Transcrição das palestras realizadas pelo ancião Parminder na campal da Romênia.

Palestra n.13 - Duas Fontes de Informação
Nas nossas duas últimas apresentações nós tivemos olhando sobre a questão, o problema
entre religião e política para verificar então se esse movimento é um movimento político ou
movimento religioso, uma organização religiosa. No último mês na França, esse problema
se somos socialistas ou cristãos foi abordado num sermão no sábado. Esta questão foi
abordada por um dos presidentes dos Estados Unidos. presidente Roosevelt. Houve bons
comentários e também um artigo recente de um jornal sobre suas políticas sociais. Durante
sua presidência ele foi também chamado de socialista mas ele continuamente rejeitava este
título, chamando ele então de pragmático. Se havia um problema ele tentava consertar
Então muitos desses problemas sociais que ele tentou consertar e algumas vezes sim ele
conseguiu reparar para aqueles que são extremamente capitalistas, a nós pode dizer que
são cristãos da direita, eles viram que suas políticas eram de natureza socialista. Se você
olhar na economia Judaica do Antigo Testamento existem muitas políticas sociais que foram
dadas para nós por Deus onde as pessoas chamam de socialistas e outras também
capitalistas. Então eu penso que esse título se você é ou não capitalista ou socialista não é
uma forma correta de tentar entender ou abordar quem nós somos. Eu já mencionei que as
duas fontes de informação na nossa história, a dispensação em que nós nos encontramos,
uma é verdadeira e a outra é falsa, no tempo que nós estamos vivendo. Eu não estou
clamando nada do que nos aguarda no futuro. Numa dispensação que nós atualmente nos
encontramos as questões que nós estamos lidando nesse momento são as questões de
teorias de conspiração, racismo e sexismo e eu não estou dizendo que esses problemas,
essas questões vão desaparecer após 09 de novembro porque eles não irão, mas o que
estou dizendo é que os políticos que se chamam de socialistas mesmo que eles consigam
identificar de forma correta quais são os problemas, não quer dizer ques têm as soluções
corretas e essa é uma grande questão um grande ponto que as pessoas não estão
entendendo, penso. Então um dos políticos mais famosos dos Estados Unidos no momento,
esses democratas que se identificam como socialistas, eles podem pensar que eles tem a
solução para o problema. Algumas soluções podem ter algum mérito, mas pessoalmente eu
não acredito que tudo aquilo que eles estão expondo, todas aquelas soluções estão na
verdade corretas. O que os torna uma fonte correta de informação, por exemplo se você vai
para os canais de informação e você compara a Fox News com a CNN, o que torna um
correto e outro falso não é que o verdadeiro tem uma boa solução para todas as coisas, é
pelo motivo de que a fonte correta identifica qual é o real problema. Então para aqueles de
nós que estão dizendo que existe uma tríplice aliança e que cada elemento dessa união
está tendo seu próprio canal, que um grupo é o globalista e outro grupo é o catolicista e o
outro grupo são os Estados Unidos e cada um tem o seu próprio canal de mídia e portanto
esse modelo de duas fontes de informação está incorreto. O problema fundamental desse
argumento, que é bem problemático, é que as pessoas não estão entendendo que nos
Estados Unidos há um crescimento de uma ditadura, de um ditador e a mídia e os canais
que estão identificando esse crescimento de um ditador, os políticos que estão expressando
as suas preocupações, esses políticos democratas, esses canais CNN e também outros
canais, a pergunta é: São esses uma fonte correta da informação ou é uma fonte falsa de
informação? A profecia nos ensina de que eles são a verdade, a informação correta da
