra

nem ímpios saberão.

e quando isso
:  I

(7) As
trevas cobrirão nosso mundo e

atanás terá completo domínio sòbre ós
impios. Mergulhará
da Terra

Sua ira e

destruição
tempo.”

então os habitantes

numa grande angústia final,
sua obra de

„18

engano e

atingirão o auge nesse

A Angústia do Remanescente Final

No relato de Gênesis sobre a angústia

de Jacó na noite de sua luta com o Anjo do

Senhor não há qualquer indicativo de que

tal situação seria enfrentada por seus des

cendentes ou pela Igreja de Cristo. Também
Jesus, ao falar sobre os últimos dias, nunca

mencionou tal período e os

que trazem informações escatológicas, inclu'

sive Daniel e Apocalipse, nada dizem a res
peito.

livros bíblicos

,  que co¬
memorava sua vitória (vs. 25-28). A crise

de sua vida passara. No lugar da “dúvida,”
que haviam

«  _ P°^suía a doce paz da

reconcihaçao

perplexidade

infelicitado sua vida.

e  remorso

com Deus”. Agora não mais

temia seu irmão. Deus podería, também

mover o coração de Esaú,” o que de fatoaconteceu.^ (8) Os
s  anjos de Deus soltarão

Satanás, que atuarão por

im ^Jementos da natureza e dasimpetuosas

os ventos, os

tormentas _

derramamento de

paixões human
fará

«
sangue

Em sua noite de angústia" Jacó apren

deu que e vao “o auxílio do homem" e que
devia esperar ajuda somente de Deus Foi

seu apego à promessa da misericórdia de

Deus que o susteve durante o longo conflp

toe submissão” que Jacó

(Os

yao, arrependimen-

conseguiu vencer

as.
«20

Satanás

e tempestades, guerras e
2

Há na verdade um único texto que se

refere à uma angústia de Jacó para o povo

de Deus. É o que se encontra em Jeremias
30:5-7. Ele diz:

1
.

A ira de Deus, através das sete pragas,

"7"do. que desdenhou a salvação. ‘

e os males causados por

iusi- ^^^^^^ccerão os ímpios contra os

mm?- coisas são uma

«22

j  devido à transgressão do
^  transgressores forem

"^ottos as pragas cessarão.”

.^ Ouvimos uma voz de tremor, de temor mas não

de paz.... porque se têm totnado macilento todos os

rostos? Ah! Porque aquele dia é tão grande, qiiií
houve outro semelhante! E é tempo de angústia para

jacó: ele porém será livrado dela. sSrêsscisamente antes dc g visão,

to. O profeta Jeremia , “Ouvimos

olhando para este tempo>-e^^^
 voz de tremor, de

acluele dia é tão
semelhante!

uma

paz.... porque
dos os rostos.

: se têm tor

? Ala! Porque

A experiência de Jacó durante aquela noire a

e anistia, representa a prova pda quaí
de Deus devera passar precisamente
da Vinda de Cristo.”

luta

o povo

antes da Segun-

Ao verificarmos o contexto desses versos

descobrimos que é uma referência ao povo

de Judá no período do cativeiro babilõnico.

Devido à sua apostasia, Judá foi levado ao
exílio e enfrentou muitas dificuldades e so

frimentos. Deus, então, por meio de seu

profeta, anunciou um tempo futuro quan
do seria liberto do cativeiro e retornaria para

Palestina. O texto continua de-SLia terra, na

Os Eventos Finais

escritos de Ellen O
White dezenas de detalhes a respeito

últimos acontecimentos da história d

mundo. A relação que segue contém
nas alguns dos mais destacados
objetivo determi

ape-
e tem como

mar a ocasião em qu

umY j^mpo haverá entre os ímpios
um orne da Palavra de Deus. Eles a

buscarao mas não a acharão (Am 8:11-12).

a  ficarão sem intercessor junto
'‘ l^cus, mas os anjos

serae ocorre-
clarando:os protegerão.
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Desde o início da história humana Deus,
sempre teve aqueles que Lhe foram fiéis.

Mesmo nas maiores apostasias do antigo
Israel ou de Sua Igreja, sempre havia

grupo, às vezes bem pequeno, é verdade, que
continuava a crer, amar e obedecer ao Se
nhor. Eram os remanescentes. Também

meio às trevas dos últimos dias haverá

remanescente. O Apocalipse o identifica

como “os que guardam os mandamentos de

Deus e a fé em Jesus” e como “os que guar
dam os mandamentos de Deus e têm o tes

temunho de Jesus” que “é o espírito da pro
fecia” (Ap 14:12; 12:17; 19:10). É

nescente final - os justos que estiverem vi

vos por ocasião da volta de Jesus - que en
frentará o tempo da angústia de Jacó.

