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

Palestra n.14 - Agitai! Agitai! Agitai!
Na nossa última apresentação nós falamos sobre Primeiros Escritos pág.277. Começamos
a colocar a linha de história de 1844 até o tempo de hoje para mostrar o trabalho das igrejas
cristãs nos Estados Unidos e nós podemos traçar essa história de forma precisa dos anos
de 1840, 1850, 1860 e também em 1880 e 1890, daí entrando nos anos de 1950 até a
nossa história presente agora. Vimos como essas igrejas americanas se uniram com as
políticas daquele país e assim como Ellen White fala era essa corrupção adicional que
entrou para dentro das igrejas. Então eu gostaria de ler em um outro livro para dar uma
perspectiva um pouco diferente. Vamos ler no Grande Conflito pág.389. 2. “A mensagem
do segundo Anjo de Apocalipse 14 foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve
naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas nos Estados Unidos”, um pouquinho
mais abaixo, “A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento
em 1844. As igrejas experimentaram então uma queda moral…” , um pouco mais para
baixo, “mas essa queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais
para esse tempo, tem elas caído mais e mais”. Então no contexto de Ellen White não se
pode dizer ainda “Caiu, Caiu Babilônia que todas as nações deu a beber do vinho da ira de
sua prostituição”. Um pouco mais abaixo, “Ainda não deu de beber a todas as nações. O
espírito de conformação com o mundo e de indiferença às probantes verdades para nosso
tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante, em todos os países da
cristandade; e estas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo.
Mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância.” Então nessa citação do grande
conflito ela dá alguns detalhes adicionais, ela acaba aumentando esse conhecimento. As
igrejas de 1844, especificamente as igrejas americanas, citando de Apocalipse 18 diz que
“ainda não deu de beber a todas as nações” e diz quais são essas corrupções, que é a
conformação com o mundo e indiferença às probantes verdades para o nosso tempo. Então
essas igrejas não prestaram atenção nessas probantes verdades e essas probantes
verdades na realidade é a união de igreja e estado. Então, conformação com o mundo e
indiferença às verdades ganharam terreno nessas igrejas e esse problema se espalhou
para a América e então para todo mundo, porque diz todos os países da cristandade. Isso
seria um problema, não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa porque é aí
onde tem países cristãos. Se você pensar apenas em igrejas protestantes porque diz que
ganhou terreno na igrejas da fé protestante então o centro principal das igrejas protestantes
é Estados Unidos e Europa, tem outros países também mas esses são os principais
continentes, para algumas pessoas podem incluir Austrália também. Vamos para o próximo
parágrafo. Parágrafo 3. A Escritura Sagrada declara que Satanás antes da vinda do Senhor
operará com todo poder e sinais e diz que os que não receberam o amor da verdade para
se salvarem serão deixados à mercê da operação do erro para que creiam na mentira.
Quando esta passagem de II Tessalonicenses fala sobre a verdade e mentira isso não são
apenas mentiras genéricas, desilusões. Às vezes nós aplicamos isso de forma geral mas
nós queremos saber qual a verdade. Ellen White nos fala qual a verdade no parágrafo
seguinte “em conformidade com o mundo” são as verdades para o nosso tempo. Então
quando fala que eles não recebem o amor da verdade isso diz que eles rejeitam aquelas
verdades que são teste, então se você rejeita essas verdades o que acaba acontecendo?
Acaba que você entra em conformidade com o mundo, então nós vamos entender o que

quer dizer mundanismo. Em 2015, o que esse movimento falava que mundanismo
simbolizava? Mundanismo parecia uma presidência liberal que não dava importância para
normas bíblicas como permitir casamento entre pessoas do mesmo gênero dizendo que
todos tinham que partilhar do mesmo banheiro, as pessoas pensavam que isso era
mundanismo. Se você perguntar para adventistas conservadores o que eles falam que o
mundanismo é? É ter bateria dentro da igreja, ter as pessoas comendo no sábado aquilo
que elas querem, então dizemos que o mundo entrou para dentro da igreja, nós não temos
padrões. Isso é o que a maioria das pessoas dizem como sendo definição de mundanismo.
