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Movimentos Reformatórios – Parte 4 
Mary Lane F. Almeida 
 
 

Mileritas  
 “O INÍCIO DO ISRAEL MODERNO”  
 

Marcos: 
 
1)Tempo do Fim(TdF) :  
- Chega a Primeira Mensagem Angélica (1ªC)  
 
 A 1ª MA chega no tempo do fim em 1798 quando termina os 1260 anos de 
supremacia papal (período de trevas) e o papado recebe a ferida mortal. 
 Neste ano também, os protestantes fiéis da Europa começam a fugir da 
perseguição religiosa para um novo solo e “uma nação sobe da terra”, os EUA 
(apocalipse 13:11). Esta nação é forte por existir separação entre igreja e Estado 
o que a caracteriza como possuindo 2 chifres (apocalipse 13:11). O Espírito de 
Profecia identifica estes dois chifres como sendo o Protestantismo e o 
Republicanismo. 
 
“Aqui está uma impressionante figura da elevação e crescimento de nossa própria 
nação [Estados Unidos]. E os chifres semelhantes aos de um cordeiro, emblemas de 
inocência e brandura, representam corretamente o caráter de nosso governo, 
segundo é expresso em seus dois princípios fundamentais: republicanismo e 
protestantismo. — The Spirit of Prophecy 4:277.” {Ma 194.3} 
 
 Então neste período de tempo temos uma igreja pura separada do Estado: 
as igrejas protestantes da América. Os mileritas faziam parte destas igrejas.  
 
- Precedido por trevas: precedendo este período existe uma mistura entre 
verdade e erro. Mistério da iniquidade. São os 1260 anos de supremacia papal. 
 
“O acesso da Igreja de Roma ao poder assinalou o início da escura Idade Média. 
Aumentando o seu poderio, mais se adensavam as trevas. De Cristo, o verdadeiro 
fundamento, transferiu-se a fé para o papa de Roma.” {GC 55.1} 

 
- Cumprimento de profecia: “E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá 
os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei; e eles serão entregues 
na sua mão, por um tempo, e tempos , e a metade de um tempo”.  Dn 7:25 
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- Aumento do conhecimento (AC): Em 1798, o povo de Deus sai das trevas para 
a luz e é neste ano que Miler recebe uma concordância de Crudens (sem grego e 
sem hebraico) e juntamente com a Bíblia King James inicia o estudo profundo da 
palavra de Deus. Em 1816 aplicando o princípio dia ano compreende as 2300 
tardes e manhãs (457 aC levando até o ano de 1843) e o capítulo 8 de Daniel é 
desselado. Em 1818 tem a certeza de suas conclusões, mas só em 1831 inicia a 
pregar sobre Daniel 8:14 recebendo suas credenciais de pregador em 1833 (das 
igrejas locais) e em 1834 (das demais igrejas). 

 A 1ª vez que a Bíblia King James foi publicada (1611 dC) foi com a 
intenção de ferir o papado, pois o  mundo estava inundado com a palavra 
adulterada de Deus. Em 1798 a palavra de Deus inicia a ser restaurada através 
do uso da mesma bíblia por Miler.  Miler não foi o único que entendeu o princípio 
dia ano. Isto foi entendido a centenas de anos atrás. A diferença é que Miler foi 
direcionado por anjos de Deus. O Espírito de Profecia diz que Deus mandou anjos 
para estarem com ele e que lhe foi dado o começo da cadeia de verdades onde 
existe elos conectados . E todas as verdades dos diagramas de 1843 e 1850 estão 
baseadas em 3 datas reveladas à Miler: 677 aC, 457 aC e 508 dC.  

