
              A mediação de Jesus está terminada! 

    O “tempo de angústia” começou: “E naquele tempo se levantará Miguel, o grande 

príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo: e haverá um tempo de angústia 

tal, qual nunca houve, desde de que houve nação até aquele tempo; e 

naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro.” Daniel 12:1     
_______________________________________________________________________________________________ 

    Jesus prometeu aos seus “santos” que, “porque Ele vive para sempre, tem o seu sacerdócio 

perpétuo; portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vendo que Ele 

sempre vive para fazer intercessão por eles.” Hebreus 7:24-25. “Eis que eu estou convosco 

todos os dias, até a consumação dos séculos.” Mateus 28:20. Mas “como aconteceu nos dias de 

Noé, assim também será nos dias do filho do homem.” Lucas 17:26. Quando a porta da arca se 

fechou para aqueles que não entrarão, então a mediação por eles cessou. Jesus cessou sua obra como sumo 

sacerdote no céu e breve virá sobre as nuvens de glória como Rei dos reis para seu povo. A Mediação está 

terminada para o mundo, mas Jesus ainda está mediando por seus “santos” neste momento, habitando 

neles pelo seu Espírito Santo. 

    Satanás trabalhou para manter o povo na escuridão e impenitência até a mediação do Salvador terminar.  

Jesus mediou por Judas quando esteve na terra, dando à Judas as palavras da vida habilitadas pela inspiração 

de seu Espírito Santo, como um exemplo vivo do benefício da divina mediação e ministério de Jesus 

desde então até agora. A mediação de Cristo tem dado para nós comunhão com Deus, e amor por Deus, a 

prática da santidade, a destruição do pecado. A leitura da palavra de Deus, sob a santa 

influência divina da mediação de Jesus, abranda, suaviza, eleva, e santifica o coração. A 

mediação de Jesus por seus “santos” lhes dá o privilégio da oração através de sua intercessão. Que exaltado 

privilégio! Seres finitos, de pó e cinzas, são admitidos através da mediação de Cristo, na camâra de audiências 

do Altíssimo. A alma é trazida para uma proximidade sagrada com Deus, e é renovada em 

conhecimento, e verdadeira santidade, e fortificada contra os assaltos do inimigo. 

     A divina mediação e ministério de Jesus no 

santíssimo tem dado a todos nós a comunhão com 

Deus através do privilégio da oração. 

A mediação de Jesus cria em nós amor por Deus e 

nos dá o seu caráter de amor:  nos dá paciente 

resistência e coloca bondade  em nosso caráter. 

Tira nossa propensão para ostentação e tira nosso 

orgulho. A mediação de Jesus remove nosso 

inadequado comportamento. Remove nossa 

busca por ter nosso próprio caminho.  

A mediação de Jesus remove nossa raiva e tira nossa 

realização de rancores. A mediação de Jesus não 

nos torna estúpidos ou insignificantes, e nos 
leva a esquecer as ofensas reais ou imaginárias, as 

descortesias, e as queixas. Tira nosso regozijo na 

iniquidade ou injustiças. A mediação de Jesus 

nos faz regozijarmos na verdade. A mediação 

de Jesus nos dá a habilidade para suporta todas as 

coisas que acontecem conosco. Nos dá fé para 

cremos em toda palavra de Deus que é 

inspirada pelo Espírito Santo. Nos dá esperança em 
toda promessa que é inspirada pelo Espírito Santo na 
 palavra de Deus.  

A mediação de Jesus faz o amor nunca falhar, sua 
mediação mantém a fé de Jesus e os mandamentos 
de Deus em nós. Suas intercessões são nossa 

salvação do pecado! 
 A mediação de Jesus nos torna santos, verdadeira 

“santidade”, sem a qual ninguém verá o Eterno 

Criador.” A mediação de Jesus destrói o pecado. 
(pecado é transgressão da lei). A mediação do Espírito 

Santo de Jesus nos dá erudição, compreensão, e 

edificação da fé, “fé em Jesus” para conhecer a 

Deus, por entender sua palavra, através das 

explicações das escrituras, abrindo nossas 
mentes para “sermos renascidos”. A mediação de 

Jesus suaviza o caráter. Acalma e da paz a mente. 

Eleva os pensamentos e práticas da vida. 

Santifica e torna santo o caráter para guardar os 
mandamentos de Deus e a fé de Jesus por amor a 

Deus. Muda o coração para ser renascido pela 
palavra de Deus, pelo selamento do Espírito Santo no 
coração do homem por escrever a lei de Deus no 

coração. A mediação de Jesus nos leva à uma 

sagrada proximidade com Deus na camâra de 
audiência do Altíssimo.              A mediação de Jesus 

fortifica os “santos” contra os assaltos de satanás.



“Mas a unção  (a mediação do Espírito Santo de Jesus enviado por ele) que dele recebestes fica em vós, 

e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine; mas, como a sua unção vos ensina a respeito de 

todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele 

permanecei. E agora, filhinhos, permanecei nele; para que, quando ele se manifestar, tenhamos 
confiança, e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda.” 1 João2:27,28.

 
Quinta-feira, 03 de janeiro de 2013 

 

SANTIDADE AO ETERNO CRIADOR! 
 

Sonhos e Visões Nº 358:1 

 

 (1) A MEDIAÇÃO DE JESUS CRISTO ESTÁ 

TERMINADA PARA O MUNDO NO LUGAR 

SANTÍSSIMO e para a Igreja “Remanescente” de 

Filadélfia. 

 (2) Sonhos e Visões por Jeanine Sautron, 

Mensagem de 25 de dezembro de 2012. 

 (3) Jesus deixa o lugar santíssimo. Ele atravessa o 

lugar santo e avança para mim. É aqui que meu mensageiro 

me deixou. 

 (4) Enquanto a quinta e a sexta trombetas estão 

fazendo suas obras entre os habitantes da terra, vejo o 

Senhor Jesus na glória, grande e majestoso. Ele tem cerca de 

3,5 metros de altura [cerca de 11 pés e 6 polegadas]. 

 (5) Vendo-O de costas, discerni um grande e 

impressionante ombro largo. Ele estava levando em Sua 

mão direita o incensário de fumaça, quando distingui como 

uma longa capa azul-real, decorada com um cinto dourado. 

Um turbante decorava Sua fronte. 