verdade. Nós não estamos dizendo que eles são pessoas puras, justas. O que nós estamos

dizendo é que eles identificam corretamente qual é o problema e é isso que as pessoas
parecem não entender. A razão porque sabemos que isso está correto é porque nos últimos
doze meses a maioria das pessoas neste movimento nos Estados Unidos e também ao
redor do mundo estão aliados com os republicanos, com as filosofias e as idéias que Trump
tem. E apenas nos últimos doze meses que nós começamos a despertar para esse fato de
que estávamos pensando de forma errada, que nós estamos errados. Um exemplo disso, o
qual sabemos que já discutimos durante essa semana, que novamente ontem eu enfatizei,
é se nós acreditamos que haverá um decreto dominical, especialmente se você toma a
perspectiva tradicional do adventista sobre o decreto dominical, a forma literal de como os
adventistas veem, você tenta então usar essa idéia, você volta lá nos anos de 1860. O
irmão Aaron nos levou para esse tempo desde 1860 até onde nós estamos agora. O
contexto que Ellen White usa essa linguagem, ela fala no contexto de igreja. Eu vou
parafrasear Primeiros Escritos pág. 277. Ela está falando sobre a mensagem do segundo
anjo. Ela fala o seguinte: A mensagem da queda de Babilônia que é dada no segundo anjo
está sendo repetida com a corrupção que entrou na igreja desde 1844. E o que ela faz? Ela
conecta a história de 1844 com o fim do mundo ou 1844 com Apocalipse 18 e quando ela
faz isso é feito no contexto de igreja. Nós sabemos que a igreja está sendo no plural mas
também quero dizer igreja no singular. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Aqui é
1844 e aqui é o presente ou nós deveríamos chamar de um futuro próximo (vídeo 00:15:42
- figura 1). Vou chamar de nosso tempo, nossa história. Então nessa história existiam
igrejas que caíram. Então nós sabemos que essas igrejas caíram e o que acontece é que a
mensagem do segundo anjo se repete. Então você tem o segundo anjo aqui e ali o segundo
anjo também, e a mensagem se repete. Eu vou ler isso de novo. A mensagem da queda de
Babilônia que é dada pelo segundo anjo se repete. Então há uma repetição e ela continua
mencionando novas corrupções, problemas de corrupção. Então em 1844 o anjo diz
Babilônia caiu. Então no futuro, nossa história, ele diz Babilônia cai ou a queda de Babilônia
está completa ou se tornou pior, era ruim e piorou. Da forma que ela expressa Isso são as
corrupções adicionais. Então houve mais e mais corrupções para dentro da igreja desde
1844. Então ela fala igrejas aqui
nessa história (vídeo 00:18:05 figura 1). Que igrejas ela está se
referindo?
Porque
não
é
o
catolicismo. Estas são as igrejas
protestantes. Agora quando ela fala
igreja
protestante,
que
igreja
protestante ela está se referindo?
Está se referindo as igrejas
protestantes que estão nos Estados
Unidos,
porque
as
igrejas
protestantes que haviam eram
apenas nos Estados Unidos e na
Europa. Essencialmente, naquela
história o resto do mundo ou eram
católicos ou eles eram idólatras.
Figura 1
Então aqueles que ela está se
referindo são as igrejas protestantes dos Estados Unidos, nós entendemos isso. Ela é muito
clara. Ela disse que há corrupção nas igrejas e passo a passo o que acontece desde aquela
história para a nossa? A corrupção aumenta, se torna pior até chegar então na nossa

história e o segundo anjo vai repetir a sua mensagem, quando ele repete a sua mensagem
diz que todas essas coisas aconteceram. Ela fala dessa forma, com a corrupção menciona
que aumenta dentro da igreja, ela usa a palavra “entra”, a corrupção que entra dentro da
igreja. Então havia a corrupção que entra para dentro de algo e essa corrupção que entra
para dentro de algo é uma corrupção adicional, o que quer dizer que havia corrupção antes
e que agora tem mais corrupção. Então aqui a nós tem um vaso. Em 1844 a corrupção
