
 

  

O ANJO DE 
APOCALIPSE 

18:1-3     
PARTE 01 

“Estão dizendo que eu teria proclamado que Nova Iorque será lavado por uma 
onda do mar. Isto eu nunca disse. Eu disse que eu vi os grandes edifícios sendo 
construídos andar após andar: Quão terríveis as cenas que hão de ocorrer quando 
o Senhor se levantar para sacudir a terra terrivelmente! Então se cumprirão as 
palavras de Ap. 18:1-3. O capítulo 18 inteiro de apocalipse é uma advertência do 
que virá sobre a terra. Porém não tenho luz específica o que virá sobre Nova 
Iorque. Sei somente que algum dia aí os grandes edifícios serão derrubados com a 
força de Deus que derruba e revira. Uma luz que foi me dada me diz que está 
agindo no mundo um espírito de destruição. Uma palavra da boca de Deus, um 
toque com Seu incrível poder e os grandes edifícios cairão. Cenas tão terríveis 
ocorrerão que nem podemos imaginar.” RH, 5. July 1906; Life Sketches, 411 
 
O QUE O CUMPRIMENTO DA MENSAGEM DO ANJO DE APOCALIPSE 18:1-3 (11 
DE SETEMBRO DE 2001) QUER DIZER? O QUE ESTÁ ACONTECENDO NESSE 
TEMPO? O QUE DEVEMOS FAZER? O QUE PODEMOS ESPERAR? ESTAS E OUTRAS 
PERGUNTAS COMEÇARÃO A SER RESPONDIDAS NESSE PEQUENO ARQUIVO 
(PARTE 01 DO ESTUDO). QUE DEUS POSSA NOS GUIAR E PREPARAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JORDAN SOUZA DE ANDRADE 

01/09/2017 
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REVIEW AND HERALD, 18 DE 
AGOSTO, 1885 PAR. 14 

 PERGUNTA: A LUZ DO ANJO QUE SE CUMPRIU EM 
11 DE SETEMBRO DE 2001 VEIO DE UMA SÓ VEZ 
OU É PROGRESSIVA (AUMENTA)?  

 RESPOSTA: A luz aumenta, e ela brilha para todas as 
nações da terra.     
  

 PERGUNTA: HÁ UM TRABALHO A SER FEITO 
RELACIONADO COM ESSE ANJO? 

 RESPOSTA: Sim, tanto que Ellen G. White pergunta: 
“O que você está fazendo para se preparar para 
esse trabalho?”.     
  

 PERGUNTA: PREPARAR-SE PARA ESSE TRABALHO 
DESSE ANJO É CONSTRUIR PARA ETERNIDADE? 

 RESPOSTA: Sim, tanto que Ellen G. White pergunta: 
“Você está construindo para eternidade?”.  
  

 PERGUNTA: ESSE ANJO É UM ANJO LITERAL?  OU 
REPRESENTA PESSOAS COM ESSA MENSAGEM 
PARA DAR AO MUNDO?  

 RESPOSTA: Esse anjo representa as pessoas que têm 
essa mensagem para dar para o mundo.  
    

 PERGUNTA: DEVEMOS ESTAR ENTRE ESSAS 
PESSOAS?  

 RESPOSTA: Sim.  

 

 

 

    
   

 PERGUNTA: TEMOS UM PODEROSO TRABALHO 
PARA FAZER?  

 RESPOSTA: Sim, nós temos um poderoso trabalho 
para fazer e que nós devemos estar sobre isso.  
      

 PERGUNTA: DEVEMOS NOS SANTIFICAR?  COMO?  

 RESPOSTA: Por uma estrita obediência para a 
verdade, nos colocando em correta relação para 
com Deus e seu trabalho. 

"A terceira mensagem angélica deve ir sobre a terra, e 
acordar as pessoas, e chamar sua atenção para os 
mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Um outro anjo une 
sua voz com o terceiro anjo, e a terra é iluminada com sua 
glória. A luz aumenta, e ela brilha para todas as nações da 
terra. Ela é para sair como uma luz que queima. Isso será 
atendido com grande poder, até suas chamas douradas 
terem caído sobre cada língua, cada pessoa, e cada nação 
sobre a face de toda a terra. Deixe eu perguntar para você, 
O que você está fazendo para se preparar para esse 
trabalho? Você está construindo para eternidade? Você 
deve lembrar que esse anjo representa as pessoas que têm 
essa mensagem para dar para o mundo. Você está entre 
essas pessoas? Você realmente acredita que esse trabalho 
em que nós estamos engajados é verdadeiramente a 
terceira mensagem angélica? Se sim, então você entende 
que nós temos um poderoso trabalho para fazer e que nós 
devemos estar sobre isso. Nós devemos nos santificar por 
uma estrita obediência para a verdade, nos colocando em 
correta relação para com Deus e seu trabalho. ..." {Review 
and Herald, 18 de Agosto, 1885 Par. 14} 

 

 

A terceira mensagem angélica deve ir 
sobre a terra, e acordar as pessoas, e 

chamar sua atenção para os 
mandamentos de Deus e a fé de Jesus.