 (6) Jesus andava vagarosamente, muito 

vagarosamente. Vi que Seus gestos eram lentos, muito 

lentos, quando distingui os sinos dourados atados embaixo 

de Seu manto. Ele era muito pesado; isso foi o que senti 

quando O vi. 

 (7) Esse lugar é amplo. Do lugar santo pude ver o 

que estava ocorrendo no lugar santíssimo. O Senhor se 

movia do lugar santo para o lugar santíssimo. Uma grande e 

imensa cortina separava o lugar santo do lugar santíssimo. 

 (8) O Senhor veio até mim e me disse: “Minha 

graça é suficiente para ti.” Ele me fez chegar perto Dele no 

lugar santíssimo. Ele veio até mim, olhou-me, sorriu para 

mim, e saiu novamente e foi para diante do altar do 

propiciatório (assento de misericórdia), então esperou 

novamente, e voltou de novo para mim. 

 (9) Eu estava começando a tremer. Foi então, 

compreendi, que eu era nada senão uma frágil criatura. 

 (10) Eu estava impressionada com sua conduta. Foi 

então que Ele voltou Suas costas para mim. Vi um 

impressionante homem alto de ombros largos. Ele 

caminhava vagarosamente, muito devagar. 

 (11) Então Ele não voltou. Ele me deixou sozinha 

um momento. Ele é um majestoso Salvador em Seu robe 

azul-real, que brilhava na glória desse lugar. 

 (12) Então Ele me disse para observar atentamente 

Seus gestos. 

 (13) Vi que Ele vagarosamente depôs no chão Seu 

incensário de fumaça. Então Ele tirou o robe azul-real, por 

deslizá-lo de Sua pessoa e deixá-lo cair vagarosamente aos 

Seus pés. 

 (14) Depois, Ele o pegou e o dobrou, tomando 

cuidado de remover as campainhas douradas. Mas Ele 

deixou a faixa que decorava Sua testa. 

 

 

Sonhos e Visões Nº 358:2 

 

 (1)Após colocar todas essas coisas em seu lugar, 

Ele (Jesus) me convidou para sentar perto Dele. Foi então 

que Ele me explicou minha missão para a igreja e minha 

presença ali naquele lugar. 

 (2) Ele Se levantou e pegou um livro. Vi escrito na 

capa: “A BÍBLIA SAGRADA”. 

 (3) Jesus me disse: “Este é teu livro.” Foi então 

que senti que minha mente estava sendo aberta para receber 

os conselhos de Jesus. 

 (4) Ele disse: “Leiamos juntos no livro de Paulo 

aos Romanos, capítulo 2, versos 12 e 13:” 

(5) “Porque todos os que sem lei pecaram sem lei 

também perecerão; e todos os que sob a lei pecaram pela 

lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são 

justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de 

ser justificados.”  

(6) Ele me explicou que Sua obra como advogado 

está terminada: “Que o santo se santifique ainda. Que o 

justo seja justo ainda. Que aquele que está se 

purificando se purifique ainda. Que aquele que está se 

sujando se suje ainda.” 

(7) Sua obra como mediador está terminada para os 

que são culpados de transgredir Suas leis e culpados de Seu 

sangue derramado para redenção deles. 

(8) “A PORTA DA GRAÇA ESTÁ FECHADA. 

Os homens ultrapassaram os limites desta graça. Sua 

graça atingiu seu limite para os transgressores de Suas 

leis. Ninguém mais pode entrar agora.” 

(9) “O sangue de Jesus não mais cobre os 

pecadores que têm exaurido Sua paciência. Cada caso foi 

examinado, e cada caso foi pesado na balança celestial. 

Deus julgará através de Jesus as ações secretas dos 

homens.” Tais foram as palavras do Senhor. 

(10) A obra de graça continua no lugar santíssimo 

em favor daqueles que aceitaram Jesus Cristo no viver da 

vida deles por meio da justiça pela fé: justiça imputada; 

santificação, purificação pelo sangue de Jesus: justiça 

comunicada, incluindo a observância do Sábado do sétimo 

dia, o dia de repouso do Eterno, vosso Deus. 

(11) Nesse lugar havia um banco. Ele me mandou 

sentar. Procurando por um livro, eu o vi sobre a mesa, onde 

foi colocado. Ele o tomou e me disse: “Este é teu livro.” 

 (12) Eu vi escrito nele: “A BÍBLIA SAGRADA”. 

Ele disse: “Leiamos juntos no livro de Paulo aos 

Romanos, capítulo 2, versos 12 e 13:” 

(13) “Porque todos os que sem lei pecaram sem 

lei também perecerão; e todos os que sob a lei pecaram 

pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não 

são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão 

de ser justificados.” 

(14) O Senhor me disse que Sua obra como 

advogado para o mundo está terminada. 

(15) Irmão Roy Lemke, Jesus me disse que devias 

ter feito livros com compilações como os escritos de Ellen 

White. 



(16) Ele Se levantou e me disse: “Segue-me. Vem 

para perto.” Ele me levou para uma grande estante onde 

estavam reunidos os livros de Ellen White. Abaixo da 

estante, Ele me mostrou o robe azul-real, o cinto dourado, e 

os sinos dourados, os quais estavam arrumados. 

(17) O Senhor atraiu minha atenção para dois livros 

cujas capas eram brancas. Ele me disse: “Estes dois livros 

são os inícios dos ‘Sonhos e Visões’.” Eles estavam 

colocados no fim dos livros da Irmã White. Vi que tudo 

estava arrumado ordenadamente. 

(18) Vi a vara florida, mas não vi nenhum pão. 

Jesus me disse que Ele o deixou sobre a mesa, e que 

ninguém tem o direito de comer esses pães. 

 

Sonhos e Visões Nº 358:3 

 

 (1) Novamente, Ele me disse para sentar muito 

perto dele, e me deu as explicações dos quatro (4) anos 

revelados em Sonhos e Visões. 

 (2) Jesus me lembrou que essa profecia me foi dada 

quando Ele estava na presença de Moisés. 

 (3) Esses QUATRO ANOS estão terminados. 

Essa profecia está terminada. Não há mais os quatro anos 

anunciados. Não há mais nenhum tempo, NÃO MAIS 

TEMPO. Este tempo de quatro anos anunciado é passado. 

Não há mais nenhum tempo. 