“A Guilherme Miller e seus cooperadores coube a pregação dessa mensagem na 
América, e a luz acesa por seus labores brilhou até terras distantes. Deus enviou 
Seu anjo para tocar o coração de um fazendeiro que não cria na Bíblia, a fim de 
guiá-lo a investigar as profecias. Anjos de Deus constantemente visitavam a este 
homem escolhido, para dirigir sua mente e abrir-lhe o entendimento para 
profecias, até então obscuras para o povo de Deus. Foi-lhe concedido o princípio da 
corrente da verdade, e ele foi levado a examinar elo após elo, até que vislumbrou a 
Palavra de Deus com espanto e admiração. Viu nela a perfeita cadeia da verdade. 
Essa Palavra, que havia considerado não inspirada, agora abria-se diante de seus 
olhos em sua gloriosa beleza. Viu que uma parte das Escrituras explicava outra, e 
quando uma passagem era de difícil entendimento, encontrava em outra porção da 
Palavra, uma que a explanava. Considerou a sagrada Palavra de Deus com alegria 
e o mais profundo respeito e reverência.”  {HR 356.3} 

“Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, aumentou-se o 
conhecimento das profecias, e muitos têm proclamado a mensagem solene do 
juízo próximo. {GC 356.2} 
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Como a grande reforma do século XVI, o movimento do advento apareceu 
simultaneamente em vários países da cristandade. Tanto na Europa como na 
América, homens de fé e oração foram levados a estudar as profecias e, 
seguindo o relatório inspirado, viram provas convincentes de que o fim de todas as 
coisas estava próximo. Em diferentes países houve grupos isolados de cristãos que, 
unicamente pelo estudo das Escrituras, creram na proximidade do advento do 
Salvador. {GC 357.1} 
 
Em 1821, três anos depois de Miller chegar à sua explicação das profecias que 
apontavam para o tempo do juízo, o Dr. José Wolff, “o missionário a todo o mundo”, 
começou a proclamar a próxima vinda do Senhor.“ {GC 357.2} 

“Foi o Leão da tribo de Judá que abriu o livro, e deu a João a revelação do que deve 
acontecer nestes últimos dias. {TM 115.1} 
 
Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho, que foi selado até ao tempo do 
fim, quando devia ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo. Esses 
assuntos são de infinita importância nesses últimos dias; mas enquanto “muitos 
serão purificados, e embranquecidos, e provados”, “os ímpios procederão 
impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá”. {TM 115.2}  

- Formalização da mensagem (Form.):  
 No ano de 1831 Miler já apresentava suas conclusões, pregando estas 
verdades, mas a mensagem foi formalizada em 1833, quando vários pastores e 
líderes aceitaram formalmente que Deus estava utilizando Miler para apresentar 
verdades e o credenciaram para pregar. Não só a igreja reconheceu, mas Deus 
fortaleceu estas verdades, pois uma profecia importante se cumpriu em 
12/11/1833: a queda das estrelas. 

"Em 1833, Miller recebeu da igreja Batista, da qual era membro, uma licença 
autorizando-o a pregar. Além disso, um número de ministros da sua denominação 
aprovou sua obra e deram sua sanção formal para prosseguir o seu trabalho... Em 
1833, dois anos após Miller ter iniciado a apresentar em público as provas 
da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais anunciados pelo 
Salvador como precursores de seu segundo advento. Jesus tinha dito: "As estrelas 
cairão do céu." (Mateus 24: 29)" {GC,380} 

 
2) A Primeira Mensagem (1ª MA Fortalecida (1ªF)): Começa o trabalho do 
evangelho eterno.    
 O milerita Josiah Litch, em 1840 prevê que a profecia dos 391 anos e 15 
dias de apocalipse 9 se cumpriria em 11/08/1840 com a restrição do império 
turco-otomano. Ao se cumprir esta profecia grande impulso foi dado à 
mensagem de Miler, pois a mesma foi calculada pela metodologia de Miler (o 
princípio dia ano). Esta foi a confirmação (prova) para a predição de Miler do fim 
dos tempos. 
 Um é a teoria (TdF. Chegada do 1º anjo/Formalização da mensagem) e o 
outro a prova (Fortalecimento do 1º anjo), por isso ambos são o 1º anjo (do TdF 
até o fortalecimento do 1º anjo). O anjo é fortalecido porque foi provado ser 
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correto. Há a descida de um anjo que é o de apocalipse 10 (1º anjo). Podemos 
conectar Apocalipse 9 e 10, pois apocalipse 10 inicia no final de apocalipse 9. 
 