Quando Ellen White fala sobre conformidade com o mundo e rejeição das verdades, que
eles não amam a verdade, se nós quisermos entender o que mundanismo é de uma
perspectiva profética não uma perspectiva moral, nós falaríamos ou você vai seguir o
mundo ou você vai seguir a igreja. Se você seguir o mundo seria o quê? Mundano. Se você
seguir a igreja seria o quê? Religioso. Então o que o mundanismo se parece no contexto
que nós precisamos entender? O mundo, os governos deste mundo, o que eles vão fazer
com que as pessoas façam? Seguir o Decreto Dominical, seja como você entende o que é
um Decreto Dominical, nós estamos falando de uma forma literal. Se você está em
conformidade com o mundo, você está em conformidade com o quê? Suas crenças e suas
práticas. Quais são suas crenças e práticas? Que você precisa adorar no domingo, ou você
tem uma perspectiva bem conservadora de como você deve se comportar. O mundanismo
no contexto que nós precisamos entender não é a mulher usando maquiagem ou soltando
os cabelos, não é adventista tocando rock ou tendo bateria dentro da igreja, não é
adventista comendo comida que eles não deveriam comer, isso não é uma discussão sobre
se essas questões estão certas ou erradas, isso é um entendimento profético do que
mundanismo significa. Eu vou argumentar que mundanismo é uma conformidade com o
mundo, e se você está em conformidade com o mundo o oposto disso é obviamente não
estar em conformidade com o mundo, o que quer dizer aceitar essa mensagem que está
sendo testado. Se você não aceita essa mensagem, você está em conformidade com o
mundo. O propósito de estamos juntos nesse movimento não é apenas ter códigos morais
estritos, é identificar e alertar as pessoas a respeito dessas verdades e essas verdades que
estão sendo testadas no contexto que nós entendemos seriam as verdades que Babilônia
promove. Nós ouvimos mais cedo a questão de tempo, espiritualismo, estado dos mortos e
também a quebra dos mandamentos de Deus o que Ellen White se refere como diminuir a
importância do quarto mandamento e promover a santificação do domingo. Então deixa eu
resumir. Essa grande ilusão que virá é de que as pessoas não acreditam nessas verdades,
eles acreditam numa mentira. Portanto elas entram nessa ilusão que na verdade eles
acham que estão servindo a Deus quando não estão. Será que não é uma ilusão? Na
verdade pensam algo que não é real. Então, se você está numa ilusão, vai pensar que está
falando uma verdade mas na verdade vai estar mentindo. Você pensa que está servindo a
Deus mas você não está, se você comparar e contrastar é isso que seria uma ilusão. Isso
se torna um fenômeno religioso. Quando nós começamos a pensar sobre essa experiência
religiosa que as pessoas estão metidas, se nós acreditamos que esse é o período do
Decreto Dominical, então nós sabemos o que ilusão é, nós sabemos o que a rejeição
dessas verdades são.
Essas igrejas que estão fazendo parte do partido Republicano, o que que eles acreditam
que está acontecendo? Eles acreditam que estão tornando a América boa e América é a
terra que confia em Deus. Se você acredita em Deus e você se torna bom, quem o tornou
bom? Deus o tornou bom. Então é assim que a integração entre igreja e estado acontece. E
o que parece nessa história para tornar a América boa ou para fazer a igreja e o estado se

unirem ou rejeitar essas mensagens? É só você ir à política dos últimos cinco anos e você
verá o que isso é. São essas doutrinas que nós falamos antes como teorias de conspiração,
que basicamente está falando mentiras para obter os resultados que você quer, a questão
do racismo ou nacionalismo e também o assunto de igualdade de gênero. Agora essa
relação entre igreja e estado acredita que o que eles estão fazendo é correto e o que eles
vão fazer ao rejeitar essas verdades que nós já falamos? Na nossa história não tem
nenhuma lei sobre o domingo, mas há muitos problemas que estão lidando com esses três
assuntos que nós já mencionamos.
Conspiração, raça e gênero. Então o
governo presente está numa ilusão
pensando que eles estão fazendo o
correto, mas o problema é que há muitas
pessoas nesse movimento que também
acreditam que eles estão fazendo o
correto, então o que eles acabam fazendo
é entrar eles mesmos dentro de uma ilusão
dizendo que não amam as verdades
porque não entendem essas verdades.