 (4) Ele me explicou que a lei dominical está perto à 

mão. Ainda posso ouvir Suas próprias palavras, “Está 

iminente! A besta, o falso profeta e o dragão estão no 

ponto de combinar sua força para que a terra se torne 

um império de Babilônia.” 

(5) Jesus me disse: “Não procures mais por esses 

quatro anos. Precisamos estar prontos para o grande 

combate do Eterno.” 

(6) “Agora precisamos estar preparados, pois o 

noivo está pronto. Ele volta breve das bodas. O FIM 

ESTÁ IMINENTE,” Tais foram as palavras do Senhor. A 

grande tribulação está se aproximando. 

(7) Ele me disse, “Agora, precisas portar esta 

mensagem na Igreja de Filadélfia, o ‘remanescente’. Eu 

vou deixar-te para continuar Minha mediação perto de 

Meu Pai em favor do ‘remanescente’ de Filadélfia.” Ele 

Se levantou e me disse, “Segue-me.” 

(8) Eu O vi reassumindo Sua obra de mediação. Eu 

olhava para Ele. Como O amei! Quão lindo é ele, meu 

amado, quão magnífico Seu sorriso! 

(9) Desta vez, Jesus não mais tinha aquele peso da 

vestimenta com os sinos sobre o Seu corpo. Eu O vi 

movendo-se, desta vez, com facilidade, como se feliz, alegre 

por estar livre, e ter cumprido Sua obra, e não mais tendo 

esse peso a suportar sobre Seu corpo. 

(10) Eu O vi. Ele novamente me disse, “Chega 

perto, mas não dentro do lugar santíssimo.” 

(11) Eu estava perto, mas tremendo. Fumaça 

ascendia no lugar santíssimo. Como por amor por mim e 

pela graça, ele abriu minhas narinas, e um doce cheiro 

estava vindo ao meu nariz. 

(12) Essa fumaça era de um fragrante cheiro, que 

me fez bastante bem. Vi como Ele estava Se entregando a 

essa mediação. Fiquei feliz por vê-Lo balançando aquele 

incensário fragrante de fumaça. 

(13) Estando muito perto Dele, desta vez Ele me 

disse, “Eu venho! Não há mais nenhuma profecia 

concernente aos quatro (4) anos revelados. Não há mais 

nenhum tempo. O FIM ESTÁ IMINENTE. O grande 

combate do eterno está perto à mão. Ficai prontos! Orai, 

orai! Eu venho! Sede fiéis!” 

(14) Permanecendo ainda um momento ao Seu 

lado, vi Jesus depondo Seu incensário. E ouvi um cântico, 

um TRIO, no lugar santo, que ressoava muito alto. 

Estávamos o ouvindo, e reconheci este hino que eu canto 

frequentemente: Hino Nº 519: 

(15) Sim, teu amor é um sublime amor, 

É mais alto que o mais elevado cimo, 

É profundo como o azul dos céus. 

O que sou eu, Ó Deus, para buscar a misteriosa 

profundidade insondável dele. 

(16) O canto do TRIO estava para chegar à 

segunda estrofe, quando Jesus encarregou o anjo de trazer-

me de volta. E perdi a visão. 

(17) Com Jesus estou bem. As coisas da terra, eu 

não mais as conhecia. Tudo aquilo se apagou de minha 

memória. Tive a impressão de tê-Lo SEMPRE conhecido. 

(18) Digo aos meus amados irmãos e irmãs: 

“Mantende-vos firmes! Jesus vem! Fiquemos prontos, e 

oremos, pois breve o Mestre está vindo.” (Hino francês 538 

para ser traduzido.) 

(19) Maranata! Jesus VEM! 
(20) Retenhamos as palavras do Senhor: Antes de 

deixá-Lo, Ele me disse, “Não há mais os quatro anos. O 

fim está iminente. Ficai prontos!” 

Amor e saudações, J.S.  

 
 
 
”E ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, que dizia aos sete anjos: Ide e derramai sobre a terra as 

sete taças, da ira de Deus… E ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, que és e que eras, o Santo; 

porque julgastes estas coisas… pois eles o merecem. E ouvi uma voz do altar, que dizia: Na verdade, 

ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos… e não se 

arrependeram para lhe darem glória… e não se arrependeram das suas obras…  
Eis que venho como ladrão. Bem aventurado aquele que vigia, e guarda as suas vestes, para que não 

ande nu, e não se veja a sua nudez….     O sétimo anjo derramou a sua taça no ar; e saiu uma grande 
voz do santuário, da parte do trono, dizendo: 

“Está feito!” 
Apocalipse 16:1,5,6,7,9,11,15,17,19. 

 



Eu vi que os quatro anjos vão segurar os quatro ventos até que a obra de Jesus esteja terminada no 

santuário, e então as sétimas últimas pragas virão. Estas pragas enfurecerão o ímpio contra o justo; eles 
pensarão que nós trouxemos os julgamentos de Deus sobre eles, e que se pudessem livrar a terra da nossa presença, 
as pragas então seriam suspensas. Um decreto é promulgado para matar os santos, o que os faz clamarem dia e 

noite por libertação. Este é o tempo da angústia de Jacó. (“Jacó disse… “Não sou digno da menor de todas 

as tuas misericórdias e de toda fidelidade que tens usado para com o teu servo… Livra-me, peço-te.” Genêsis 

32:9-11. E Jacó pleiteou a promessa: “ Pois tu mesmo disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua 

descendência como a areia do mar…” Genêsis 32:12. “Teu nome será…. Chamado… Israel (significando Deus 

prevalece).” Genêsis 32:28. Então todos os santos clamaram com angústia de Espírito, e foram libertos pela voz de 
Deus. Os 144.000 triunfaram. Suas faces estavam radiante com a glória de Deus. Experiência Cristã, pág. 100, 101.  

(Note que “Israel”, o “novo nome” de Jacó, não significa que “Jacó o enganador prevaleceu,” mas que “Deus 

prevaleceu.”  Em outras palavras, Deus venceu o jogo lutando para mudar o caráter de Jacó para a submissão). 

“Vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e voz levarei para 

mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.” João 14:2,3. “Eis que de antemão 

vos tenho dito tudo. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua 

não dará a sua luz; as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus, serão 

abalados. Então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e glória. E então 

enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde a 

extremidade da terra até a extremindade do céu.” Marcos 13:23-27. 

