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Movimentos Reformatórios – Parte 5 
Mary Lane F. Almeida 
 
 

144000  
 “O FIM DO ISRAEL MODERNO” 
 

O apóstolo Paulo disse: Cristo vai voltar em algum ponto quando aparecer 
o homem do pecado (II Tessalonicenses 2: 1;3) e vai salvar o mundo (este é o 
evangelho eterno), mas esta mensagem não recebeu nenhum poder porque eles 
não  sabiam quando ocorreria. O evangelho eterno segue na história até chegar 
1798 quando existe um aumento do conhecimento e após o fortalecimento da 
mensagem (quando o anjo de apocalipse 10 desce e dá poder a ela: 11/08/1840: 
o tempo da visitação de Deus, o 1º teste inicia) e então entende-se que o juízo vai 
ocorrer e ao chegar a 3ª mensagem angélica em 1844 o juízo inicia, mas ela não 
se cumpre perfeitamente pois não existiu nenhuma marca da besta. A 3ª MA 
segue percorrendo a história sem receber poder. 
 O Espírito de Profecia nos ensina que o 3º anjo recebe poder na descida 
do anjo de apocalipse 18. 

“O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, deve iluminar a 
Terra toda com a sua glória. Prediz-se com isto uma obra de extensão mundial e de 
extraordinário poder. ...”  {EF 207.4} 

“Deus deu as mensagens de Apocalipse 14 seu lugar na linha da profecia, e a sua 
obra não vai cessar até o fim da história da Terra. As primeiras e segunda 
mensagens angélicas ainda são verdade para este tempo, e devem correr em 
paralelo com esta que se segue. O terceiro anjo proclama sua advertência com 
grande voz. “Depois destas coisas”, disse João, “vi outro anjo descer do céu, que 
tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória.” Nesta iluminação, a 
luz de todas as três mensagens são combinadas.” {1888 804.3}  

Em apocalipse 14 temos 3 anjos (1ª, 2ª e 3ª MA).  

Apocalipse 18 são 2 anjos mas com 3 mensagens: um anjo nos versículos 1 e 2: 
1ª MA e 2ª MA e outro anjo no versículo 4: 3ª MA  

Ap 18: 1- 4 

 1“E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo (um  anjo), que tinha grande 
poder, e a terra foi iluminada com a sua glória(1ª mensagem). 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 (2ª mensagem). 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 (outro 
anjo), que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus 
pecados, e para que não incorras nas suas pragas (3ª mensagem: juízo)” 
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 Quando o anjo de apocalipse 18 desce vem com a 1ª e a 2ª mensagens 
juntas, porque o versículo 1 e 2 estão juntos interrompidos pelo 3º versículo. 
Somente depois com a 3ª mensagem (4º versículo) é que o anjo de apocalipse 18 
fortalecerá perfeitamente a 3ª MA de apocalipse 14. 

Toda a história dos 144000 é o fortalecimento do 3º anjo (4ª MA = 
apocalipse 18), mas este fortalecimento ocorre em estágios. 

 

 

 

“A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844, e encontramo-
nos agora sob a proclamação da terceira; mas todas as três mensagens devem 
ainda ser proclamadas. É simplesmente tão essencial agora como antes que elas 
sejam repetidas aos que estão buscando a verdade. Pela pena e pela palavra 
devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem, e a aplicação das 
profecias que nos trazem à mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceira 
sem primeira e segunda. Estas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, 
em discursos, mostrando em termos de história profética as coisas que 
aconteceram e as que hão de acontecer.” {ME2 104.3}  

“Assim a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada ao mundo 
pelo outro anjo que iluminou a Terra com a sua glória. Essas mensagens 
confundem-se todas numa só, para serem apresentadas ao povo nos dias finais da 
história terrestre. Todo o mundo será provado, e todos os que houverem estado nas 
trevas do erro quanto ao sábado do quarto mandamento compreenderão a última 
mensagem de misericórdia que deve ser dada aos homens. “{ME2 116.2}  