"Em 1840, um outro notável cumprimento de profecia despertou o interesse geral. 
Dois anos antes, Josias Litch, um dos principais ministros  que pregavam o segundo 
advento, publicou uma explicação do nono capítulo do Apocalipse, prevendo a 
queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esse poder era para ser 
derrubado "em 1840, durante o mês de agosto"; e alguns dias antes de seu 
cumprimento escreveu: "Admitindo que o primeiro período de 150 anos foram 
cumpridos exatamente antes Deacozes ascender ao trono com permissão dos 
turcos, e que os 391 anos, quinze dias, teve início no final do primeiro período, 
terminará em 11 de Agosto de 1840, o dia em que se prevê que o poder otomano 
em Constantinopla será quebrado. E é isso que eu acho que vai ser confirmado. -
Josías Litch, em Signs of the Times, e Expositor of Prophecy, 01 de agosto de 1840. 
{GC 334.4} 
 
"Na mesma data em que tinha sido especificado, a Turquia concordou, através 
de seus embaixadores, a proteção das potências aliadas da Europa, e, assim, se 
colocou sob a tutela das nações cristãs. O evento cumpriu exatamente a predição. 
Quando se tornou conhecido, multidões ficaram convencidas de que os 
princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus colegas 
estavam corretos, o que deu um maravilhoso impulso ao movimento 
adventista. Homens de saber e posição se uniram a  Miller para propagar as suas 
idéias, e de 1840 a 1844 o trabalho estendeu-se rapidamente.{GC 335.1}  
 
Inicia a 1ª purificação do templo na linha milerita (para os protestantes). 

Nota: Foi dado poder ao Império otomano em 27/07/1449 quando Deacozes 
(Constantino VIII) aceitou o trono somente após o consentimento dos 4 sultões 
otomanos (Início da 6ª trombeta e do 2º AI- vide As 7 Trombetas ) e o poder foi 
restrito quando o Imperador turco aceita a ajuda de 4 potências européias 
(Prússia, Inglaterra, Áustria e Rússia. Término 2º AI) em 11/08/1844. 
 
- Fundamentos estabelecidos (Fund): 

O diagrama de 1843 foi produzido originalmente em maio de 1842 por 
Charles Fitch e Apollos Hale e publicado por Joshua Vaughan Himes.  Era 
utilizado pelos Mileritas nas pregações. 
       O Espírito de Profecia quando se refere a este diagrama diz que foi dirigido 
pela mão de Deus em cumprimento a profecia de Habacuque 2:2 e relaciona-o 
como  sendo a fundação da fé e como a rocha eterna. Há aqui uma conexão com 
Cristo. 
 
“Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor, e que ele não 
deve ser alterado; que as figurações eram o que Ele desejava que fossem, e que Sua 
mão estava presente e ocultou um engano em alguma figuração, de maneira que 
ninguém pudesse vê-lo, até que Sua mão fosse removida.” {PE 74.1} 
 
“Já em 1842, a ordem dada nesta profecia, de escrever a visão e torná-la bem 
legível sobre tábuas, a fim de que a pudesse ler o que correndo passasse, havia 
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sugerido a Carlos Fitch, a preparação de um mapa profético a fim de ilustrar as 
visões de Daniel e do Apocalipse. A publicação deste mapa foi considerada como 
cumprimento da ordem dada por Habacuque. Todavia, ninguém naquele tempo 
notou que uma visível demora no cumprimento da visão - um tempo de tardança - 
é apresentada na mesma profecia. Depois do desapontamento pareceu muito 
significativa esta passagem: "A visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim 
falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. ... 
O justo pela sua fé viverá." {GC 392.2} 
 
“O aviso foi dado: Nada está autorizado a vir e perturbar o fundamento da fé sobre 
a qual temos construído desde que a mensagem veio em 1842, 1843 e 1844. Eu 
estava nessa mensagem, e desde então tenho estado firme diante do mundo, fiel à 
luz que Deus tem dado à nós. Não sugerimos tirar os pés da plataforma em que 
foram colocados dia-a-dia com fervorosa oração buscando ao Senhor pela luz. Você 
acha que eu  poderia abandonar a luz que Deus me deu? Ela é como a Rocha 
Eterna, tem me guiado desde que  foi dada.” {RH April 14, 1903, Art B, par. 35} 
 
- Atividade dos Inimigos (AI): 
 Antes da publicação do diagrama, Miller apontava aproximadamente para 
a volta de Jesus, mas não determinava data.  