 

    Enquanto eu estava no lugar santíssimo, Jesus arrumava suas vestes e me instruía sobre sua mediação que 

está terminando, Ele me disse: "Olha, o anjo da sétima taça cheia da ira de Deus chegou sobre a terra." Foi 
muito rápido. Visto do céu, Jesus me disse: "A terra está sacudindo." Vi um vulcão que acabara de despertar após 
estar extinto há muito tempo. "É o sinal de sua presença," disse-me Jesus. Eu estava observando; olhando do céu, a 

terra me pareceu próxima do céu. E aquele vulcão que cuspia fumaça densa e cinzas tóxicas,  pareceu-me ter o 

efeito de um cogumelo de uma bomba atômica que subia muito alto no céu. Ouvi clamores, terremotos, 

furacões, ciclones. A terra estava em tormento. Ouvi vozes que vinham da terra: "É o fim do mundo!" E dizendo 
que havia muitas vítimas. Jesus me disse: "As nações estão iradas e causaram a taça da minha ira transbordar. O 
pecado, o mal, alcançaram seu paroxismo. [ataque, um súbito ou recorrência de sintomas, com de uma doença] 

Enchentes, furacões, crises sociais, fome, estes são sinais de meu retorno e do fim de minha mediação."  
Agora este anjo deve derramar esta bebida da ira no ar; Apocalipse 16, verso 17. Ele já está aqui embaixo e está 
esperando pela ordem de Jesus para executar seu desígnio. Eis por que a terra está ingovernável. Ela está em 

sofrimentos de parto, pois o anjo da ira desceu para ela. A partir do lugar santíssimo, Jesus nos revela que sua 

mediação está terminando. Ele ainda não deixou o lugar santíssimo, mas não pode demorar mais. Ele está 
pronto para vir agora. A besta que está vindo fará a profecia e a levará a seu termo. Ela fará a profecia. Chegará ao 
fim. "Lutarei para cumprir esta profecia", ela declarou; "Eu sou a profecia." Tais foram as palavras que ouvi na visão. 

O Senhor não mais veste seu manto de mediação. Ele é Jesus, por seu sangue, prosseguindo por quanto tempo 

para apagar os pecados de seu povo. Eu não ouvi, "Está feito!" Não ouvi aquilo. Mas o que vi é que será feito 
sem demora, seguido pela sétima praga. Na visão, vi que o templo começava a se encher de fumaça. Jesus logo 
colocará um fim à história deste mundo de pecado. Estejam prontos! Estejam prontos! Estejam prontos! Pressionai 

juntos! JESUS VEM! A obra de mediação está terminando!  Sonhos e Visões 190:9:1-16      14 de março, 2008. 

  Antes da mediação de Jesus terminar, Deus chama pelo seu povo: “Babilônia a grande caiu, 

caiu, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e 

detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinha da ira da sua prostituição, e os reis da terra se 

prostítuiram com ela; e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. 

Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos pecados dela, e para que não recebas as suas 

pragas. Pois seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela.” Apocalipse 18:2-5. 

O povo de Deus sendo chamado a sair de “Babilônia”, indica que”Babilônia” é a igreja de Deus na terra, e as 

palavras “caiu, caiu”, indicam que estas igrejas “caíram” em “pecados” e “iniquidade”, e que têem 

endoutrinado “pecados” e “iniquidades” dentro de suas igrejas. “Pecado é a transgressão da lei.” 1 João 3:4. 

“Iniquidade” significa pecados conhecidos e também pecados desconhecidos pela pessoa.  Jesus disse:  

“Mas se queres entrar na vida, guarde os mandamentos” Mateus 19:17;  e ainda  



“santos” “guardam os mandamentos de Deus E a fé de Jesus.” Apocalipse 14:12. As igrejas de Deus 

têem aceitado um falso evangelho, de muitas variações, do que eles chamam “justificação pela fé”, mas João diz 

que a “justificação pela fé” deles é injustificação por presunção: “Filhinhos, ninguém vos engane; quem 

pratica a justiça é justo , assim como ele é justo. 1 João 3:7.  Jesus disse, “Eu tenho guardado os mandamentos 

de meu pai, e permaneço no seu amor.” João 15:10.  João nos convida para “permanecei em mim, e eu 

permanecerei em vós.” João 15:4. “Jesus Cristo, o mesmo ontem, e hoje, e para sempre.” Hebreus 13:8. 

Ele diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos.” João 14:15. Estas igrejas “caídas” são chamadas 

“Babilônia” porque elas estão adorando Deus de acordo com a religião do deus sol Babilônico, Tammuz, 

guardando o sun-day (Sunday significa Domingo no original em inglês, palavra formada pela conjunção SUN= SOL  
e DAY= DIA = dia do sol) pisando sobre o quarto mandamentos de Deus, o qual comemora-se Deus, pela sua palavra 

(Jesus), criando o mundo em seis dias, e fazendo o sétimo dia Sábado um dia para a humanidade ser 

santificada (tornada santa), “santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor.” Hebreus 12:14.  

“Guardareis meus Sábados… para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica.” Exôdo 

31:13. Jesus “é Senhor até mesmo do Sábado”, e quer que saibamos pelo Sábado, que “quem permanece 

em mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.” Mateus 12:8; João 

15:5. As bençãos do dia de Sábado é o presente de Jesus habitando em nós (através do seu Espírito Santo guardador 

dos mandamentos) para sermos “cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos 

a vós mesmos.” Tiago 1:22. 

 

A mensagem é: "Não há mais nenhum tempo." O Senhor está findando breve sua obra como um 

intercessor no lugar santíssimo. Ele está intercedendo por aqueles receberam o selo de Deus e que 

foram justificados, purificados, santificados por sua graça, pelo sangue do cordeiro. Não há mais 

nenhum tempo... Eles exclamam: "É o fim do mundo!" Lamentações, miséria, fome, incêndios, tsunamis, 

crimes, imoralidade, transgressão do Sábado do Eterno, com o UPC, o qual é a marca da 

besta. Entendi num instante que a ira de Deus inflamou-se contra os transgressores de sua lei que 

espezinharam o sangue de Jesus, o Sábado [de Jesus] seu infinito amor, e seus apelos de 

arrependimento. Jesus, ao enviar aquele anjo, estava sem piedade pelos transgressores de sua lei. 
"Os habitantes da terra espezinharam os mandamentos de Deus, " disse-me o Senhor. "Eles comem, vestem-se, 

compram, e vendem com o UPC, que é a marca da besta. Eis porque eles estão sofrendo a ira de Deus." 
Todos esses sofrimentos, esses clamores de desespero, estavam chegando ao lugar santíssimo. Meus ouvidos 
estavam perceptíveis à tudo o que acontecia sobre a terra. Eu tremia. Ouvi trovões muito altos, subjugantes 
estrondos. Jesus me disse: "São os ruídos dos tsunamis da sétima praga. As ilhas desaparecerão." O Senhor me 
olhou e disse:  "Não tenhas medo.  Minha graça te é suficiente.  Alimenta meus cordeiros."  
Sonhos e Visões 194:9:3-5, 20-25. 