Marcos: 
1)Tempo do Fim(TdF) :  
- Chega a Primeira Mensagem Angélica (1ªC) 
A Queda do Rei do Sul – 1989 (vide Daniel 11:40-45) 

- Precedido por trevas  
 Em 1863, os diagramas de 1840 e 1850 (que o Espírito de Profecia diz 
que foram guiados pelas mãos de Deus (PE 74.1; 13MR 359.1)) foram retirados 
dos fundamentos de nossa fé iniciando um “espalhamento” como mostra o sonho 
de Miler: 
“Mas quando os espectadores aumentaram, cada um começou a mexer nas jóias, 
tirando-as do cofre e espalhando-as na mesa. Comecei a pensar que o dono 
reclamaria outra vez o cofre e as jóias de minhas mãos; e se eu permitisse que 
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fossem espalhadas, jamais conseguiria colocá-las de novo em seus lugares no cofre 
como estavam antes... mas quanto mais eu pedia, mais as espalhavam; e agora 
pareciam espalhá-las todas sobre o assoalho, pelo piso e sobre toda peça de 
mobiliário na sala.... Vi então que entre as pedras genuínas e moedas, eles haviam 
espalhado uma quantidade inumerável de jóias espúrias e moedas falsas.... mas 
quanto mais eu os reprovava, mais eles espalhavam as jóias espúrias e as moedas 
falsas entre as genuínas.... Partiram também em pedaços o meu cofre e 
espalharam–no entre o lixo.“ {PE 82}  

Primeiro anjo chega: O homem com a vassoura:  

“Imediatamente a porta se abriu e um homem entrou na sala, quando todas as 
pessoas se haviam retirado; e esse homem, tendo na mão uma vassoura, abriu as 
janelas, começando a varrer a sujeira e o lixo da sala. Pedi-lhe que desistisse, pois 
havia algumas jóias preciosas espalhadas entre o lixo. Disse-me ele para “não 
temer”, pois “tomaria cuidado delas”. Então, enquanto ele varria o lixo e a 
sujidade, jóias e moedas falsas, tudo saiu pela janela como uma nuvem, sendo 
levados pelo vento para longe. Na azáfama eu fechei os olhos por um momento; 
quando os abri o lixo tinha desaparecido. As jóias preciosas, os diamantes, as 
moedas de ouro e de prata, jaziam espalhadas em profusão por todo o recinto. Ele 
colocou então sobre a mesa um cofre, muito maior e mais belo que o anterior, e 
ajuntou as jóias, os diamantes, as moedas, a mancheias, e lançou-as dentro do 
cofre, até não ficar uma só, embora alguns dos diamantes não fossem maiores que 
a ponta de um alfinete. Então ele me chamou: “Vem e vê.” {PE 83} 

- Cumprimento da profecia (vide Daniel 11:40) 

 No tempo do fim (1989) quando o Rei do Norte (Papado) ataca o Rei do 
Sul (URSS) com ajuda de navios, cavalos e cavaleiros (exército e poder 
econômico dos EUA) começa o entendimento  que Daniel 11 esta se cumprindo.  

- Aumento do conhecimento (AC):  

 Com o entendimento de Daniel 11, aumenta a compreensão acerca do 
trabalho do Papado.  

 “Na mensagem do primeiro anjo os homens são chamados a adorar a Deus, nosso 
Criador, que fez o mundo e tudo quanto nele há. Eles têm rendido homenagem a 
uma instituição do Papado, anulando a lei de Jeová, mas deve haver um aumento 
do conhecimento nesse assunto.” {ME2 106}  

- Formalização da mensagem (Form.):  

 Os seis últimos versos de Daniel 11 interpretados na revista “O Tempo do 
Fim “publicada em 1996 é a formalização da mensagem. A mensagem inicia no 
verso 40 (1989) e segue até o verso 45 de Dn 11.  
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2) A Primeira Mensagem Angélica é fortalecida (1ªF) e Chega A Segunda 
Mensagem  Angélica (2ªC):  
 

 - Fortalecimento da 1ª MA e Chegada da 2ª (1º Dia do 1º Mês): 

Começa o trabalho do evangelho eterno.  A 1ª mensagem chega no tempo do fim, 
mas é no fortalecimento da 1ª MA  que o 1º teste inicia.  
 