entra dentro (vídeo 00:21:24 - figura 1) . Desde 1844 diz que uma corrupção adicional
entra é o que diz o texto de Primeiros Escritos pág. 277. Então tem mais corrupção que
entra, mas como que elas entram no vaso? Ou são vasos diferentes? Ou as corrupções
entram para dentro de um mesmo vaso? Então, para dentro de um mesmo vaso, da forma
que ela fala é muito claro. A mensagem da queda de Babilônia que foi dada pelo segundo
anjo em 1844. Aqui fala sobre corrupção, então o anjo vai repetir a sua mensagem, o que
ele faz? Vai dizer que Babilônia cai, mas vai mencionar algo mais, uma corrupção adicional
que entra. Então a nós tem corrupção adicional que entra dentro dessa mesma caixa. Esse
não é o modelo correto (refere-se ao desenho dos vasos diferentes). Todas as corrupções
entram para dentro da mesma caixa (vídeo 00:23:22 - figura 1). Agora essa caixa, de que
é um símbolo? É isso aqui, essas são as igrejas protestantes dos Estados Unidos, não é o
catolicismo. São as igrejas protestantes dos Estados Unidos que tiveram as corrupções
adicionais entrando para dentro dela. Eu vou te fazer uma pergunta. Se nós formos fazer
um “Assim diz o Senhor” aqui, será que houve uma corrupção adicional que entrou para
dentro da religião do Islã? Ou o hinduísmo? Ou o ateísmo? Ou o catolicismo? Será que há
alguma menção de uma dessas coisas? Não, não há nenhuma. Ela está sendo bem
específica, fazendo um ponto bem específico nos dois versos mais importantes que nós nos
apegamos dentro do movimento: Apocalipse 14:8 e 18:2 e 3, os versos mais importantes
que nós lidamos. A única coisa que ela está se referindo são as igrejas protestantes dos
Estados Unidos. Se você vai fazer um “Assim diz o Senhor” então porque nós temos todos
esses modelos aqui sobre o ateísmo, hinduísmo, Islã, catolicismo? Porque nós fazemos
então um modelo que diz que o fim do mundo são todas essas coisas? O modelo dela está
lidando com que área geográfica? Que assunto? São os Estados Unidos e as igrejas que
estão centradas nesse país. (vídeo 00:27:18 - figura 1) Não pense que nós apreciamos
isso, mas uma das coisas que nós temos que perceber, só a partir dessa citação, é que
quando nós entramos aqui nessa história, nesta
congregação aqui nesta campal as pessoas têm feito
essa pergunta de forma repetida. Se esta fosse a
história de Sardes e Sardes é chamada das igrejas
que estão em Babilônia, quem é a igreja nessa
história? Vai de Sardes para Laodicéia. E quem são
Laodicéia? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que
as pessoas querem fazer? Eles querem pegar essa
acusação e eles querem marcar quem? Os
Adventistas do Sétimo Dia. E eles querem começar a
chamar a Igreja Adventista do Sétimo Dia de
Babilônia. Você pode ver, se você faz isso você não
está fazendo um “Assim diz o Senhor”. As igrejas que
ela está se referindo aqui eram os mileritas? Não, não
Figura 2
eram os mileritas. Os mileritas são a semente, o
embrião do adventismo. O adventismo não começa em 1863, começa em 1798. Você
acredita nisso? Nós deveríamos acreditar nisso no nosso movimento.

Quando nós vamos de Israel antigo e nós vamos do Alfa ao Ômega. Qual é o Alfa? (vídeo
00:29:03 - figura 2). Moisés e o Ômega? Cristo. Na nossa história, o Israel moderno o
começo é os mileritas e o fim termina com os 144.000. Nós já desenvolvemos esse modelo
há algum tempo. Essa é história do Israel moderno e começa onde? Em 1798, não 1863.
Essa é uma história que não tem pausa, é uma história contínua. Ellen White diz que nós
estamos vivendo no tempo do fim. Então se você pegar essa idéia e há uma acusação feita
aqui das igrejas, primeiramente, quem está fazendo essa acusação? É esse grupo aqui,
Israel. Israel está fazendo essa afirmação contra quem? Contra as igrejas protestantes.