Um outro anjo une sua voz 
com o terceiro anjo, e a 

terra é iluminada com sua 
glória. 

A luz aumenta, e ela brilha para 
todas as nações da terra.

Deixe eu perguntar para você, O 
que você está fazendo para se 
preparar para esse trabalho? 

Você está construindo para 
eternidade?

Você deve lembrar que esse anjo 
representa as pessoas que têm essa 
mensagem para dar para o mundo. 

Você está entre essas pessoas?

Você realmente acredita que esse trabalho 
em que nós estamos engajados é 

verdadeiramente a terceira mensagem 
angélica? 

Se sim, então você entende 
que nós temos um 

poderoso trabalho para 
fazer e que nós devemos 

estar sobre isso.

Nós devemos nos santificar 
por uma estrita obediência 

para a verdade, nos 
colocando em correta relação 
para com Deus e seu trabalho.
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REVIEW AND HERALD, 
26 DE JULHO DE 1898 

PAR. 4 
 PERGUNTA: DEPOIS DE FALAR SOBRE O ANJO 

DE APOCALIPSE 18 (E JÁ SABEMOS COM O 
TEXTO ANTERIOR QUE ESSE ANJO 
REPRESENTA AS PESSOAS COM UMA 
MENSAGEM), É DITO O QUE?  

 RESPOSTA: É dito que o Senhor deu para a sua 
igreja um trabalho especial. Portanto esse 
trabalho (relacionado com o anjo que se 
cumpriu em 11 de Setembro de 2001), é um 
trabalho especial dado para a igreja do 
Senhor.     
  

 PERGUNTA: A CRISE ESTÁ MUITO 
LONGE? TEMOS MUITO TEMPO? 

 RESPOSTA: A crise está perante nós. Nós temos 
apenas, por assim dizer, um momento de 
tempo.      
  

 PERGUNTA: ENTÃO O QUE DEVEMOS FAZER?  

 RESPOSTA: Agora devemos tomar nossas 
Bíblias, e no poder do Espírito Santo, 
proclamar a grande verdade para estes 
últimos dias.    
  

 PERGUNTA: POR QUE PESSOAS ESTÃO 
SOFRENDO? 

 RESPOSTA: As pessoas estão sofrendo por falta 
de conhecimento da verdade. Eles não 
entendem o que devem fazer para serem 
salvos.     
  

 PERGUNTA: HÁ SOLUÇÃO PARA SAIR DESSA 
CONDIÇÃO? COMO O EVANGELHO DEVE SER 
PREGADO? 

 RESPOSTA: A menos que o evangelho seja 
pregado de forma clara, simples, uma e outra 
vez, linha sobre linha, preceito sobre preceito, 
Satanás lançará a sua sombra entre o pecador 
e Deus.     
  

 PERGUNTA: SE O EVANGELHO NÃO FOR 
PREGADO DA FORMA DEVIDA (LINHA SOBRE 
LINHA, PRECEITO SOBRE PRECEITO) O QUE 
OCORRERÁ? 

 RESPOSTA: Satanás lançará a sua sombra 
entre o pecador e Deus. 

 “Depois dessas coisas”, escreve João, “vi descer do céu 
outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada 

com a sua glória. 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. (...).”- {RH 26 de julho de 1898 
Par. 4} 

O Senhor deu a sua igreja um trabalho especial. A crise está 
perante nós. Nós temos apenas, por assim dizer, um 
momento de tempo. Agora devemos tomar nossas Bíblias, 
e no poder do Espírito Santo, proclamar a grande verdade 
para estes últimos dias. Não demorará muito para que 
todos tenham ouvido o aviso e tomado sua decisão. Então 
o fim chegará. “E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu 
Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu 
a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o 
terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a 
besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na 
sua mão, Também este beberá do vinho da ira de Deus, 
que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira; e será 
atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e 
diante do Cordeiro.” {RH 26 de julho de 1898 Par. 5} 