11 de Setembro de 2001  

O Anjo de Apocalipse 18 desce com uma mensagem mundial . Apocalipse 18:1–3  

“Agora estão dizendo que eu teria declarado que New York seria varrida por uma 
onda de maré. Tal coisa eu nunca disse. O que falei foi, quando vi os grandes 
edifícios levantarem-se, piso trás piso: ‚Que terríveis cenas ocorrerão quando o 
Senhor se levantar para espantar a terra! Então se cumprirão as palavras de 
Apocalipses 18:1-3. Todo o capítulo 18 de Apocalipses é uma advertência do que 
nos sucederá na terra. Porém, não tenho luz em particular com respeito ao que virá 
sobre New York, sei apenas que algum dia os grandes edifícios serão destruídos 
pelo poder derrubador de Deus. Pela luz que me foi dada, sei que há destruição no 
mundo. Uma palavra do Senhor, um toque do seu grande poder, e essas construções 
enormes cairão. Acontecerão cenas cujo terror não podemos imaginar.” {Life 
Sketches, 411}.  

“Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova Iorque, fui convidada, à noite, 
para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar, para o céu. 
Garantia-se que esses edifícios seriam à prova de fogo, e haviam sido construídos 
para glorificar seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles cada vez mais 
alto, e neles era empregado o mais precioso material…  
A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os homens 
olhavam aos altos edifícios, supostamente à prova de fogo, e diziam: “Estão 
perfeitamente seguros.” Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem 
feitos de piche. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a 
destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas… 

 Nenhuma força terrestre poderá deter a mão de Deus. Não há como, na 
construção de edifícios, usar material que os preserve da destruição quando vier o 
tempo determinado por Deus para fazer cair sobre os homens as retribuições do 
desrespeito à Sua lei ...  

O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo onze de 
Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de 
perturbação das quais falam as profecias.” {TS3. 281 -283} 

 

 Na história milerita, o fortalecimento da 1ª mensagem ocorre em 
11/08/1840 quando desce o anjo de apocalipse 10 ( = anjo de apocalipse 14)  e o  
2 º anjo chega em 19/04/1844 iniciando o tempo de tardança. 
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 Na história dos 144000 o fortalecimento da 1ª MA e a chegada do 2º anjo 
ocorrem juntos porque é o anjo de apocalipse 18 que desce com a 1ª e 2ª 
mensagem (1º e 2º verso de apocalipse 18) para fortalecerem a 3ª mensagem de 
apocalipse 14. Isto ocorreu em 11/09/2001, que é o mesmo marco de 
11/08/1840 (restrição do Islamismo) da história milerita. 

“O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, deve iluminar a 
Terra toda com a sua glória. Prediz-se com isto uma obra de extensão mundial e de 
extraordinário poder. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma 
manifestação gloriosa do poder de Deus; a mensagem do primeiro anjo foi levada a 
todos os postos missionários do mundo, e nalguns países houve o maior interesse 
religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a Reforma do século 
XVI; mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência 
do terceiro anjo.” {GC 611}  

- Então ele me chamou: “Vem e vê” {PE 83}(Chegada 2ªMA).  

 O 1ºD 1ºM (Chegada 2º anjo) está conectado com o tempo de tardança e 
com o desapontamento. 

 O fortalecimento  do 1º anjo (11/08/1840), a chegada do 2º 
(19/04/1844) , o  tempo de tardança e o desapontamento  da história milerita, 
todas estas verdades conectadas vão estar no seu cumprimento na história dos 
144000 com a descida de apocalipse 18 em 11/09/2001.  
 Na linha de Moisés no fortalecimento da 1ª MA é o momento da 
circuncisão. É o início de uma mensagem de vida ou de morte. Desde o  
fortalecimento da 1ª mensagem ocorre uma mensagem de salvação. Existe um 
grupo de pessoas que aceitam e outras que não aceitam esta advertência.  
 