Vamos continuar a ler. Através desse
comentário “a queda de Babilônia se
Figura 1
completará quando essa condição for
atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A
mudança é gradual e o comprimento perfeito de Apocalipse 14:8 ainda está no futuro”.
Então eu quero adicionar mais um pensamento. (vídeo 00:22:09 - figura 1) Nós temos
Apocalipse 14 e 18 e o que nós acabamos de ler é que Apocalipse 18 veio nessa história
mas não foi cumprido, não atingiu sua completa condição. Apocalipse 14 será
completamente cumprida no fim do mundo, então Apocalipse 14:8 na história minerita é
imperfeita e Apocalipse 18: 2 e 3 é o cumprimento perfeito da mensagem do segundo anjo.
Apocalipse 18:2 é quando Apocalipse 14 é perfeitamente cumprido. Agora se nós não
entendemos como os fractais funcionam e muitas pessoas dizem que entendem, mas eu
creio que em alguns momentos nós não estamos plenamente convencidos dos fractais
porque nós saberíamos que estamos nessa história aqui (vídeo 00:23:59 - figura 2),1798,
1844,DD,
Fechamento
da
Provação,
Segundo Advento (escreve chuva serôdia
antes do fechamento da provação). Nós
estamos nessa história aqui (entre 1844 e
DD), neste período de tempo nebuloso. No
contexto de Ellen White essa é a Chuva
Temporã. Então nós estamos bem aqui
nessa história (escreve 2014 e 2019) nós
chamamos isso de a história do DD ou AC ou
Figura 2
Chuva Serôdia e é nessa história, nessa
escala, que Apocalipse 14 não atingiu o seu cumprimento perfeito ainda, vai alcançar o seu
cumprimento perfeito aqui (entre DD e Fechamento da Provação), quando nós tivermos
uma mensagem de alcance mundial para dar mas no momento a mensagem ainda não é
uma mensagem de alcance mundial, não no seu senso completo. Eu não posso apenas
dizer que a mensagem é diretamente para os Estados Unidos porque está ocorrendo em

países diferentes também. Nós vemos de forma mais clara sendo cumprida nos Estados
Unidos, temos igreja e estado se unindo. O partido Republicano está em poder, está
cumprindo os desejos das igrejas protestantes, esses planos que de forma progressiva
estão em ativa nessa história. No século 19 se chamou o Movimento Nacional de Reforma,
começando na guerra civil americana. Então ao traçarmos essa história das igrejas, essa
integração com o governo num nível de fractal com os Sacerdotes aqui ( vídeo 00:27:11 figura 2) nós vemos que Apocalipse 18 está sendo cumprido agora. No contexto dos
Sacerdotes nós entramos num perfeito cumprimento de Apocalipse 14 e o que são essas
verdades que são testes? Qual é essa ilusão que todos estão? A ilusão que eles acham que
estão tornando a América boa. O que na verdade eles estão fazendo? Destruindo a
América, a destruição que realmente deveria acontecer com a América. E quais são essas
verdades? Teoria de conspiração, racismo e sexismo. Esses três problemas são essas
mensagens que são o teste nesta dispensação. Ellen White diz que ia começar na América
e também iria de país a país. Nós já podemos ver que esses problemas estão afetando
outros países, aqueles que estão vindo à mente de forma muito rápida e clara é o Brasil,
Rússia, Índia, algumas partes da Europa, especificamente o Reino Unido. Nós já podemos
ver que problemas estão afetando outras nações na história do Decreto Dominical. Agora
nós sabemos que isso é um fractal. Esse problema do Decreto Dominical vai de forma
progressiva se tornando mais direto,
começando nos Estados Unidos e vai
continuar a alcançar toda a cristandade
como Ellen White diz e nós também vemos