Então ele diz que são as igrejas protestantes dos Estados Unidos. O que acontece com
elas? Vão de mal para pior. Então alguém no fim do mundo tem que dizer o quê? Eles
começaram mal e que agora se tornaram piores. Quem disse que eram ruins? O segundo
anjo, que é quem? Israel. Então quem vai dizer que se tornou completamente pior? O
segundo anjo. E quem é? Israel. Israel fala a todos o quão mal as igrejas protestantes se
tornaram. Isso não é uma história de adventismo. Você pode ver que isso é apenas uma
frase de um livro. Você pode provar se você fizer um “Assim diz o Senhor” que a Igreja
Adventista do Sétimo Dia não é Babilônia do fim do mundo. Isso não é um estudo que vai
dizer o que irá acontecer com a Igreja Adventista quando ela se separar. Existem outras
histórias, outras parábolas que mostram como esse modelo funciona; o nós sabemos, que
os pecados de Sião vão desaparecer mas a igreja de Deus continua. Agora eu gostaria de
adicionar mais um ponto. Quando as
pessoas fazem este modelo (vídeo
00:33:15 - figura 3) e o segundo anjo
desce na primavera de 1844 quando ele
faz o seu trabalho, o que acontece com
esse anjo? Será que ele simplesmente
desaparece e vai para algum outro lugar?
Será que ele vai para casa, para o céu?
Porque ele veio do céu. A resposta é
claro que não. Esse anjo continua aqui na
terra. Ele continua falando em toda essa
Figura 3
história. O que a Bíblia faz, ela pega o
começo e o final dessa missão e faz isso
em dois capítulos, 14 e 18. Será que Israel foi embora? Será que em algum momento ele
parou de falar? Não. Então o anjo nunca vai embora. Ele não pára de dar a sua mensagem
e tem uma mensagem que está vindo no fim do mundo e diz que a igreja protestante vai
ficar muito ruim. Então essa é a história sobre uma única entidade, nós chamamos de
igrejas, mas é uma única entidade que continua até o fim. Então, quando nós começamos a
identificar na nossa história quem está no lado correto e quem está no lado errado e para
identificar quem é bom e quem é mau, você não olha apenas para o que está acontecendo
hoje, você traça as suas raízes. Como eu digo,, essa passagem vai de 1844 mas essas
mesmas igrejas elas vêm nos anos 60. Na verdade você pode ir nos anos 40 50 60, é muito
claro traçar toda a trajetória dessas igrejas nessas histórias e a razão de porque isso é
significativo é porque naquele período de tempo essas igrejas começaram a se tornar
politicamente motivadas. Começa a ter uma quebra de separação entre igreja e estado. De
1860 você pode pular para os anos 80 e aí você entra para nossa história. Então tudo que
você precisa fazer quando você começa a falar sobre duas fontes de informação e se você
acredita que está no fim do tempo, fim do mundo, é encontrar quais são as raízes dessas
duas diferentes organizações ou fontes de informação, essas duas filosofias, essas duas

idéias. Agora o problema é que no mundo real há muitos assuntos complexos acontecendo
sobre como você trata as pessoas de forma justa, como funciona o sistema de taxação, o
que se torna um tanto complicado que as pessoas não conseguem ver quem está certo e
quem está errado. O que nós queremos ver hoje é que nos Estados Unidos o Partido
Republicano hoje, está agora de forma fortemente associado com essas igrejas, isso não é
um fenômeno novo, você pode traçar essas verdades ao longo das décadas. Então se você
ver o Partido Republicano hoje, associado com essas igrejas protestantes, a primeira coisa
então que você sabe é que se nós vamos falar sobre o decreto dominical, então aqui a nós
tem um decreto dominical (vídeo 00:39:15 - figura 3) , com quem esse decreto dominical
vai estar associado, com os ateístas ou com as igrejas protestantes? Claramente que são
as igrejas protestantes. Sabemos disso, o decreto dominical tem que estar associado com
as igrejas. Então se está associado com essas igrejas, tudo que você precisa saber é qual
partido político está conectado com essas igrejas e é o partido Republicano. Então aqui é
uma história dos Estados Unidos mas isso pode ser visto em outros países também. Então
se isso está correto, se nós estamos analisando a política americana e nós temos um
presidente Democrata, o irmão Aaron apresentou isso ontem, se você tem uma presidência
Democrata você sabe que eles não podem trazer o decreto dominical e eu não acho que no
nosso movimento nós ainda estamos nos apegando nessa realidade e a razão pela qual eu
sei isso é porque eu ainda ouço as pessoas falando o seguinte: Obama era mal, ele fez
coisas más, ele fez leis anti-constitucionais. Para alguém desse movimento fazer um
argumento como esse, isso demonstra que eles não acreditam em Linha sobre Linha, é
simples assim. Se você quer fazer um argumento de que o presidente Obama estava meio
certo meio errado, meio bom e meio ruim e que o presidente Donald Trump tem boas
políticas, ele é um homem bom, faz sentido as coisas que ele fala, ele diz exatamente como
é, mas nós sabemos que ele que vai trazer a lei dominical. Você está fazendo ele meio bom
e meio ruim, meio correto e meio errado e você não pode abordar esse problema com essa
mentalidade, com essa perspectiva. Você simplesmente não pode fazer isso. Ciro, Assuero
eram boas ou más pessoas? Boas? Você não tem idéia de quantos adultérios Ciro
cometeu. Você tem alguma idéia de que Assuero dormiu com todas as mulheres bonitas na
terra? Como é que um homem desses pode ser bom? Ciro, você sabe que ele adorava
ídolos. Porque que você clama que ele era bom? É porque quando você volta alguns mil
anos atrás, parece que você tem a inabilidade de ver as informações da forma correta.
