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Dan 11:41- Edom, Moabe e Amom

Áreas de conquista do Papado: URSS, EUA, Mundo
Dn 11:40- terras= países (KJ)
Dn 11:41- países (foi acrescentado)- muitos (povos) serão derribados ou cairão
Dn 11:42- países do mundo
O reino do norte (Roma papal) entra na terra gloriosa (USA) e muitos (da IASD)
cairão. Muitos caem com a lei dominical. Edom, Moabe e Amom escorregam,
escapam (são libertos) no último momento das mãos do rei do norte. Simbolizam as
pessoas que respondem à Ap 18:4 (“sai dela, povo meu”)
Jr 6:13-15- cairão no tempo da visitação (o decreto dominical)
Lc 19:42-44
A menos que a igreja siga o caminho que lhe abre a Providência, aceitando todo raio de
luz, cumprindo todo dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerará em
formalismo, e desaparecerá o espírito da piedade vital. Esta verdade tem sido repetidas
vezes ilustrada na história da igreja. Deus requer de Seu povo obras de fé e obediência
correspondentes às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência exige sacrifício e
implica uma cruz; e este é o motivo por que tantos dentre os professos seguidores
de Cristo se recusam a receber a luz do Céu e, como aconteceu com os judeus de
outrora, não conhecem o tempo de Sua visitação (Lucas 19:44). Por causa de seu
orgulho e incredulidade, o Senhor os passa por alto, e revela Sua verdade aos que,
à semelhança dos pastores de Belém e dos magos do Oriente, têm prestado
atenção a toda a luz que receberam. {GC 316.1}
Quando a lei de Deus for anulada, Sua igreja será peneirada por provas terríveis, e uma
proporção maior do que agora podemos prever, dará ouvidos a espíritos enganadores e
doutrinas de demônios. Em vez de serem fortalecidos quando levados a situações
difíceis, muitos provam não ser varas vivas da Videira Verdadeira; não dão fruto, e o
lavrador as tira. { ME2 368.1}
Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na
mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade,
abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. {GC 608.2}
Vi em visão dois exércitos em luta terrível. Um deles ostentava em suas bandeiras as
insígnias do mundo; guiava o outro a bandeira ensanguentada do Príncipe Emanuel.
Estandarte após estandarte era arrastado no chão, à medida que grupo após grupo do
exército do Senhor se juntava ao inimigo, e tribo após tribo das fileiras do
adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. {TS3, 158.1}
Jr 9:25- O sinal que diferenciava Israel dos outros era a circuncisão, mas a casa de Israel
era incircuncisa de coração.
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Quem eram os incircuncisos?
Ef 2:11- são os gentios
1 Sm 17:26- filisteus eram incircuncisos.
Ef 3:1-6- Parte do mistério de Deus se refere aos gentios co-herdeiros.
Ef 1:9-10- o mistério da vontade de Cristo é congregar os que estão espalhados. Se
Cristo congrega é porque estão separadas. Os gentios fazem parte desse ajuntamento.
Cl 1:26-27
De que forma será Cristo a esperança da glória?
Os gentios tem que ver um caráter sem mácula em nós. Então, não podemos
acreditar que é impossível ter um caráter perfeito.
Isa 60:1-4
Época de trevas e luz que resplandece tem 3 aplicações: época de trevas quando
Cristo veio, época dos Milleritas e 2ª vinda.
Ap 18:1-4 O anjo ilumina a terra. O cumprimento da 3ª aplicação. v.4- terceira mensagem
angélica- marca da besta. Como que a terra vai ser iluminada com a glória de Cristo?
Mt 5:14-16
Deus chama ovelhas de outros apriscos
Jo 10:16Ez 34:1-5- Por causa da infidelidade dos pastores as ovelhas se espalharam para outros
apriscos.
Ez 34:11-12- Deus vai livrá-las no dia nublado e de escuridão
Sf 1:14-15- Dia do Senhor- dia de trevas e de escuridão
Jl 2:1-2
Ex 20:10
Is 58:13
Dn 11:41- após o decreto
1 Co 15:46- Tribos espirituais e não literais
Quem foi Edom literal?
Gn 25:29-34- Edom = vermelho (nome para Esaú e seus descendentes)
Quais são as características de Edom nos últimos dias?
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Hb 12:14-16- Esaú era devasso (imoral, depravado) e profano (pagão, descrente).
Ap 17:4-5- as características de Edom são as mesmas de Babilônia (fornicação,
abominação).
Gn 19:30-38- foi o vinho que fez Ló se deitar com as filhas (vinho=doutrinas falsas).
Moabe e Amom saíram de um incesto, uma abominação perante Deus. (...até o dia de
hoje). Existe hoje descendentes espirituais de Moabe e Amom. A semente do pecado
lançada no passado permanece até hoje.
1 Re 11:5, 7- idolatria, abominação
Sf 2: 8-10- Amom e Moabe se engrandeceram = gadal, exaltação própria.
Dan 8;4- gadal. Forma mais perfeita do paganismo é exaltação própria.
v.8- Grécia se engrandecia sobremaneira (gadal aumentando).
Chifre pequeno= Roma pagã e papal
v.10- exércitos do céu- lançou por terra a verdade. É Roma Papal.
v. 11- Roma pagã. Se engrandeceu até contra o príncipe do exército (Cristo) e por ele foi
tirado (exaltado) o contínuo. Roma pagã teve parte na decisão final de condenar Cristo à
morte.
Quando o meu desejo e meu prazer (meus divertimentos) eu ponho no lugar de Deus
estou oferecendo fogo estranho (espírito de gadal)
O espiritualismo moderno, cristianismo moderno, tem o espírito de gadal.
Três tribos: Tríplice divisão da Babilônia moderna
Edom, Moabe e Amom- envolvimento em relações ilícitas (Babilônia moderna).
Ap 17: 1-5; 18 (cidade= reino)
Ap 14:8 (grande cidade= reino)
Ap 16:19- três partes; Ap 16:13 (dragão- espiritismo; besta- Roma Papal; falso profetaprotestantismo apostatado)
Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a
nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o
protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos
ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança
a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que
fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação
dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações
maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. {TS2 150.2}
Am 9:8-12