“Os cálculos de Miller levaram-no próximo de 1843, e neste ano ele publicou uma 
“carta-aberta” num dos maiores jornais de Nova Iorque dizendo que jamais dissera 
uma data exata, preferindo qualquer dia entre 21 de Março de 1843 à 21 de Março 
de 1844 (tomando por base o calendário judaico rabínico). Miller compreendia que 
o ano de 457 antes de Cristo começou em 21 de Março, fazendo com que o último 
ano dos 2300 anos teria que começar também em 21 de Março de 1843. Assim, 
nesta data de 1843, iniciar-se-ia o “ano do fim do mundo”. Este ano chegaria ao fim 
só em 1844 (21/3/1844). Jesus poderia vir em qualquer um dos dias deste ano.” 
{http://www.jesusvoltara.com.br/ados/pag44.htm} 

 Quando o diagrama foi feito iniciam a surgir datas determinadas e então 
as igrejas protestantes fecham as portas de suas igrejas para Miller. Esta rejeição 
caracteriza a atividade dos inimigos. 

 "Em junho de 1842, o Sr. Miller apresentou sua segunda série de palestras em 
Portland. Eu considerei isso um grande privilégio de assistir porque eu tinha me 
desanimado e não me sentia pronta para encontrar-me com o meu Salvador. Esta 
segunda série despertou uma comoção muito maior do que a primeira. Com poucas 
exceções, as diferentes denominações fecharam as portas de suas igrejas para o Sr. 
Miller. Numerosos discursos pronunciados de vários púlpitos procuravam destacar 
os supostos erros fanáticos do conferencista; No entanto, apesar disso, grandes 
grupos de ouvintes ansiosos participaram de suas reuniões e muitos não puderam 
entrar." {T1.26} 
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3) A Segunda Mensagem - Chega a 2ª MA (2ªC):  
 Em 19/04/1844 a segunda mensagem angélica chega (Apocalipse 14:8). 
Os mileritas apontam as igrejas protestantes como caídas, filhas de Babilônia 
(caiu, caiu Babilônia). Então é quando este anjo descende que um dos chifres dos 
EUA cai: o protestantismo americano. Este é o 1º dia do 1º mês no calendário 
caraíta coincidindo com a data que Esdras sai da Babilônia com o 3º decreto. 
(Esdras 7:9). Termina 1ª purificação do templo. Fecha a porta da graça para os 
protestantes e inicia a 2ª purificação do templo (para os mileritas). 
 
- Desapontamento: Eles esperam Jesus Cristo e sofrem o 1º desapontamento 
em 19/04/1844. 
 