que não é apenas a cristandade. Vamos
agora para outra citação do Espírito de
Profecia. Grande Conflito pág. 603.1,
capítulo 38 de título Último Convite Divino. O
último convite é o alto clamor, parágrafo 1 e
2. Então essa história aqui (vídeo 00:30:37Figura 3
figura 3) é o grande conflito e ela vai
introduzir esse capítulo nos dando Apocalipse 18:1, 2 e 4. No passado esse movimento
costumava ensinar que Apocalipse 18 era a primeira, segunda e terceira mensagem
angélica. 18:1 primeiro anjo, 18:2 segundo anjo, 18:4 terceiro anjo e isso é simplesmente
errado. O único que nós estávamos corretos é Apocalipse 18:2, o segundo anjo. Isso nós
percebemos que estava correto. Novamente nós cometemos esse erro porque não fizemos
um “Assim diz o Senhor”, como lês agora. Através de uma leitura básica Apocalipse 18:1
não é o primeiro anjo, como Ellen White descreve é o cumprimento perfeito do segundo
anjo o comprimento perfeito de Apocalipse 14:8, no inglês o verso dois começa “e ele”, é
um pronome da pessoa que estava no verso anterior. O anjo no verso 1 é o mesmo que fala
no verso 2, então eles são a mesma pessoa, o segundo anjo. Se você vai para o verso 4
menciona uma outra voz, essa voz não é a voz do terceiro anjo. Se você ler Primeiros
Escritos pág. 277 e ler todo esse parágrafo, você vai ter que ir para próxima página para
mostrar que essa outra voz não é a voz do terceiro anjo. Então esse é um pensamento
introdutório do Decreto Dominical no Grande Conflito. (vídeo 00:33:52 - figura 3) Aqui é
que onde Ellen White vai marcar Apocalipse 18:2. Ela cita verso 1, 2 e 4. O anjo desce no
Decreto Dominical, o que é onde a imagem da besta é criada e eu já expliquei como nós
saímos dessa história, da imagem da besta antes do FPG, tempo de prova, e colocamos
para trás, onde nós temos a imagem da besta e o Decreto Dominical. No passado nós
vimos que o grande teste era 11/09. Então, de uma forma nebulosa nós incorporamos

11/09, 2015 (vídeo 00:35:12 - figura 3) nessa história da imagem da besta, mas em 2015 a
imagem da besta já estava completa, pronta para o fechamento da prova. Esse é o motivo
porque nós colocamos Apocalipse 18 ali antes daquela história. Eu só quero ler o que Ellen
White fala nessa porção, O Grande Conflito 603.2. “Esta passagem indica um tempo em
que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14
do Apocalipse, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a se
introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que esta mensagem foi
pela primeira vez proclamada, no verão de 1844”. Nas passagens de Primeiros Escritos ela
fala “igrejas” aqui ela fala de “várias organizações”. Então ela está mudando a sua
linguagem de um pensamento dos Primeiros Escritos ao pensamento do Grande Conflito.
Um fala especificamente sobre os Estados Unidos e o outro fala através de um fenômeno
de alcance mundial. Uma terrível condição do mundo religioso é descrita. Então, vai das
igrejas americanas para o mundo religioso. Tudo que
eu quero que nós vejamos é que há uma transição de
pensamento de apenas os Estados Unidos
ao
mundo. Então você tem que ler o restante para
entender o que são essas várias organizações que
constituem Babilônia, o que se refere essas várias
organizações. O ponto que eu quero que percebam é
que agora estamos experimentando o Decreto
Dominical no nível de fractal dos Sacerdotes. Estamos
mostrando o que essas coisas serão e como serão.
Você tem que perguntar a si mesmo, será que vai
haver um decreto dominical literal no futuro ou não?