As pessoas estão sofrendo por falta de conhecimento da 
verdade. Eles não entendem o que devem fazer para serem 
salvos. A menos que o evangelho seja pregado de forma 
clara, simples, uma e outra vez, linha sobre linha, preceito 
sobre preceito, Satanás lançará a sua sombra entre o 
pecador e Deus. Deus será representado como um juiz 
severo e sem piedade. Cristo ensinou na simplicidade, 
conectando tudo com a salvação da alma, claro e fácil de 
ser compreendido; E assim seus embaixadores devem 
apresentar a verdade. Deve ser dado ao mundo a 
mensagem de que o caminho do arrependimento e da fé é 
agora esclarecido através daquele que teve o poder de 
deixar a sua vida para depois pega-la novamente. "quem 
crê em mim", declarou Cristo, "ainda que esteja morto, 
viverá.”” - {RH 26 de julho de 1898 Par. 6} 

EVENTOS FINAIS, PÁGINA 209, 
PARÁGRAFO 3 

 PERGUNTA: ONDE DEVERIA OCORRER ADMIRÁVEL 
MANIFESTAÇÃO DO PODER DE DEUS? 

 RESPOSTA: Nas igrejas adventistas do sétimo dia. 
  

 PERGUNTA: EM QUEM ESSA MANIFESTAÇÃO DO 
PODER DE DEUS NÃO INFLUIRÁ? 

 RESPOSTA: Ela não influirá sobre os que não se têm 
humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do 
coração pela confissão e arrependimento.  
  

 PERGUNTA: ESSE PODER DE DEUS SENDO 
MANIFESTADO ESTÁ DESCRITO EM ALGUM LUGAR 
DA BÍBLIA? 
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 RESPOSTA: Sim. Pois esse poder que está sendo 
descrito é justamente a obra do Anjo de Apocalipse 
18:1-3, pois ilumina a Terra com a glória de Deus. 
  

 PERGUNTA: MESMO SENDO A MANIFESTAÇÃO DO 
PODER DE DEUS, HÁ OPOSIÇÃO A ESSA OBRA? 

 RESPOSTA: Sim (da mesma forma como sempre foi 
na história). Há pessoas que só verão alguma coisa 
que, em sua cegueira, consideram perigosa, alguma 
coisa que despertará os seus receios, e se disporão a 
resistir-lhe.     
  

 PERGUNTA: POR QUE ESSAS PESSOAS 
COMBATERÃO A OBRA (QUE É A MANIFESTAÇÃO 
DO PODER DE DEUS)? 

 RESPOSTA: Pois o Senhor não age de acordo com 
suas idéias e expectativas.   
  

 PERGUNTA: QUEM SÃO ESSAS PESSOAS QUE 
COMBATEM A MANIFESTAÇÃO DO PODER DE 
DEUS, RESISTEM-NA E AINDA CONSIDERAM-NA 
PERIGOSA? 

 RESPOSTA: São pessoas que tem estado na obra por 
muitos anos. Dizem eles: “não reconheceríamos o 
Espírito de Deus, se temos estado na obra por 
tantos anos?”. 

“Nas igrejas [adventistas do sétimo dia] deverá haver 
admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não 
influirá sobre os que não se têm humilhado diante do 
Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e 
arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina 
a Terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa 
que, em sua cegueira, consideram perigosa, alguma coisa 
que despertará os seus receios, e se disporão a resistir-lhe. 
Visto que o Senhor não age de acordo com suas idéias e 
expectativas, eles combaterão a obra. “Por que — dizem 
eles — não reconheceríamos o Espírito de Deus, se temos 
estado na obra por tantos anos?” — Review and Herald 
Extra, 27 de Maio de 1890. – {EF 209.3} 

MENSAGENS ESCOLHIDAS, 
VOLUME 3, PÁGINA 390 

 PERGUNTA: A MENSAGEM DESSE ANJO QUE 
ILUMINA A TERRA COM A SUA GLÓRIA 
TRIUNFARÁ? 

 RESPOSTA: Sim, a mensagem desse anjo (que é o 
anjo de Apocalipse 18:1-3) triunfará.  
  

 PERGUNTA: QUE PESSOAS NÃO TRIUNFARÃO COM 
ELA? 

 RESPOSTA: As pessoas que não andam em sua luz. 
Por isso, para triunfarmos com a mensagem 

devemos andar na luz dessa mensagem.  
  

 PERGUNTA: O QUE DEVE ESTAR SENDO FEITO? 

 RESPOSTA: Chegou o tempo solene em que os 
pastores deviam estar chorando entre o pórtico e o 
altar, clamando: “Poupa o Teu povo, ó Senhor, e 
não entregues a Tua herança ao opróbrio.” Joel 
2:17. É um dia em que, em vez de exaltar a alma 
com presunção, os ministros e o povo deviam estar 
confessando seus pecados diante de Deus e uns aos 
outros. 