O profeta Daniel descrevendo
do fim declara:

Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande prín
cipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá

po de angústia, qual nunca houve, desde que houve

nação até àquele tempo; mas, naquele tempo, será

salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito
no livro (Dn 12:1).

Miguel é um dos títulos de Cristo e Ele

Se levantará para defender o Seu povo
quando concluir seu trabalho no santuá

rio.’’ E então que terá início a maior angús
tia que já houve neste mundo.

um

em

um

O rema-

o tempo

tem-

Deus dia e noite por livramento dos

inimigos que os cercam.

(3) Satanás, que levou Esaú a marchar contra

Jacó, fará o mesmo com os ímpios
levando-os a marchar contra os

remanescentes.

Quando Jesus aqui esteve entre os ho

mens, mais precisamente na véspera de Sua

morte, fez uma promessa especial
filhos:

Tj
c„ ● ^ sempre cunvosco,

o tspmto d

para seus

a verdade, que o mundo não pode rece-

Inhr'"*'''' o “"hece; vós o
onhecers, porque ele habira convosco e esrará em

provar os remanescentes de um modo espe

cial. Tudo isso, no conjunto, contribuirá

para que o remanescente sinta inseguro
quanto ao seu destino eterno.

“Afligem a alma perante Deus, indican

do o anterior arrependimento de seus mui
tos pecados” e reclamam a promessa de

Deus. “Ao mesmo tempo em que têm uma

profunda intuição de sua indignidade, não

possuem falta oculta para revelar. Seus pe

cados foram examinados e extinguidos no

juízo; não os podem trazer à lembrança.

“No tempo de angústia ninguém se afa-
digará com as mãos. Seus sofrimentos serão

mentais, e Deus proverá alimento para eles.”

Não devemos fazer qualquer provisão para

o tempo de angústia'*" pois Deus proverá o

alimento: “pão e água.

preservados pelo ministério de anjos
celestiais.”'*'* Será então necessária “uma fé

que possa suportar o cansaco, a demora e a
fome.”'*’
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‘Os justos serão

(4) Como Satanás esforçou-se por impor a

Jacó “a intuição de sua culpa, a fim de o
desanimar e romper o seu apego com

Deus,” assim fará com os remanescentes,
aterrorizá-los com o“Esforçar-se-á porser promessa começou a

Pentecn^f^* ‘^iriqüenta dias depois, no

coraçao e transformandoo

r/ de Cristo. Aliás'

em seu

para ser confor-

, é essa reali-

de C.S;: “-dfi-Çorno p^priedade

fr°qSs (Rm S)
convicção de aue nl ^
Pletamente de mnrl Perdoou com-
ohumacond "®o há

nos recebeu eriua T*"'? "

mais ne-

É Ele Que r q “ «^6-
Espirito.queinclJi' ° *^™to do

cesultantes da certéz^H
e da eliminação de r. i ^m Cristo
s ter sido perdoari dúvida quanto

e aceito por Ele.Tod

pensamento que seus casos são sem

esperança; que seus pecados sao
demasiado grandes para receberem

perdão.

ao Anjo e insistiu e(5) Jacó apegou-se * ●
clamou até prevalecer. Assim, os

remanescentes, lembrandc«e da grandez

da misericórdia de Deus, ale^tao Su^

promessas feitas por meio de Cristo aos

pecadores desamparados e arrependidos
e serão “fervorosos e perseverantes na

oração.
Por que Deus permite o Seu povo passar

por essa intensa aflição? Qual seu propósi

to? “E necessário passarem pela fornalha
de fogo; sua natureza terrena deve ser

consumida para que a imagem de Cristo

possa refletir-se perfeitamente.”**^ Estando

todeados pelo mal, “desperta-se neles um
intenso desejo, fervoroso anseio d’alma, para

que esta grande apostasia termine e a impi

edade dos ímpios chegue a termo.”**^ “O tem-
po de angústia ... destina-se a levar o povo
de Deus a renunciar a Satanás e suas tenta
ções,
último
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Deste modo, essa agonia levará o

remanescente a não apenas renunci

(6) Jacó havia se arrependido previamente.
' ●^Conquanto” [os remanescentes

“tenham uma intuição profunda de sua
●  j Tlade não terão feitas ocultas a

revéfar ” Todos os seus pecados foram
confessados e cobertos pelo

não os podem trazerpreviamente
sangue
à lembrança.

