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Eventos Finais 

Capítulo 4- A igreja de Deus nos últimos dias 

 

Estes textos de E. White mostram uma quantidade volumosa de problemas e defeitos da igreja 

adventista do sétimo dia (IASD). Eles indicam a necessidade imperiosa de buscar pessoalmente 

ao Senhor sem abandonar esta igreja. Nenhum plano humano poderá tirar a apostasia levedante 

do pecado da IASD instalado na liderança e membros. Apesar do relapso espiritual, Deus em 

determinado momento limpará seu trigo e derramará o Santo Espírito sobre os que estão 

buscando sinceramente ao Senhor. Será um momento de dificuldades da igreja, mas o objetivo 

será formar a igreja triunfante. Esta igreja, que ainda está no futuro, representará perfeitamente 

o caráter de Cristo. A boa noticia é que parte de seus membros estão na igreja atual. Que este 

estudo ajude a ter certeza de que este é o caminho estreito que salva; e de que precisamos buscar 

com lágrimas ao nosso misericordioso Deus. 

 

Reconhecer o chamado da IASD 

No mundo só existe ______ igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e 

restaurando os lugares assolados. EF 43.2 

Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o _______________ que está cumprindo a 

descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em 

Jesus. ... Deus tem um povo distinto, uma igreja na Terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas 

superior em suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a Lei de Deus. ... Meu irmão, 

se estais ensinando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia, estais _______. EF 43.3  

 

Há enganadores na IASD 

Os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da 

verdade, mas todos os que crêem que o Senhor tem falado por intermédio _______________, e 

lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nestes últimos 

dias. — Mensagens Escolhidas 3:83-84. EF 44.2 

Haverá pessoas que pretenderão ter _______. Quando Deus vos der claro testemunho de que a 

visão é dEle, podeis __________, mas não aceiteis sob nenhum outro testemunho; pois o povo 

vai ser mais e mais ____________ em países estrangeiros e na América. — Mensagens 

Escolhidas 2:72. EF 44.3 

 

Doutrinas marco da IASD 

O passar do tempo em 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso 

admirado olhar a ____________________ que ocorre no Céu, e tendo clara relação com o povo 

de Deus na Terra, e com as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo, desfraldando o 

estandarte em que havia a inscrição: “Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.” Um dos 

marcos desta mensagem era o templo de Deus, visto no Céu por Seu povo que ama a verdade, e 

a arca, que contém a lei de Deus. A luz do ________ do quarto mandamento lançava os seus 

fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. A _______________ dos ímpios é 

um marco antigo. Não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocado na 

categoria dos velhos marcos. — EF 44.4 

 

Missão da IASD 

Em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e 

portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. 

Sobre eles incide maravilhosa luz da Palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene 

importância: a proclamação da _____________________________________. Nenhuma obra 

há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a 

atenção. EF 45.3 
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Importância da organização  

Alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximarmo-nos do fim do tempo, cada filho de 

Deus agirá _________________ de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo 

Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. EF 47.2 

Há abusos da liderança 

O poder despótico que se tem desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos homens 

_______, faz-me temer, e deveria causar temor. É uma maldição onde quer e por quem quer que 

seja exercido. EF 49.4 

 

Há defeitos na Igreja 

Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante, e não a igreja 

triunfante. Entristecemo-nos de que haja ______________, de que haja joio no meio do trigo. ... 

Embora existam males na igreja, e tenham de existir até _____________, a igreja destes últimos 

dias há de ser a ______ do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja, débil e 

defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na Terra ao 

qual Cristo confere Sua suprema consideração. EF 52.2 

Algumas pessoas parecem pensar que ao entrar na igreja ser-lhes-ão cumpridas as expectativas, 

e só encontrarão os que são puros e perfeitos. São zelosas na fé, e ao verem ______ nos 

membros da igreja, dizem: “Abandonamos o mundo para não nos associarmos com caracteres 

maus, mas aqui também está o mal”; e perguntam, como os servos da parábola: “Por que tem 

então joio?” Mas não precisamos ficar assim desapontados, pois o Senhor não nos autorizou a 

chegar à conclusão de que a igreja é _______; e todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a 

igreja militante tão pura como a igreja triunfante. EF 61.3 

Hà falta da totalidade do Espirito Santo na IASD 

Certa vez, ao meio-dia, eu estava escrevendo sobre a obra que poderia ter sido realizada na 

última assembléia da Associação Geral [1901] se os homens em posição de confiança 

houvessem seguido a vontade e o caminho de Deus. Os que têm tido grande luz não têm andado 

na luz. A reunião se encerrou, e não foi efetuada __________. Os homens não se humilharam 

diante do Senhor, como deveriam ter feito, e não foi comunicado o _______________. EF 57.1 

Deus castiga seu povo 

Quando uma igreja demonstra ser infiel à Palavra do Senhor, seja qual for sua posição e por 

mais elevada e sagrada que seja sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras 

pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. No entanto, se estes, 

por sua vez, não purificarem a vida de toda má ação, se não estabelecerem puros e santos 

princípios em todos os aspectos de sua vida, o Senhor os ________ e humilhará dolorosamente, 

e, a não ser que se ___________, os removerá da posição que ocupam, tornando-os um 

opróbrio. EF 59.2 

Há solução para a igreja 

A menos que se arrependa e converta a igreja que agora está a levedar-se com sua apostasia, 

comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma. Quando ________ ao 

mal e escolher o bem, quando _______a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação 

em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna, e pela fé lançar mão dos dons que 

para ela se acham preparados, então será _______. EF 60.2  
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Da IASD sairá a igreja triunfante 

A vida de Cristo estava imbuída da divina mensagem do amor de Deus, e anelava intensamente 

transmitir esse amor aos outros, em abundante medida. O Seu semblante irradiava compaixão e 

Sua conduta caracterizava-se pela graça, humildade, verdade e amor. Todo membro de Sua 

igreja militante deve manifestar ___________, se deseja fazer parte da ___________. EF 62.2  