“O alto clamor da terceira mensagem angélica — Chegará o 
próprio tempo de que escreveu o profeta, e o forte clamor 
do terceiro anjo será ouvido na Terra, sua glória iluminará 
o mundo e a mensagem triunfará, mas os que não andam 
em sua luz não triunfarão com ela. ... – {ME3 390.1} 

Chegou o tempo solene em que os pastores deviam estar 
chorando entre o pórtico e o altar, clamando: “Poupa o Teu 
povo, ó Senhor, e não entregues a Tua herança ao 
opróbrio.” Joel 2:17. É um dia em que, em vez de exaltar a 
alma com presunção, os ministros e o povo deviam estar 
confessando seus pecados diante de Deus e uns aos 
outros.” – {ME3 390.2} 

EVENTOS FINAIS, PÁGINA 210, 
PARÁGRAFO 1 

 PERGUNTA: A LUZ QUE ILUMINA A TERRA COM 
SUA GLÓRIA (APOCALIPSE 18:1-3) SERÁ CHAMADA 
DE QUE? 

 RESPOSTA: Será chamada de falsa luz.  
  

 PERGUNTA: QUE PESSOAS A CHAMARÃO DE FALSA 
LUZ? 

 RESPOSTA: As pessoas que se recusam a andar na 
glória progressiva dessa luz.   
  

 OBS: Perceba que a luz é progressiva, ou seja, ela 
vai aumentando. E não podemos recusar a andar 
nessa glória progressiva. 

“A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a 
luz que iluminará a Terra com sua glória será chamada de 
falsa luz pelos que recusam andar em sua glória 
progressiva.” — The Review and Herald, 27 de Maio de 
1890. – {EF 210.1} 
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“OUR FATHER CARES”, PÁGINA 
43, PARÁGRAFOS 1,2 

 PERGUNTA: AO CITAR O ANJO DE APOCALIPSE 
18:1 (11 DE SETEMBRO DE 2001) É FALADO O QUE 
COM RELAÇÃO À BREVIDADE DO TEMPO? 

 RESPOSTA: Que o fim de todas as coisas está às 
portas.      
  

 PERGUNTA: AO O FIM DE TODAS AS COISAS ESTAR 
TÃO PERTO, O QUE DEUS ESTÁ FAZENDO? 

 RESPOSTA: Deus está agindo sobre cada mente que 
está aberta para receber as impressões do Seu 
Santo Espírito. Ele está enviando nossos 
mensageiros para que eles possam dar a 
advertência em cada localidade.   
  

 PERGUNTA: NO MOMENTO, E RELACIONADO AO 
ANJO DE APOCALIPSE 18:1, DEUS ESTÁ TESTANDO 
A DEVOÇÃO DE TODO O MUNDO?  

 RESPOSTA: Não. Deus está testando a devoção das 
Suas igrejas e seu desejo de render obediência à 
guia do Espírito.     
  

 PERGUNTA: O CONHECIMENTO ACABOU OU JÁ 
FOI DADO DE UMA SÓ VEZ OU ELE AUMENTA? 

 RESPOSTA: Conhecimento é para aumentar. Os 
mensageiros do Céu devem ser vistos correndo de 
uma parte para outra, procurando de todas as 
maneiras possíveis advertir as pessoas dos juízos 
vindouros e apresentando as boas novas da 
salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. 
  

 PERGUNTA: O QUE ACONTECE AO ELES DEIXAREM 
SUAS LUZES BRILHAREM? 

 RESPOSTA: À medida que eles deixam suas luzes 
brilharem, eles recebem mais e mais do poder do 
Espírito. A terra é iluminada com a glória de Deus. 

“E depois dessas coisas eu vi um outro anjo descendo do 
céu, tendo grande poder; e a terra foi iluminada com sua 
glória. Apocalipse 18:1.- {OFC 43.1} 

O fim de todas as coisas está às portas. Deus está agindo 
sobre cada mente que está aberta para receber as 
impressões do Seu Santo Espírito. Ele está enviando nossos 
mensageiros para que eles possam dar a advertência em 
cada localidade. Deus está testando a devoção das Suas 
igrejas e seu desejo de render obediência à guia do Espírito. 
Conhecimento é para aumentar. Os mensageiros do Céu 
devem ser vistos correndo de uma parte para outra, 
procurando de todas as maneiras possíveis advertir as 
pessoas dos juízos vindouros e apresentando as boas novas 
da salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. O 

estandarte da justiça deve ser exaltado. O Espírito de Deus 
está movendo o coração dos homens, e aqueles que 
respondem a influência se tornarão luzes no mundo. Em 
todos os lugares eles são vistos indo adiante para comunicar 
para outros a luz que eles têm recebido como eles fizeram 
depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E 
à medida que eles deixam suas luzes brilharem, eles 
recebem mais e mais do poder do Espírito. A terra é 
iluminada com a glória de Deus.” – {OFC 43.2} TRADUÇÃO 

RECEBEREIS PODER, PÁGINA 
295 

 PERGUNTA: O QUE DEVEMOS FAZER? 