Você pega um verso bíblico então, Isaías 46 verso 1 ou 2, Ciro foi ungido, ele é um ótimo
homem. Ele tem milhões de esposas e cometeu muito adultério, era um idólatra. Nós
ignoramos tudo isso, só fazemos com que ele seja bom porque nós fazemos ele bom
através de uma certa perspectativa. Ele tinha uma missão para fazer e essa missão, esse
contexto que faz ele ser bom, mas nós recusamos a tomar esse simples princípio e levar-lo
e trazê-lo para dentro da nossa história. Nós sabemos que são essas igrejas que estão
fazendo esse trabalho. Pergunte a si mesmo se você está interessado, olhando e
analisando a política americana, particularmente alguns anos atrás, mas ainda eles fazem
isso hoje. Que religião o presidente Obama era acusado de ser? Muçulmano. As pessoas
clamavam ele não eram cristão e porque eles falaram isso? Porque as pessoas dos
Estados Unidos, essas igrejas, esses protestantes, qual era o modelo deles de uma boa
política? Você vai lá atrás, no tempo do fim, em 1989 e antes qual o modelo? (00:46:49) É
este, de que os Estados Unidos são a cabeça do mundo. E o que o presidente Obama faz?
Ele, de forma persistente e paciente trouxe a América para baixo, para que tivesse na
mesma linha, igual ao restante do mundo. As pessoas, de forma incorreta, identificavam ele
como a destruir a América, ele teve um plano secreto para ajudar os muçulmanos porque

ele fez alguns acordos ruins com o Irã e qual é a primeira coisa que o presidente Trump
faz? Ele destrói esses acordos que o Obama fez com Irã, porquê se tivesse um acordo com
o Irã onde que você coloca a América? De forma igual, porque nós não teríamos a questão
da lei, que você não é patriota. Então eu quero te perguntar o que é um patriotismo? É um
termo político ou é um termo religioso? É um termo político. O presidente Obama era visto
como se ele não estivesse dando valor aos valores americanos. Se isso fosse verdade
porque eles falavam que ele não era um cristão? Por que eles misturaram a sua religião
com a sua política? Nossa sabemos o porquê. Porque nós podemos traçar dos anos 60 até
o presente. Quem fez essa política americana que diz “Em Deus nós confiamos”. Então se
você é um político americano e você vai trazer a América para baixo, em quem você não vai
confiar? Você confia em Alá, não confia em Deus. Você está apagando essas igrejas
protestantes. Essa é a dinâmica. Isso nos mostra de forma clara que a presidência
democrata não poderia jamais trazer um decreto dominical. O motivo do porque isso se
torna tão perigoso é porque nessa história, de 2014 a 2019, a história do alto clamor, da
chuva serôdia, do decreto dominical, nessa história nós estamos vivendo em 2019 agora,
nós estamos aqui, não é há muito tempo atrás e as pessoas dentro desse movimento
falavam que o presidente Obama era mau. Eu não estou falando de forma moral, porque
nós fomos no livro Eventos Finais, pág. 227 e nós lemos que Deus mostrou que o grande
teste que virá antes do FPG é a imagem da besta, o grande teste que vem antes do FPG.