  “E Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do  

furor da sua ira, e todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam, e 

sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, cada pedra quase do peso de um 

talento (70 a 100 pounds); e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, 

porque a praga era mui grande.” Apocalipse 16:19-21. 

Quando a mediação terminar, a sétima praga começa a cair sobre o 

impenitente, pecadores não arrependidos que não foram “nascidos de novo… pela palavra de Deus!”  

1 Pedro 1:23. “Eu vi a besta (“um homem”), e “os reis da terra”, e os seus exércitos reunidos para 

fazerem guerra contra ele (Jesus) que estava montado no cavalo, e contra seu exército.  

●TERMINA A MEDIAÇÃO●  “E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com 
que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos 
no lago de fogo que arde com enxofre (incenso divino, sulfúrio).” Apocalipse 19:19-20. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 Na referência acima, o Discípulo João nos diz que um homem [a besta], o qual é inspirado por demônios, que reina 

sobre os “reis da terra”, se juntam com todos os “reis da terra” para fazerem guerra contra os “santos”,  

que “guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus,” Apocalispe 14:12. “E como aconteceu 

 nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem.” Lucas 17:26.  



“A longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito 

almas se salvaram pela água.” 1Pedro 3:20. “Quão estreita é a porta, e apertado o caminho que 

conduz à vida! Poucos são os que o encontram.” Mateus 7:14. Todas as nações na terra, pelos seus reis, se 

juntaram com o “homem do pecado” para “fazer guerra contra” Jesus. 

 

“O tempo se aproxima quando ele [Deus] dirá: “Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, e 

fecha as tuas portas sobre ti; esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que 

o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da 

iniquidade deles; e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os mortos.” Isaías 

26:20,21… Deus lhes pagará dobradamente por seus pecados. Referente a Babilônia, o símbolo da igreja 

apóstata, ele diz para os seus ministros de juízo: “Os seus pecados se acumularam até o céu, e 

Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como também ela vos tem dado, e 

retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras; no cálice em que vos deu de beber dai-lhe 

a ela em dobro.” Apocalipse 18:5,6. Parábolas de Jesus, por Ellen White, pág. 91. 

 
   Os habitantes da terra se esqueceram de seu Criador; portanto Ele os está relembrando quem é o Deus Criador, ao 
derramar sobre eles Sua ira contida na sétima taça. Ele retirou Sua misericórdia deles. Ao lado de Jesus, eu estava 
em segurança. Escondida em Seu tabernáculo, protegida de todas as calamidades da sétima praga. O Senhor me 

relembrou para não esquecer o Salmo 91. Esse salmo deve estar constantemente presente em nosso coração e em 

nossa mente. "Breve, muito breve," disse-me Jesus, "ressoarão estas palavras, Está feito!” procedente Dele que 
tem tido paciência para esperar, para chamar, e para implorar aos pecadores." A porta da misericórdia de Deus 

fechará por estas palavras. " Está feito!” O mundo conhecerá então uma dor que ninguém será capaz de aliviar. Já 
a sétima praga está fazendo seu caminho, mergulhando os homens em terríveis sofrimentos. Então, e somente 

então, terríveis serão estas palavras: as montanhas se moverão e as ilhas fugirão  de sua face. Os filhos de Deus 
nada têm a temer, escondidos em Seu tabernáculo, protegidos de todos os elementos desatrelados, eles estarão 

seguros sob Suas asas perto de Deus e de Jesus. Jesus vem! Ele vem! Não há mais nenhum tempo!  
Estejamos prontos!                                           Sonhos e Visões 194:10:6-12.                                                        31 de Agosto, 2008. 

 

    O mundo teve 120 anos em 14 de julho de 2009; 120 anos de pregar o arrependimento, o que nos leva ao que 
Jesus disse: "Não mais temos tempo." O tempo de pregação está terminado para o mundo e para a igreja. Jesus 
vem! O Senhor não mais veste Seu manto sacerdotal. Ele tirou o turbante, Seu manto com os sinos. Ele tem apenas o 
incensário que Ele segura com Sua mão. O que isto significa para a igreja e para o mundo? O Senhor está pedindo ao 

nosso Irmão Roy Lemke para avisar a igreja de Seu papel, que Jesus agora tem no lugar santíssimo. Quando o 

falso cristo aparecer, a igreja deve se juntar aos “remanescentes” em Oregon, aqueles que vêm das ilhas e 
também de todo lugar.                       Sonhos e visões por Jeanine Sautron, 216:5:4-8.                                        19 de Julho, 2009. 

 
   Nosso Senhor... não mais está oficiando como sacrificador (sacerdote), mas como Jesus, nosso soberano 

Mestre, com Seu incensário com o qual Ele está oferecendo ao Pai as orações de Seus santos… E após ter passado 
este momento com Jesus, não mais como sacerdote, mas como meu amado Mestre e Senhor, senti meu coração 
batendoo em meu peito, um coração que estava me dizendo: "Eu O amo!" Foi então que aquele lugar se encheu de 
fumaça. Jesus estava na fumaça, e meu mensageiro veio me buscar; e Jesus me olhou uma vez mais, e então voltou 
Seu olhar sobre o altar.      Sonhos e Visões 243:6:4,9,10. 

 

A mediação do “evangelho eterno” de Jesus 
(“testificando tanto aos Judeus [“a salvação vem dos Judeus” João 4:22], como aos Gregos, 

o arrependimento para com Deus 

e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo” [Atos 20:21]) está terminando: 

 

   Jesus pregou o “evangelho eterno”: “Arrependei-vos, pois o reino dos céus está 

próximo”! Mateus 4:17 “Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos.” Mateus 19:17.  