(1) lacó venceu não por causa
^ físTca mas pela “entrega de si mesmo _e

nr sua fé Os remanescentes confiarao

ificado e ressuscitado.

de Cristo e

de sua força

cruci

Nesse tempo Satanás vê os anjos guar
dando o povo de Deus “e deduz que seus
pecados foram perdoados; mas não sabe que
seus casos já foram decididos” definitiva
mente. Ele os acusa perante Deus e “recla
ma-os como sua presa,” enquanto tenta
“aterrorizá-los com o pensamento de
seus casos não dão margem a

que
esperança

angústia justamerl?^*^^^^^^*'^ sofrerá
^a-ComóétÕ ^P°^nãoter
prometido

„  essa certe-

f |. - !->■« estern' °
filhos de Deus?(Jo 14.16^^ 7"'P'‘^
^ verdad

com os

e nug „ ' '* ^lém disso, não
Espírito pois repletos do
oa chuva serôdia^ plenitude

Julgamos que n
situação encontra no

no tudo que
posto anteriorment^ ^°nforme foi ex-
ra m

fato

povo de D
que a si

Ihe

ais intercessor p ’ uão have-
us rnais terríveis ^ ^>s homens,

sobre a terr,"" " "«t^^ão
”^audo a destruicãn estarão tra-
3ra no auge de sua ^^stos e Satanás es-

‘^11'le e receberá a ^ c™el-
^ permissão de Deus para

ar ao mal em todas as suas formas, mas a
odiá-lo intensamente e a identificar-se e com-

.”
Quer “destruir-lhes a fé” e desviá-los’ de
Deus. “O Senhor lhe permite que
até o último ponto.””

os prove Conclusãoprometer-se totalmente com Deus.

Como vimos, quando se fechar a porta

'’“rn^rrju:re%mpios.Os0lrimos,
,. estarem sofrendo a punição que me-

alemdee pragas, sofrerão in-

os

eme as aueldadL causadas por Sa-
tensam _ chamada de

ri^de lacó - será diferente. Conquan

to ®“eLjam cheios do Espirito Santo, este-

Comparação Entre a Angústia de
Jacó e a Angústia do Remanescente
Final'*’

Então, o povo de Deus será provado “in
dividualmente, não em grupos,
gústia não tem como causa simplesmente
“medo da perseguição,” da tortura ou da
morte. Seu medo é não se terem
d ido de todo pecado”
guardados por Deus. Não têm.

”18
Sua an-

o

arrepen-
e, assim, não serem

no momen-

I

(D “Jacó foi ameaçado de morte por seu
Os remanescentes serãoirmão,

ameaçados de morte pelos ímpios.

a segurança do perdão.” Se a tivessem
não recuariam do sofrimento físico.”
to.

(2) Jacó lutou para conseguir livramento
de Esaú. Os remanescentes clamarão a

'82 -83-
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jam protegidos das sete pragas e tenham suas

necessidades físicas supridas por Deus, os

fiéis serão provados por Satanás e se afligi

rão por lhes faltar a certeza do perdão. Con

tudo, por confiarem completa e unicamen

te nos méritos de Cristo, serão livrados por
Ele em Sua vinda e alcançarão a imortalida-

Primeiros Escritos, 280.

Ibid., 36. Veja também Eventos Finais, 221.

-■* Primeiros Esaitos, 281-282.

’’ Grande Conflito, 612-613.

Maranata, 268.

’’ Primeiros Escritos, 282-283.

Ibid., 283.

Ellen G. White, História da Redenção (Santo André,
SP: Casa Publicadora Brasileira, 1972), 407-408.

Grande Conflito, 633-644.

26

28

w

de.

Em vista do que há de acontecer somos
aconselhados^® a nos prepararmos agora, en
quanto é tempo de graça. Precisamos dedi
car mais tempo para a comunhão com Deus,
familiarizando-nos com suas promessas, pro-
vando-O e adquirindo o hábito de confiar
nEle. E necessário, ainda, que nos desven-
cilhemos de todo o pecado pelo sangue
expiatório de Cristo e que procuremos
nar-nos perfeitos nEle.

tor-

)l

mencionamos o uso que Mateus
ra2U:15),deuma citação de Oséias 11:1. Oséias
referia ao povo de Israel saído do cativeiro egípcio
mas Mateus usa as mesmas palavTas e as enquadra
no episodio em que o menino Jesus voltou do Egi
to com Seus pais, após a morte de Herodes. Ocorre
que, quando o Espírito Santo levou Oséias
tar as palavras “do Egito cliamei a meu filho," já havia
planejado que elas se referissem em primeiro lugar

^«ornassem com

fa fo O Mateus

a ano-

mtórari ? “Ctevendo sob
inspiraçao do Espírito de D

a
eus.

Henry A. Virlder, Hermenêutica (M

se

iami: Vida, 1987)
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