FPG é o decreto dominical. Portanto a imagem da besta vem antes do decreto dominical.
Agora, a imagem da besta é a igreja e estado.
Igreja e estado é uma mulher e um homem. Uma
mulher e um homem é um assunto da instituição
do casamento. (vídeo 00:52:52 - figura 4) Isso é
o que nós fazíamos, imagem da besta, eu vou
chamar de decreto dominical. Esse aqui era que
assunto? O assunto do sábado. Esse aqui que
assunto era? Casamento. Então nós dissemos
que teve um assunto do casamento que vem
antes do assunto do sábado. O assunto do
sábado é o sétimo dia. O assunto do casamento
era que dia? Sexto dia. Então nós estamos nessa
história e nós não temos clareza de que nós
Figura 4
estávamos nessa história aqui como nós temos
hoje. Em 2015 teve uma lei que passou nos
Estados Unidos que dizia que duas pessoas do mesmo gênero podem casar. Então agora é
legal para duas mulheres ou dois homens casarem. Só para que você saiba a razão de que
eles passaram essa lei foi para proteger os direitos desses indivíduos. O ponto que eu
quero que nós vejamos é que a pessoa que passou essa lei foi um democrata, o presidente
Obama e nós falávamos que esse era o teste da imagem da besta, que são os Democratas
que estão fazendo isso, presidente Obama. Então isso quer dizer que ele que vai trazer a
Lei Dominical. Agora eu não sei o quanto você sabe sobre contos de fadas americano aqui
na Romênia. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, havia uma história estava passando
dentro do adventismo de que uma pessoa teve um sonho e ele sonhou com um homem
negro havia se tornado Presidente e ele ia introduzir o decreto dominical. Então, contos de
fada ingleses chegaram na Romênia, parece que vocês ouviram essa história. Então o que
nós fizemos? Pegamos esse sonho, essa boa metodologia, que dizia então que esse
presidente negro ia criar a imagem da besta. Então agora nós temos uma evidência de que

ele vai criar o decreto dominical. Essa metodologia que esse movimento usava há quatro
anos atrás. Olha como isso era louco. Hoje nós podemos dar risadas, quatro anos atrás
nós pensávamos que a profecia estava sendo cumprida, nós não tínhamos uma idéia da
verdade. Porque? Como é que nós chegamos a essa conclusão de que o presidente
Democrata, que não estava conectado com essa igreja conservadora da direita, poderia
passar o decreto dominical? Tudo que você precisa é uma frase de Primeiros Escritos para
provar isso. Todo esse estudo que nós fizemos nessa manhã é apenas sobre uma frase do
Espírito de Profecia que destrói horas e horas de estudos proféticos que nós estávamos
fazendo, isso há apenas alguns anos. O problema é que aquelas pessoas que estavam
fazendo esses estudos proféticos estavam familiarizados com essa citação de Primeiros
Escritos, na verdade eles estavam nessa citação. Então não é que essas coisas estavam
escondidas de nós, não é como teorias de conspiração que alguns escritos de Ellen White
não foram publicados e estavam escondidos, que nós não tínhamos conhecimento. Você
lembra dessa conspiração? Que a igreja está segurando informações secretas que eles não
estão liberando para nós. E quando nós começamos a nos apegar a esses manuscritos e
cartas secretas, nós teríamos então verdade veladas verdades secretas. Todo esse material
agora foi publicado e nós não encontramos nenhum pedaço de evidência de que teve uma
mudança de quem era o anticristo, nós não achamos nenhuma. Tudo era conspiração de
que a igreja estava escondendo coisas de nós, coisas que nós precisava saber. Mas isso
não eram escritos escondidos, essas eram informações que nós sabíamos. Nós podemos
fazer o mesmo paralelo no Grande Conflito, está lá. Vamos resumir, as igrejas protestantes
tornaram-se Babilônia na época, na história dos Mileritas. Corrupção entra para dentro
dessa caixa. A corrupção continua entrando para dentro da mesma caixa até o fim na
história onde nós vivemos. Agora, a corrupção que estava ali desde o início, o que acontece
agora? A corrupção está cheia na mesma caixa e isso é o que fala em Apocalipse 18: 2 e 3.