Inicia o 1º passo dos 3 testes. 

“Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à Terra, a fim de unir sua 
voz com o terceiro anjo, e dar poder e for a à sua mensagem.  rande poder e glória 
foram comunicados ao anjo, e, descendo ele, a Terra foi iluminada com sua glória. 
A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte, ao clamar ele 
poderosamente, com grande voz: “ aiu, caiu a grande  abil nia, e se tornou 
morada de dem nios, covil de toda esp cie de espírito imundo e esconderijo de todo 
gênero de ave imunda e detestável.”  pocalipse   : . {HR 399.1}  

“A mensagem da queda da  abil nia, conforme   dada pelo segundo anjo,   
repetida com a men ão adicional das corrup  es que têm estado a entrar nas 
igrejas desde     .   obra deste anjo vem, no tempo devido, unir-se à  ltima 
grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto 
clamor. E o povo de  eus assim se prepara para estar em p  na hora da tenta ão 
que em breve devem enfrentar. Vi uma grande luz repousando sobre eles, e uniram-
se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo.” {HR 399.2}   

- Fundamentos estabelecidos (Fund): 
 Os diagramas de 1843 e 1850 voltam a ter seu devido lugar na história 
adventista. 
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 Logo depois do fortalecimento do 1º anjo, os fundamentos são 
estabelecidos. Na história milerita foi o diagrama de 1843. Na história dos 
144000 são 2 diagramas: 1843, 1850. 

- Atividade dos Inimigos (AI): 
 Existe uma luta contra 3 partes dos diagramas : a 2520, o contínuo e o 1º  
e 2º AI (Islã). 

Nota: Durante as 4 gerações do Adventismo ocorreu a retirada progressiva 
destas verdades:  a 1ª geração retirou a 2520, a 2ª o contínuo e a 3 ª geração o 1º 
e 2º AI. 
 A retirada da 2520 ocorreu em 1863; a do contínuo por volta de 1900 e a 
do 1º e 2º AI em torno de 1919 (rejeitado o entendimento das trombetas).  
 A última e quarta geração de adventistas são responsáveis por 
restabelecer estes fundamentos. 
 
 
- Purificações do templo: 
 
“Quando Jesus começou Seu ministério público, purificou o Templo de sua 
sacrílega profanação. Entre os últimos atos de Seu ministério estava a segunda 
purificação do Templo. Assim, na última obra para advertência do mundo, 
dois chamados distintos são feitos às igrejas. A mensagem do segundo anjo é: 
“ aiu, caiu  abil nia, aquela grande cidade, que a todas as na  es deu a beber do 
vinho da ira da sua prostitui ão.”  pocalipse   : . E no alto clamor da mensagem 
do terceiro anjo ouve-se uma voz do   u, dizendo: “Sai dela, povo Meu, para que 
não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. 
Porque já os seus pecados se acumularam até ao Céu, e Deus Se lembrou das 
iniquidades dela.”  pocalipse   : , 5. — The Review and Herald, 6 de Dezembro de 
1892. {ME2 118.2} 

 Na história milerita ocorreu 2 purificações do templo. 1º para os 
protestantes e outra para os mileritas. As igrejas protestantes se transformaram 
em filhas de  Babilônia dia 19/04/1844. De 19/04 à 22/10/1844 ocorre a 2ª 
purificação, agora dos mileritas.  
No final na história dos 144000 também teremos 2 purificações: da nossa igreja 
e após do mundo. De 11/09 até o DD a porta se fecha para o adventismo. Do DD 
até o FPG (Dn 12.1) é o tempo de provação para o mundo.  
Dentro do adventismo teremos também 2 purificações: a dos sacerdotes (de 
11/09 até o CM) e a dos levitas (do CM até o DD). 