- Tempo de tardança: neste período todas as virgens dormem 
 
- A 2ª MA Fortalecida/Clamor da Meia Noite (2ªF/CM)  
 Neste tempo, Deus levanta um homem do movimento milerita, Samuel 
Snow, para entender o erro do cálculo de data. Em 21/07/1844 ele prega no 
tabernáculo de Boston demonstrando que o final dos 2300 deveria ocorrer no 
outono. Muitos mileritas acreditam, mas a mensagem permanece sem poder.  
 Vinte e cinco dias após, em um acampamento em Exéter, no Estado de 
New Hampshire ele prega usando a lógica de Esdras 7:9 onde o profeta sai da 
Babilônia com o decreto na mão no 1º dia do 1º mês de 457 aC, mas só chega no 
1º dia do 5º mês. Então antes disto o decreto para restaurar Jerusalém não 
poderia ser executado e levariam ainda um tempo para colocá-lo em prática. 
Juntou isto com as festas judaicas e concluiu que Esdra aguardou até a festa do 
dia da expiação para colocar os serviços do templo funcionando, e só então, o 
decreto entrou em vigor. Fixou a data da volta de Jesus para o 10º dia do 7º mês 
do calendário caraíta correspondendo naquele ano a 22/10/1844 do calendário 
gregoriano. 
 Este movimento ficou conhecido como o movimento do 10º dia do 7º mês 
ou movimento do Verdadeiro Clamor da Meia Noite. Emprestaram esta 
expressão de Mateus 25 (parábola das 10 virgens). 
 Samuel Snow subiu ao púlpito no dia 14/08/1844, mas foi no dia 
15/08/1844 que sua explanação foi completa e todos aceitaram a mensagem. 
Este dia (15/08) correspondia ao 1º dia do 5º mês do calendário Caraíta. Os 
mileritas não tinham checado isto nas escrituras e não perceberam este marco. 
Esta luz foi dada ao povo de Deus no ano de 2015. 
 
Nota: O Marco da Meia Noite(MN): 
A data de 21/07/1844, quando Samuel Snow pregou no tabernáculo de Boston 
correspondia no ano de 1844 ao 5º dia do 4º mês no calendário Caraíta que 
aparece em Ezequiel 1:1 e os mileritas chamaram este evento de Meia Noite, sem 
perceberem que era o 5º dia do 4º mês. A razão para reconhecerem este dia 
como Meia Noite foi que a mensagem de Samuel Snow trazia a data de 
22/10/1844 (10º dia do 7º mês) como a volta de Jesus e esta data distava da 
data do desapontamento (19/04/1844: 1º dia do 1º mês) 6 meses. Aplicando o 
princípio de 1 dia por 1 ano : 1 dia = 24 h = 1 ano ; portanto 6m = 12 h = ½ dia . 
Os judeus calculavam o dia: 1ª hora- 6 am e última hora 6 pm. A noite iniciava às 
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6 p.m e terminava às 6 am, então a metade era meia noite. Quando os mileritas 
escutaram Samuel Snow dar a data do 1º d 1º mês (19/04/1844) e a data do 10º 
dia do 7º mês (22/10/1844), calcularam que 21/07/1844 era exatamente a 
metade do caminho entre estas datas, e por isto chamaram de meia noite.  
 
 
4) A Terceira Mensagem 
- Chega a 3ª MA/Fechamento da porta da graça (3ªC/FPG): 
 No dia 22/10/1844 (1º dia do 7º mês) a mensagem do 3º anjo chega (do 
juízo). Jesus passa do Lugar Santo para o Santíssimo.  
 Termina a 2ª purificação do templo no movimento reformatório dos 
mileritas. A porta da graça se fecha para os mileritas. 
 Na 3ª MA identificamos a marca da besta (apocalipse 14:9).  A 3ª MA foi 
dada em 22/10/1844, mas não tinha a marca da besta, por isso Ellen White diz 
que seu cumprimento completo será no fim do mundo. 
 O Espírito de Profecia diz que o trabalho não está terminado e que o 
trabalho do 3º anjo vai continuar correndo pela história e que outro anjo (4ºanjo 
de Apocalipse 18) vai descer do céu e se juntar a ele. 
 
 "Deus deu as mensagens de Apocalipse 14 o seu lugar na linha profética, e 
seu trabalho não deve cessar até o final da história desta terra. As mensagens 
do primeiro anjo e do segundo seguem sendo verdade para este tempo, e 

devem correr em paralelo com este que os segue. O terceiro anjo proclama 

sua advertência em alta voz. "Depois disso, 'disse João," vi outro anjo descer do 
céu, com grande poder; e a terra foi iluminada com a sua glória. "A esta luz, a luz 
das três mensagens é combinada." Os 1888 Materials (Materiais EGW 1888), 
804. 
 
- Número Sete 
Depois da chegada da 3ª MA há o nº 7: a luz sobre o sétimo dia, o sábado. 
  