“Nem eu te condeno; vai, e não peques mais.” João 8:11 “Quem comete pecado é do diabo; 
porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do diabo. 

Aquele que é nascido de Deus não comete pecado.” 1João 3:8. “Aquele que é nascido do Espírito é 

espírito…. Necessário vos é nascer de novo.” João 3:6,7. “A lei é espiritual.” Romanos 7:14. “Deus enviando o 
seu próprio filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado.” 
Romanos 8:3. Jesus irá “engrandecer a lei e torná-la gloriosa.” Isaías 42:21. As igrejas pregam um “falso evangelho” 
para fazerem uma profissão de fé, sem o arrependimento necessário, “e Deus não tendo em conta os tempos da 

ignorância, manda agora que todos em todos os lugares se arrependam.” Atos 17:30. “Mas, ainda 

que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho [tal qual “uma vez salvo sempre salvo”, sem a 
necessidade de arrependimento para com Deus, falso evangelho) além do que já vos pregamos, seja anátema.” 

Galátas 1:8. As igrejas se tornaram “prostitutas” filhas de Babilônia, e estão adorando os seus pastores, 

lideres, sacerdotes, etc. [“um homem”, Apocalipse 13:18], ao invés de obedecer os requerimentos do evangelho 

de “arrependimento para com Deus” pela fé e graça providas pela MEDIAÇÃO de Jesus através do envio 

do seu Espírito Santo, “que Deus deu aqueles que lhe obedecem.” Atos 5:32. Jesus disse: “Mas em 

vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.” Mateus 15:9. E isto é 
exatamente o que as igrejas fazem quando ensinam o povo a adorar o domingo e a ignorar o quarto mandamento 

de Deus, o sétimo dia de Sábado, memorial do Seu poder criativo de criar a terra em seis dias. “Porque o Filho do 

homem, até do Sábado é Senhor.” Mateus 12:8. “Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás; porque está 

escrito: Ao senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.” Mateus 4:10. 

 

A ira de Deus está caindo sobre aqueles que rejeitaram o dom 

do arrependimento que Ele tem provido através da Sua presença 

habitando em nós, e através da nossa presença habitando Nele. 
 

  “Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre 

a terra e para toda a nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe 

glória; porque é chegada a hora do seu juízo; e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes 

das águas. E outro anjo o seguiu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a 

beber o vinho da ira da sua prostituição. Segui-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se 

alguém adorar a besta, [“um homem”] e a sua imagem, (ícone) e receber sua marca (   : 666 em 

Hebraico) na sua testa, ou na sua mão, também o tal beberá do vinha da ira de Deus, que se acha preparado sem 
mistura, no cálice da sua ira.” Apocalipse 14:6-10. “Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande 

autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória, e ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande 

Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guardia de todo espírito imundo, e guardia de toda ave imunda e 

detestável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da 

terra se prostituíram com ela;  e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das 

suas delícias.” Apocalipse 18:1-4. “E fez a que todos, [através do UPC: Código Universal de Produtos 666, para que 

ninguém possa “comprar ou vender” dos “mercadores da terra” sem tê-lo], pequenos e grandes, ricos e 

pobres, livres e escravos, recebessem uma marca [666 chip ou pixel] em sua mão direita, ou na fronte, para que 

ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca [   : 666 em Hebraico], ou o 

nome da besta, ou o número [   : 666 em Hebraico] do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem 

entendimento, calcule o número [   : 666 em Hebraico] da besta, porque é o número [   : 666 em Hebraico] 

de um homem, e seu número é 666. [   : 666 em Hebraico].” Apocalipse 13:16-18. 

 
   Meus irmãos e irmãs, é o fim, o fim de todas as coisas. Jesus me disse, que Ele voltará quando os ventos forem 
soltos; e os ventos estão no ponto de serem liberados; isto é o que o Senhor me disse. A profecia dos sete anjos é 

clara hoje, revelada pelo próprio Jesus, pois esta profecia não foi entendida e foi mal interpretada. O sétimo anjo 

está sobre a terra. Meus irmãos e irmãs, não fiqueis admirados de que os grandes deste mundo logo 

compreenderão que é o fim do mundo. "E este anjo derramará as gotas da ira de Deus sobre os países que são 
imorais, e que espezinham a liberdade de consciência," disse-me o Senhor. Sim, esse anjo está na obra.  



Eis por que o Senhor me disse para não temer a sétima praga, que os irmãos e irmãs devem tomar em conta o 

fato de que os quatro anjos ainda estão retendo os ventos... O Senhor deixará o lugar santíssimo e dirá: "Parem! 

Saibam que Eu sou Deus. Eu governo as nações; Eu governo a terra." O Senhor dirá, " Está feito! " 

Eu estava no céu, e ouvi um trovão muito alto, e ouvi uma voz sussurrando aos meus ouvidos: " Minha graça é 

suficiente para ti." Vi os 24 anciãos se prostrando com suas faces voltadas para baixo, e ouvi a voz das hostes 

angélicas cantando: Aleluia! Meus irmãos e irmãs, não há mais nenhum tempo. Os ventos estão para ser 

soltos. Pressionai juntos! Mantende-vos preparados! "Para os que não tiveram fé," o Senhor me disse,  

"é ao seu risco e perigo. Eles cairão e não mais se levantarão." Sonhos e Visões 243:7:1-12.     21/01/ 2010. 

 
O corpo do texto abaixo provém dos Primeiros Escritos, de E.G.White, pag, 279-284, com notas, versos Bíblicos, e 

títulos de parágrafos encabeçados por Roy Lemke.

 

Quando Jesus disser, “Está Feito!,” 

todos estarão numerados & selados! 

Vi anjos indo aceleradamente de um lado para outro 
no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado 
voltou da terra, e referiu a Jesus que sua obra estava 

feita, e os santos estavam numerados e 

selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar 
diante da arca, a qual contém os dez mandamentos, 
lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande 

voz disse: “Está feito”. E toda a hoste angélica tirou 
suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: 
“Continue o injusto fazendo a injustiça, continue o 
imundo ainda sendo imundo; o justo continue na 
prática da justiça, e o santo continue a santificar-se.” 
 

  “Mas que nos dias da voz do sétimo anjo, 

quando este estivesse a tocar a trombeta, se 

cumpriria o mistério de Deus, como anunciou 
aos seus servos os profetas… E ele me disse, 

Importa que profetizes outra vez a muitos 
povos, e nações, e línguas, e reis.” Apocalipse 10:7-11. 