 - No TdF (1989) até 2001 também existiu o teste que ocorreu para a liderança 
(os fariseus). 
 Após inicia o teste para as virgens (adventismo) com 2 purificações do templo: 
 1) De 11/09 até o CM  é o tempo de provação para  os sacerdotes do adventismo, 
os que estão na mensagem. Temos 3 passos para os sacerdotes. A porta se fecha 
para os sacerdotes no CM (3º passo). 
2) Do CM até o DD é o tempo de provação para os levitas do adventismo. Passam 
por 3 passos e a porta se fecha no DD. 
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- Do DD até o FPG (Dn 12.1) é o tempo de provação para o mundo. A porta se 
fecha quando Miguel se levanta. 
 

 
- A 2ª MA Fortalecida/Clamor da Meia Noite (2ªF/CM)  
FPG para os sacerdotes do adventismo: 1ºD 5ºM 
O 2º passo esta alinhado com o CM, com o fortalecimento da mensagem do 2º 
anjo. 

 
3) A Terceira Mensagem 
- Chega a 3ª MA/Fechamento da porta da graça (3ªC/FPG): 
 Decreto dominical (FPG para os levitas do adventismo) 10º D 7º M. No 
contexto da história dos 144000, no  Decreto Dominical chega o 3º anjo do 
versículo 4 de apocalipse 18 e a 3ª MA  recebe  fortalecimento completo 
chegando ao cumprimento perfeito da profecia. É o FPG para os adventistas que 
se alinha com o FPG para os mileritas em 22/10/1844. 
 A história milerita de 11/08/1840 (fortalecimento do 1º anjo) até a 
chegada do 2º anjo (19/04/1844) cobre a história dos 144000 desde 11/09 até o 
decreto dominical (FPG). 
 
“O Capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da 
tríplice mensagem do Capítulo 14:6-12, a igreja terá atingido completamente a 
condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será 
chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada 
ao mundo, e cumprirá a sua obra. Quando os que “não creram a verdade, antes 
tiveram prazer na iniquidade” (2 Tessalonicenses 2:12), forem abandonados para 
que recebam a operação do erro e creiam a mentira, a luz da verdade brilhará 
então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la, e os filhos do 
Senhor que permanecem em  abil nia atenderão ao chamado: “Sai dela, povo 
Meu.” Apocalipse 18:4. {GC 390.2}  

“Foram enviados anjos para ajudar o poderoso anjo do Céu, e ouvi vozes que 
pareciam fazer ressoar em toda parte: “Retirai-vos dela, povo Meu, para não serdes 
cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos; porque os 
seus pecados se acumularam até ao Céu, e Deus Se lembrou dos atos iníquos que ela 
praticou.” Apocalipse 18:4, 5. Esta mensagem pareceu ser adicional à terceira 
mensagem, unindo-se a ela assim como o clamor da meia-noite se uniu à 
mensagem do segundo anjo em 1844. A glória de Deus repousou sobre os santos, 
pacientes e expectantes, e denodadamente deram a última advertência solene, 
proclamando a queda de Babilônia, e chamando o povo de Deus para sair dela 
para que possam escapar de sua terrível condenação. {PE 277.2} 
 
- Alto Clamor (AC)  
 O clamor inicia logo após o Decreto Dominical, aumenta de intensidade até se 
tornar em um alto clamor. É o anti-tipo do Clamor da Meia Noite. A chuva serôdia 
é derramada sem medidas. Ocorre o pequeno tempo de tribulação (a pequena 
angústia de Jacó). 
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- Fechamento da Porta da Graça para o mundo (FPG) Dn 12:1 
É o fim do juízo. Os 144000 entram no tempo da angústia de Jacó. 
 
- Derramamento das 7 últimas pragas: 
Grande tempo de tribulação 
 
- Decreto de Morte 
 
- A VOLTA DE JESUS  

 
 
 

 

 
 