Isso não é adventismo. A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia não está nesse
modelo. Se você que lidar com a igreja você tem que ir para uma outra história lidar com
isso. Isso se torna significativo porque é a história das igrejas do começo ao fim e o que nós
não fizemos de forma apropriada no passado, foi traçar a história das igrejas até o fim, até
recentemente e você teve o privilégio durante essa semana, nos estudos que o irmão Aaron
fez, mesmo que você não tenha visto dessa forma de que ele está traçando as histórias das
igrejas até o fim, todo o percurso, e como que cada uma dessas igrejas interagem com a
política. Não é que eles estão fazendo um pouquinho só de adultério e depois eles cometem
muito adultério, não é que os cristãos roubavam um pouco de dinheiro e agora eles roubam
mais. Você tem que entender o que é uma corrupção. Não é mais mentiras, mas adultérios,
mais roubos. Você tem que entender como é que essas corrupções estão entrando para
dentro da igreja. O verso chave que eu gosto é Daniel 8:12 “ E um exército foi dado contra
o sacrifício contínuo, por causa da transgressão; e lançou a verdade por terra, e o fez, e
prosperou”. Aí está, regra n.1 de Guilherme Miller. Quais são as palavras importantes?
Transgressão. As corrupções, as transgressões continuaram a crescer, aumentar. O que é
o aumento da transgressão das igrejas protestantes nos Estados Unidos desde 1844? Não
é que eles roubam mais, nem que eles mentem mais. As transgressões ou as abominações
como Ellen White fala as “corrupções”é a interação de igreja e estado. É como que a
política entrou para dentro da igreja e como a religião entrou para dentro da política. Essa
associação e conexão se tornaram pior e pior ao longo dos anos, até você chegar no estado
em que está cheio. Está cheio porque a integração da igreja e do Estado está completa.
Política tem-se tornado um movimento religioso e as igrejas se tornaram organizações
políticas. Eles se misturaram em um e é isso que a corrupção adicional é, a igreja e estado,

e é isso que estamos fazendo agora na mensagem de clamor da meia noite, nós estamos
traçando a conexão entre igreja e estado de 1844 até o momento presente. E apenas há
alguns anos nós não estávamos fazendo isso. Se você não faz isso você pode fazer de um
presidente democrata alguém que introduz a marca da besta, porque não é patriota. Então
você faz com que ele passe o decreto dominical. Hoje nós temos um presidente republicano
e existem essas novas fontes ou canais que promovem ou atacam ele e os ataques
afirmam o seguinte: que os americanos vieram de um sistema Republicano para uma
ditadura. E nós estamos sabendo que isso está correto porque nós temos várias linhas da
história que provam isso. Então se isso está correto, quem está falando a verdade e quem
não está? Isso é o que as duas fontes de informação estão lidando. Estão lidando com
assunto do segundo anjo que está agora identificando de que o copo está cheio. A igreja e
o estado estão agora integrados de forma completa. Levou todo esse tempo para finalizar
isso (de 1844 até a história presente). Quando eu digo que está inteiramente concluído é
quando eu falo no contexto da linha de reforma dos sacerdotes, não no contexto da linha
de reforma dos 144000. Isso ainda é futuro, isso é porque Ellen White falou de que
Apocalipse 18 vai estar ligado ao decreto dominical no futuro. E nós dizemos que
Apocalipse 18 está na nossa história aqui, para os sacerdotes o copo está cheio entre igreja
e estado e nós estamos identificando isso. Nós não estamos indo ao mundo e o mundo tem
que estar ciente dessa situação. Alguém deve estar clamando alto para o mundo dizendo
que igreja e estado se uniram e no contexto dos Estados Unidos você sabe que o canal que
está fazendo esse trabalho é a CNN. CNN se torna um símbolo, não é o único canal. Eu
não estou tentando dizer que não existem outras fontes que estão identificando de forma
correta o que está acontecendo. Então quando nós falamos sobre duas fontes de
informação, nós estamos falando sobre uma tríplice aliança? Nós estamos falando de
igrejas estarem de forma completa. É muito fácil ter essas idéias erradas. Isso não é uma
mensagem do fim do mundo de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se torna Babilônia.