 RESPOSTA: Buscar o Senhor com sinceridade, 
arrepender-nos de nossas prevaricações, lamentar 
que tenhamos negligenciado Sua Palavra, que não 
conheçamos melhor a verdade, e volver-nos para 
Ele de todo o coração, para que possa curar-nos e 
amar-nos livremente. Demos hoje um passo em 
direção ao Céu. 

 PERGUNTA: O ANJO DE APOCALIPSE 18:1-3 É O 
ANJO QUE TRAZ A CHUVA SERÔDIA? 

 RESPOSTA: Sim, é dito que a chuva serôdia há de 
cair sobre o povo de Deus e logo se fala sobre como 
virá: “Um poderoso anjo descerá do Céu, e toda a 
Terra se iluminará com a Sua glória”.  
  

 PERGUNTA: ESTAMOS PREPARADOS PARA TOMAR 
PARTE NA GLORIOSA OBRA DO TERCEIRO ANJO? 
ESTÃO OS NOSSOS VASOS PREPARADOS PARA 
RECEBER O ORVALHO CELESTIAL? TEMOS ALGUMA 
CONTAMINAÇÃO E PECADO NO CORAÇÃO? 

 RESPOSTA: Se é assim, purifiquemos o templo da 
alma e preparemo-nos para os aguaceiros da chuva 
serôdia. O refrigério pela presença do Senhor nunca 
virá a corações cheios de impureza. Que Deus nos 
ajude a morrer para o próprio eu, para que Cristo, a 
esperança da glória, seja formado interiormente! 

“Pois a nossa pátria [conversação, na versão inglesa] está 
nos Céus, de onde também aguardamos o Salvador, o 
Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. – {RP 295.1} 

Havemos de pôr fim a nossos pecados pela justiça e 
concentrar nossa conversação no Céu, de onde 
aguardamos o nosso Salvador? Não falaremos de nosso 
Salvador até que se torne natural fazermos isso? Se não 
ordenarmos corretamente nossa conversação, não 
havemos de ver a salvação de Deus. Satanás tomará posse 
do coração, e nos tornaremos vulgares e sensuais. Elevemos 
os pensamentos e lancemos mão das coisas que são de real 
valor, obtendo aqui uma educação que seja valiosa no 
mundo por vir. Não havemos de buscar o Senhor com 
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sinceridade, arrepender-nos de nossas prevaricações, 
lamentar que tenhamos negligenciado Sua Palavra, que 
não conheçamos melhor a verdade, e volver-nos para Ele 
de todo o coração, para que possa curar-nos e amar-nos 
livremente? Demos hoje um passo em direção ao Céu. ... – 
{RP 295.2} 

A chuva serôdia há de cair sobre o povo de Deus. Um 
poderoso anjo descerá do Céu, e toda a Terra se iluminará 
com a Sua glória. Estamos preparados para tomar parte na 
gloriosa obra do terceiro anjo? Estão os nossos vasos 
preparados para receber o orvalho celestial? Temos alguma 
contaminação e pecado no coração? Se é assim, 
purifiquemos o templo da alma e preparemo-nos para os 
aguaceiros da chuva serôdia. O refrigério pela presença do 
Senhor nunca virá a corações cheios de impureza. Que 
Deus nos ajude a morrer para o próprio eu, para que Cristo, 
a esperança da glória, seja formado interiormente! – {RP 
295.3} 

Preciso ter o Espírito de Deus em meu coração. Não posso 
ir avante para fazer a grande obra de Deus, se o Espírito 
Santo não repousar sobre minha alma. “Como suspira a 
corça pelas correntes das águas, assim, por Ti, ó Deus, 
suspira a minha alma.” Salmos 42:1. O dia do juízo está 
sobre nós. Oh, lavemos as vestes de nosso caráter e as 
alvejemos no sangue do Cordeiro!” — The Review and 
Herald, 21 de Abril de 1891. – {RP 295.4} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