Figura 4
Agora se você pegar essa história aqui (vídeo
00:39:26 - figura 4) isso é o Decreto Dominical para
os Sacerdotes e aqui seria fechamento da prova para os Sacerdotes, não vou ler tudo isso
agora, mas se nós pegarmos essa história e traçar para os Levitas, aonde que seria o
Decreto Dominical para os Levitas? Não seria Panium. Será aqui. Vamos chamar isso aqui
de Ráfia. Lembre que cada uma dessas linhas está pulando uma dispensação. Sacerdotes
e Levitas Netineus, todas estão indo em uma dispensação para frente. Então se aqui é o
Decreto Dominical ali seria o Decreto Dominical dos Levitas e ali dos Netineus seria o
Decreto Dominical, pula sempre um passo. Aqui é 2014, ali é 2019 e eu diria que aqui é
2021. Nós não estamos falando no ano depois, mas aqui é Ráfia e ali é Panium. Então
Panium é o Decreto Dominical para os Netineus o que é diferente do que muitas pessoas
pensam. Agora se nós formos desenhar essa linha para os 144.000, onde nós podemos
colocar o Decreto Dominical? Está bem aqui. Esse é o Decreto Dominical. Daniel 11:41. É
o marco que vem após Panium. Então, antes que nós alcancemos esse Decreto Dominical
aqui, que vai ser o cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8, nós vamos ter que passar por
todas as experiências antes. Deixa eu ver se eu consigo achar uma outra citação aqui.
Algumas páginas abaixo, 605 parágrafo 3. “Até aqui, os que apresentavam as verdades da
mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas.
Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos,
de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de
Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas”. Agora se nós acreditamos em
fractais nessas linhas, na linha dos Sacerdotes e FFA clama que eles acreditam, então se
eles acreditam precisam explicar o que esses versos querem dizer na nossa história
presente. Tem que haver uma intolerância religiosa aqui nessa história (vídeo 00:43:59 -

figura 4). Tem que haver uma intolerância religiosa sendo exercida ali para que nós
sejamos capazes de identificar e explicar, e não é no contexto do domingo, então nós temos
que saber quais direitos e que liberdades estão sendo tiradas das pessoas. Existe
intolerância religiosa e essa intolerância tinha um aspecto religioso. A igreja e o estado vão
perseguir aqueles que guardam os mandamentos. Que mandamentos estão sendo
referidos? Se você realmente acredita que essa história do Decreto Dominical é para os
Sacerdotes então nós devemos ser perseguidos agora. O povo de Deus devia ser
perseguido. Que perseguição está acontecendo? Porque não é sobre domingo, nós
sabemos disso. Então nós não temos respostas para isso quando tem o contexto de um
pequeno Decreto Dominical nessa história. Esse não é o ponto que eu quero fazer.
(Continua lendo) “Afirmou-se confiantemente que esse país jamais se poderia tornar outro
que não o que tem sido: defensor da liberdade religiosa.” É nessa história que a liberdade
religiosa foi tirada. As pessoas que costumavam estar nesse movimento não conseguem
ver nada errado, na verdade pensam que nós estamos entrando numa nova era dourada.
Isso é o que eu gostaria de ler. “Mas, ao ser a questão da obrigatoriedade da observância
do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e
descrido, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir.”
Então vamos ler isso de forma cuidadosa. Esse evento de observância está amplamente
sendo agitado. Que evento é esse que ela está falando? O Decreto Dominical. Espero que
todos possamos ver isso. Nós estamos no período de tempo antes do Decreto Dominical
porque aqui diz que parece estar chegando. Antes do Decreto Dominical o que acontece?
Alguém pode ver que está vindo. Então quando eles vêem que está se aproximando o que
fazem? Começam a agitar esse assunto. “Mas, ao ser a questão da obrigatoriedade da
observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo
duvidado e descrido”, então esse tempo duvidado e descrido parece estar se aproximando.