- Decepção 
O desapontamento (22/10/1844 Jesus não voltou) 
 
- Obra a ser feita 
Após há uma obra a ser feita (a mensagem do sábado)  
 
- Um retrocesso  
1863: Filadélfia se torna Laodicéia 
 
 
5) A Quarta Mensagem 
- A 4ª MA chega: 
Apocalipse 18: 
1) E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a 
terra foi iluminada com a sua glória. 
2) E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e 
se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda 
ave imunda e odiável. 
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3) Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da 
terra fornicaram com ela; e os mercadores da terra se enriqueceram com a 
abundância de suas delícias. 
4) E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas 
participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. 
 
 O versículo 2 é a 2ª MA. O Espírito de Profecia diz que as mensagens 
devem vir em sua ordem. Então o verso 1 tem que ser o 1º anjo . O verso 2 e 3, 
porque estão conectados é o 2º anjo e no verso 4 temos o 3º anjo. 
 Então quando apocalipse 18:1 descer é o 1º anjo e vai se juntar ao 3º anjo. 
 A chuva serôdia inicia a ser derramada antes do decreto dominical. 
Podemos ver isto pela história de 1888 (justificação pela fé/ Jones e Waggoner). 
 
 Em Mensagens Escolhidas volume 1, página 234.6 o Espírito de Profecia  
trata da liderança da igreja e diz que a igreja não estava desejosa de perder 
idéias pré-concebidas e que esta era a causa da oposição na conferência Geral de 
Mineápolis em 1888.  
 A irmã White diz que nesta conferência, Satanás estava no chão tentando 
parar esta mensagem de ser aceita pela igreja. Existia poderes especiais, do 
Espírito Santo, que Deus queria dar a Seu povo, mas porque Satanás estava lá 
inspirando a mente e os corações dos líderes fez com que eles não aceitassem 
esta luz especial e foi isto que causou a rejeição do que chamamos mensagem da 
chuva serôdia. Então, o inimigo os desviou de apresentar a verdade ao mundo. 
 Então Ellen White diz isto: A luz que iluminará toda a terra com a sua 
glória foi resistida e pelas ações de nossos próprios irmãos foi tirada do mundo. 
 Então nesta última frase, a luz que iria iluminar o mundo todo… está 
citando apocalipse 18. 
 Apocalipse 18:1 foi cumprido em 1888 e naquele tempo a mensagem do 
3º anjo recebe poder de Deus e era para iluminar toda a terra com sua glória, 
mas este trabalho foi resistido, não se completou. O Espírito de Profecia diz que 
antes de 1888, era vontade de Deus que Jesus tivesse retornado. Se este fosse o 
caso, 1888, nunca teria existido. A história do mundo teria sido diferente. Mas o 
que ocorreu na igreja? Se rebelou contra a vontade de Deus, entrou na 
experiência Laodiceana e esta geração passou. Então, Ele teve que entrar em uma 
nova experiência, com novas pessoas. Então quando esta segunda geração chega 
em 1888, Deus levanta novas pessoas (Waggoner e Jones) para dar uma 
mensagem a Seu povo, para fazer o trabalho que deveria ter sido feito antes de 
1888, e a igreja de Deus resiste a este trabalho. 
 Ellen White confirma que a 3ª MA é a Justificação pela Fé.  
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 Quando o anjo de apocalipse 18 (4º anjo) descer novamente será em 3 
passos: primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Quando o 
fortalecimento da 1ª MA ocorre prova que a mensagem esta correta e ao mesmo 
tempo chega a 2ª MA e o juízo vai ocorrer no 3º passo (3ª MA).  
 O propósito de apocalipse 18 (que desce antes da lei dominical) é 
preparar um povo para ficar de pé no dia da vingança de Deus. A história está 
sendo repetida, e antes do dia da destruição, Deus dá a mensagem para Seu povo, 
iluminando a terra com Sua glória para preparar Seu povo para ficar de pé para a 
lei dominical. 
 

 
 
 No próximo artigo finalmente estudaremos a linha reformatória da última 
geração que estará em pé na volta do Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
 
 