“Eis aqui vos digo um mistério: Nem todos 

dormiremos mas todos seremos 

transformados, num momento, num abrir e fechar 

de olhos, ao som da última trombeta; porque a 

trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados 
incorruptíveis, e nós seremos transformados.” 1 

Coríntios 15:51-52. “Porque o Senhor mesmo descerá 

do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao 

som da trombeta de Deus, e os que morreram em 
Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que 

ficarmos vivos seremos arrebatados 

juntamente com eles, nas nuvens, ao 

encontro do Senhor nos ares, e assim 
estaremos para sempre com o Senhor.” 1 

Tessalonicenses 4:16-17. 

 

Todos os reinos se partem quando Jesus 

reinar supremo! 

 

  Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. 
Enquanto Jesus estivera ministrando no santuário, o 

juízo estivera em andamento pelos justos mortos, 

e a seguir pelos justos vivos. (Eis que cedo venho e 

está comigo a minha recompensa, para 
retribuir a cada um segundo a sua obra.”  
Apocalipse 22:12) 

 Cristo recebera o seu reino, tendo feito 

expiação pelo Seu povo, e apagando os seus 

pecados (“Nos dias desses reis, o Deus do céu 

suscitará um reino que não será jamais destruído; 
nem passará a soberania deste reino a outro povo; 
mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e 

subsistirá para sempre.” Daniel 2:44.) 
Os súditos do reino estavam completos. As bodas do 
cordeiro estavam consumadas. E o reino e a grandeza 
do reino sob todo o céu foram dados a Jesus e aos 

herdeiros da salvação, e Jesus deveria reinar 

como Rei dos reis e Senhor dos senhores. 

 Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouvi o 

tilintar das campainhas sobre as suas vestes; e, ao 

sair Ele, uma nuvem de trevas cobriu os 

habitantes da terra.  
 

Em uma hora veio o julgamento! 

 

Não havia então mediador entre o homem 

culpado e Deus, que fora ofendido. Enquanto 
Jesus permanecera entre Deus e o homem culposo, 
achava-se o povo sob repressão; quando porém, Ele 
saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi 
removida, e Satanás teve completo domínio sobre os 

que afinal não se arrependeram. Era impossível 
serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava 
no santuário; mas, terminando ali a Sua obra, e 
encerrando-se a Sua intercessão, nada havia para 

deter a ira de Deus, e ele irrompeu com fúria sobre 
a cabeça desabrigada do pecador culpado, que 
desdenhou a salvação e odiou a correção. Naquele 
tempo terrível, depois de finalizada a mediação de 
Jesus, os santos estavam a viver à vista de um Deus 
santo, sem intercessor. Cada caso estava decidido, 



cada jóia contada. Jesus demorou um momento no 
compartimento exterior do santuário celestial, e os 
pecados que tinham sido confessados enquanto Ele 
estava no lugar santíssimo, foram colocados sobre 
satanás, o originador do pecado, que deve sofrer o 
castigo deles.  

  [“Assenta-te calada, e entra nas trevas, ó filha dos 

caldeus (Babilônia); porque não será chamada mais 
a senhora dos reinos… ambas estas coisas virão sobre 

ti num momento, no mesmo dia, perda de 
filhos e viúvez… destruição cairá sobre ti, que não a 

poderás afastar… Eis que são como o restolho; o 

fogo os queimará… Assim serão para contigo 
aqueles com quem te hás fatigado, os que tiveram 
negócios contigo desde a sua mocidade… não haverá 
quem te salve.” Isaías 47:5,9,11,14,15. “Ai, ai, da 

grande Babilônia, a cidade forte! Pois numa só 

hora veio o teu julgamento. E sobre ela choram 

e lamentam os mercadores da terra…E os reis 

da terra que com ela se prostítuiram… com ela….” 

Apocalipse 18:10,11,9.] 

Ele enviará os seus anjos com grande 

clamor de trombeta, os quais lhe 

ajuntarão os escolhidos desde os quatro 

ventos!” Mateus 24:31. 

  Vi então Jesus depor suas vestes sacerdotais e 
envergar Seus mais régios trages. Sobre sua cabeça 
estavam muitas coroas, estando uma coroa dentro da 

outra. Carcado pela hoste angélica, deixou o Céu. As 

pragas estavam caindo sobre os habitantes 

da Terra. alguns estavam acusando a Deus e 
amaldiçoando-O. Outros se precipitavam para o povo 
de Deus, e pediam que lhes ensinassem como 
poderiam escapar dos seus juízos. Mas os santos nada 
tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores 
tinha sido derramada; oferecida havia sido a última 
oração aflita; arrostado o último peso de cuidados 
pelos pecadores, e dada a última advertência. A doce 
voz de misericórdia não mais os deveria convidar. 
Quando so santos e o Céu todo estavam interessados 
em sua salvação, não tinham eles nenhum interesse 
por si. A vida e a morte tinham sido postas diante 
deles. Muitos desejavam a vida, e agora não havia, 
mas não faziam esforços para obtê-la. Não optavam 
pela vida, e agora não havia sangue expiátorio para 
purificar o culpado, nenhum salvador compassivo 
para pleitear a favor deles e chamar: “Poupa, poupa o 
pecador por mais algum tempo.” O Céu todo se uniu 

a Jesus, quando ouviram as terríveis palavras: “Está 

feito. Está consumado.” O plano da salvação 
havia se cumprido, mas poucos tinham escolhido fazer 
aceitação do mesmo. E, silenciando-se a doce voz de 
misericórdia, o medo e o horror apoderou-se dos 

ímpios. Com terrível clareza ouviram as palavras: 
“Tarde demais! Tarde demais! 
 

Farei que o sol se ponha ao meio-dia… 

fome sobre a terra... de ouvir as 

palavras do Senhor!” Amós 8:9,11. 

 
   Os que não tinham prezado a palavra de Deus, iam 
apressadamente de um lado para outro, vagueando 
de mar em mar, e do norte ao oriente, em busca da 
palavra do Senhor. Disse o anjo: “Eles não a acharão. 
Há uma fome na terra; não fome de pão, nem sede 
de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.” Amós 

8:11 O que não dariam eles por uma palavra de 
aprovação por parte de Deus! Mas não devem 
continuar a ter fome e sede. Dia após dia desprezaram 
a salvação, dando maior apreço às riquezas e prazeres 
terrestres do que a qualquer tesouro ou estímulo 

celestial. Rejeitaram a Jesus e desprezaram a 

Seus santos. Os sujos devem permanecer 

sujos para sempre.” Apocalipse 22:11. 