4

Is 58:12
O mistério de Deus sendo cumprido.
Is 11:10-14- “naquele dia” se refere ao dia do decreto.
Mt 1:1- Jesus, filho de Davi
Ex 17:15- “o Senhor é a minha bandeira”
Is 11:10- Aconteceu na primeira vez quando os gentios seguiram a Cristo, na época dos
Mileritas, quando os gentios saíram de Babilônia e se uniram ao movimento, e acontecerá
na nossa linha reformatória. O lugar do seu repouso será glorioso (se refere ao Sábado).
Mt 11:29- Cristo é o repouso
Is 28:12
Sl 2:8
Is 11:13
A cruz de Cristo é a promessa do nosso companheirismo e união. Chegará o tempo em
que os atalaias estarão de acordo; quando a trombeta der um sonido certo; quando
Efraim não invejará a Judá e Judá não oprimirá a Efraim”. RH, 3 de Janeiro de 1899.
Gn 19:15-17- Edom, Moabe e Amom escaparão para o monte.
Is 2:2-3- monte da casa do Senhor; 1Tm 3:15
Is 56:7
Sl 15:1-2
A casa do senhor, a igreja remanescente, não pode estar poluída. É o monte santo e
glorioso, a igreja triunfante, perfeita. (Dn 11:45)
Servos de Deus, dotados de poder do alto, com rosto iluminado e resplandecendo
com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do Céu. Almas
que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à
chamada, e os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas
condenadas, assim como precipitadamente fora Ló retirado de Sodoma antes de sua
destruição. {PE 278.2}
Eze 37:9-11
Edom representa também outro grupo: Gn 28:8- 9
Zc 8:22-23