Isso não é uma história de que existe uma tríplice aliança lá fora em algum lugar no mundo
que está tendo seus próprios canais de informações e que eles são todos satânicos. Todos
esses modelos estão incorretos no contexto de que nós nos encontramos. No mundo
alguém tem que falar para o mundo e tem que ter verdade e erro. A verdadeira fonte de
informação está dizendo o seguinte: Que as igrejas tiveram corrupções adicionais ao longo
do tempo. O que torna a igreja corrupta, a transgressão, Daniel 8:12? É a política. E o que
torna a política corrupta? É a religião, essas igrejas. Então no contexto dos sacerdotes o
copo está cheio agora e alguém está clamando alto de que está cheio. E o que é tão
assustador, que você deve se assustar se você está nesse movimento no vale da decisão é
que FFA estão agora dando uma mensagem de paz e segurança e esta é a mensagem:
não ouçam aquelas pessoas que estão clamando sobre as abominações que estão sendo
feitas no mundo agora, porque essas pessoas não são confiáveis, as pedras que têm sido
tomadas do nosso trabalho. Eles estão fazendo o trabalho do segundo anjo porque nós não
estamos prontos para fazer esse trabalho. Se você for para Habacuque 2, Habacuque é um
ótimo vigia mas nós estamos falhando. Esse é um assunto de profecia bíblica. Eu quero
mencionar algo sobre Habacuque 2:1 “Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me
apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for
argüido.” Alguém vai argumentar com Habacuque. Habacuque é o vigia. Quem está
vigiando os netineus? Quem está cuidando deles hoje? Porque não somos nós. Alguém
deve estar. Se você acredita em Linha sobre Linha porque essa é a nossa chuva serôdia,
para os levitas são os respingos, para os netineus é o arar. (vídeo 01:16:40 - figura 5).
Quem está cuidando das necessidades deles? Eles têm que ter alguém para fazer isso. Em

Habacuque 2:1 eles tem que ter um guarda,
um vigia. O que é perigoso hoje é que existem
pessoas dentro do movimento que estão
fazendo o trabalho que está errado. Agora nós
sabemos tem no mundo haveriam pessoas
que vão argumentar contra esses vigias.
Habacuque vai ser reprovado. O problema é
que pessoas que costumavam estar nesse
movimento estão dizendo que esses vigias,
que estão apontando para tudo o que está
acontecendo com os netineus, estão errados.
Que o vigia não está fazendo seu trabalho.
Quem é o vigia? São essas fontes, esses
canais de informação. Revista Time, CNN,
Washington Post, New York Times. Todos
esses canais são os vigias que estão
Figura 5
clamando para os netineus. E o que nós
encontramos é que existem pessoas que deveriam estar servindo a Deus, que costumavam
estar ao nosso lado, agora estão reprovando esses vigias dizendo que eles não estão
dando o aviso correto porque eles estão meio corretos e meio errados, que eles não são
confiáveis. Esse é um problema sério e nós estamos em tempos sérios. O que eu tentei
fazer nessa apresentação é te mostrar usando um “Assim diz o Senhor” porque hoje tem
que ter duas fontes de informação. É muito fácil identificar quem é a fonte verdadeira e a
falsa. E o que cada um de nós deve entender ou pensar é como que os nossos irmãos, que
clamavam acreditar nessas verdades, foram para o lado errado do argumento. Essa é a
pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos.
Vamos orar:
Pai Celeste, nós pedimos e oramos pelas Tuas bençãos. Nos ajude Senhor a ler Tua
Palavra de forma correta; de colocar essas verdades de uma forma apropriada e em ordem.
Nós Te agradecemos porque nós estamos vivendo neste período do tempo que o Senhor
está falando conosco, falando com Teus servos escolhidos. Oramos pelas Tuas bençãos e
rogamos especialmente pelos nossos irmãos que estão no vale da decisão, que parecem
não estar entendendo como a metodologia de Linha sobre linha funciona, enquanto ainda
existe tempo de graça que eles entendam como a metodologia funciona e que eles estejam
ao lado da verdade.
Oramos em nome de Jesus. Amém.