Ministros da injustiça 

   Muitos dos ímpios ficaram grandemente 
enraivecidos, ao sofrer os efeitos das pragas. Foi uma 
cena de terrível aflição. Pais estavam amargamente a 
expobrar seus filhos, e filhos a seus pais, irmãos a suas 
irmãs, e irmãs aos seus irmãos. Altos clamores de 
pranto eram ouvidos de todos os lados: “Foste tu que 
me impesdiste de receber a verdade que me haveria 
salvo desta hora terrível!” O povo volvia-se a seus 
ministros com ódio atroz e os exprobava, dizendo: 
“Não nos advertistes. Disseste-nos que o mundo 

inteiro deveria converter-se, e clamastes: Paz, Paz, 
para acalmarde todo o temor que se despertava. Não 
nos falastes a respeito desta hora; e aqueles que nos 
avisaram a tal respeito declarastes serem fanáticos e 
homens maus, os quais causariam a nossa ruína.” Os 
ministros não escaparam da ira de Deus. Seu 
sofrimento foi dez vezes maior do que o do seu povo. 

(“Também se ocupam em curar superficialmente a 

ferido do meu povo, dizendo: Paz, paz; quando não 

há paz.” Jeremias 6:14) 
 

O tempo de angústia 

Santos... guardam os mandamentos de 

Deus e a fé de Jesus.” Apocalipse 14:12. 

Incluindo o 4º mandamento o Sábado. 

 
   Vi os santos deixarem as cidades, e vilas, reunirem-
se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da 

terra. Anjos lhes proviam alimento e água, 



enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. 
Vi então os principais homens da Terra consultando 
entre si, e Satanás e seus anjos ocupados em redor 
deles. Vi um escrito, exemplares do qual foram 
espalhados nas diferentes partes da terra, dando 
ordens para que se concedesse ao povo liberdade 

para, depois de certo tempo, matar os santos, a 
menos que estes renunciassem a sua fé peculiar, 

abandonassem o Sábado e guardassem o 
primeiro dia da semana.  

  Mas nesta hora de provação os santos estavam 

calmos e tranquilos, confiando em Deus e 
descansando em Sua promessa de que um meio de 
livramento lhes seria preparado. Em alguns lugares, 
antes do tempo para se executar o decreto, os ímpios 

ruíram sobre os santos para os matar; mas anjos 
sob forma de homens de guerra, combatiam por 
eles. Satanás desejava ter o privilégio de destruir os 

santos do Altíssimo; Jesus, queria ser honrado 
fazendo um concerto com aqueles que haviam 

guardado a Sua lei, à vista dos gentios em redor 

deles; e Jesus queria ser honrado, trasladando, 

sem que vissem a morte, aos fiéis e 
expectantes, que durante tanto tempo O haviam 
esperado. 

E eles congregaram no lugar… 

Armagedom… a besta, e os reis da 

terra e seus exércitos… para fazerem 

guerra.” Apocalipse 16:16; 19:19. 

   Logo vi os santos sofrendo grande angústia de 
espírito. Pareciam cercados pelos ímpios habitantes 
da Terra. todas as aparências eram contra eles. Alguns 
começaram a recear que finalmente Deus os houvesse 
deixado para perecer pelas mãos dos ímpios.  

  Se, porém, seus olhos se pudessem abrir, ver-se-iam 
rodeados dos anjos de Deus. Veio em seguida a 
multidão de anjos maus, compelindo os primeiros 
para matar os santos. Antes que pudessem, porém, 
aproximar-se do povo de Deus, os ímpios deveriam 
primeiro passar por esta multidão de anjos poderosos 
e santos. Isto seria impossível. Os anjos de Deus os 
estavam fazendo recuar, e também fazendo com que 
os anjos mais que os cercavam de todos os lados 
caíssem para trás.  

“A besta…. Falso profeta… foram 

lançados vivos no lago de fogo.” 
Apocalipse 20 

   Foi uma hora de angústia medonha, terrível, para os 
santos. Dia e noite clamavam a Deus, pedindo 
livramento. Quanto à aparência exterior, não havia 
possibilidade de escapar. Os ímpios já tinham 
começado a triunfar, clamando: “Porque vosso Deus 
não vos livra das nossas mãos? Porque não ascendeis 
ao Céu, e salvais a vossa vida?” Mas os santos não 

lhes prestavam atenção. Como Jacó, estavam a lutar 

com Deus. Os anjos ansiavam libertá-los, mas 
deviam esperar um pouco mais; o povo de Deus devia 
beber o cálice e ser batizado com o batismo. Os anjos, 
fiéis a sua incumbência, continuavam a vigiar. Deus 
não consentiria que Seu nome fosse vituperado entre 
os gentios. Quase chegara o tempo em que Ele 
deveria manifestar Seu grande poder, e gloriosamente 

libertar Seus santos. Pela glória de Seu nome 
desejava Ele libertar cada um daqueles que 

pacientemente O haviam esperado, e cujos nomes 

estavam escritos no livro.  
                                           Primeiros Escritos, pág. 279-284.                  

__________________________________ 

__________________________________________________________________________

A obra mediatória purifica e afasta o pecado antes da mediação terminar 

   Diz o profeta: “Quem suportará o dia da Sua vinda? E quem subsistirá quando Ele aparecer? Porque Ele será como 
o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata; e purificará os 

filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata; então ao Senhor trarão ofertas em justiça.” Malaquias 3:2,3. 

Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, 
deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus santo.  Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter 

liberto de pecado, pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente 
devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os 

pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de 

purificação, ou de afastamento do pecado, entre o povo de Deus na terra. Esta obra é mais claramente 
apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse.                                                O Grande Conflito, pág. 425  

__________________________________________________________________________ 

A Igreja de Filadélfia      Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455-0652 USA       (Fone: 1 541 228-6560) 

 
Como você [a Igreja de Filadélfia] manteve sua perseverança em mim [Jesus], Eu também te guardarei da hora da 
tentação.  Apocalipse 3:10. 