Antes de 2014 algo deve começar a ser agitado. O que está sendo agitado? Ela diz a
questão da obrigatoriedade da observância do domingo que está sendo amplamente
agitada. Então aqui é 11/09 (vídeo 00:48:49 - figura 4). Na história de 11/09 a 2014 algo
deve ser agitado. Essa é a história da agitação. O que vai ser agitado? A questão do
Decreto Dominical e você tem que identificar e ver isso ou se não a profecia não vai ser
cumprida. Nós vemos que o Decreto Dominical está se aproximando. O assunto começa a
ser agitado e o evento que tem sido duvidado por tanto tempo parece que está se
aproximando e então parece que o segundo anjo vai fazer um trabalho ali e a terceira
mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Então eu só quero
adicionar mais um ponto. Eu não sei porque que nós fazemos isso, porque não está de
acordo com as Escrituras o Espírito de Profecia. Vamos apenas ler. Nós acreditamos que
nós estamos nessa história antes do Decreto Dominical? Acreditamos nisso. Na última parte
diz que “a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir”,
antes do quê, quando diz antes? Não é do decreto dominical. Antes da agitação do Decreto
Dominical. Vamos ler de forma cuidadosa. “Mas, ao ser a questão da obrigatoriedade
domingo amplamente agitada...” a terceira mensagem produzirá um efeito antes não seria
possível produzir antes da agitação isso então nos diz que a mensagem de terceiro anjo já
está aqui nessa história, antes do Decreto Dominical e muitas pessoas colocam o 3C
(chegada) do terceiro anjo aqui (em 2014). Quando nós fazemos isso precisamos ter muito
cuidado com o que nós queremos dizer, o que isso quer dizer então o terceiro anjo chegou
mas nós já lemos que já está ali, naquela história. A forma de responder essa pergunta é
entender Progressão e Repetir e Ampliar. O que eu quero que vejamos é que existe uma
agitação antes. Você precisa voltar para a nossa própria história, a história desse

movimento e ser capaz de identificar se a nossa lista está correta, que houve uma agitação
nesse movimento onde as pessoas poderiam ver o que estava vindo em 2014. Isso
aconteceu? Teve uma agitação nesse movimento? Porque as pessoas ainda não criam em
2014. A resposta é sim, teve uma agitação. Portanto nós sabemos que a nossa linha está
de acordo com um “Assim diz o Senhor”, então nós
sabemos que isso aqui é o decreto Dominical.
(vídeo 00:53:18 - figura 5) Estamos nessa história,
quando a igreja e estado se uniram e não tem nada
a ver com o sábado, o sétimo dia da semana e
domingo, o primeiro dia da semana, algum problema
entre esses dois dias, se nós estamos de acordo
com isso e eu sei que alguns de nós ainda estão
lutando com isso. Essa agitação não está onde
deveria estar mas eu vou colocar nessa história
(vídeo 00:54:01 - figura 5). Em algum momento
dessa história houve uma agitação. Vamos pegar
isso e trazer ali. Vou colocar em vermelho para que
você consiga ver. Todos podemos ver isso?
Podemos ver onde está esse A? Existe uma agitação aqui, porque eles vêem que o Decreto
Dominical em 2014 está vindo. Onde que está essa agitação para os Levitas? Está correto.
Um passo depois. Isso não é complicado, aqui está. Para quem era essa mensagem da
agitação? Para os Sacerdotes. Agitação para os Sacerdotes. Isso era para os Sacerdotes.
Será que os Sacerdotes ouviram uma mensagem que agitaram eles? Sim. Espero que
quando a irmã Tess esteve aqui no começo do ano, acho que ela deve ter falado sobre
essa história, o irmão Aaron falou sobre isso nessa campal. 11/09, 2005, 2009, 2012, todas
essas datas estão conectadas com a agitação do Decreto Dominical e aqueles de nós que
estavam nesse movimento naquele período foram afetados por essa agitação. O que você
precisa saber é que toda vez que tiver uma agitação você tem que ter uma audiência alvo e
onde está essa agitação? Aqui? Sim. E o próximo? Tem outro aqui. (vídeo 00:57:11 figura 5) Estamos de acordo com isso? Nós tivemos todas essas agitações. De qual Ellen
White está falando? 1, 2, 3 ou 4? Isso, nº4. Essa é que a irmã White estava se referindo.
Essa é aquela que acabamos de ler, página 605, mas nós precisamos entender em todos
esses níveis. Hoje na nossa história, nós estamos aqui (vídeo 00:58:07 - figura 5) nós
estamos quase terminando essa história. Alguém deve gritar por algo seja quem for, se for o
sacerdote, o mundo ou as pedras, deve ter um clamor. O que eles estão clamando? Deixa
eu fazer uma pergunta diferente? Para quem eles estão clamando? Nós estamos na
agitação para os Levitas então eu vou colocar uma levita aqui, podemos ver isso? Deve
haver alguma agitação, algum barulho, alguma mensagem daquilo que está por vir.
Decreto Dominical. Todo ponto da agitação é para acordar as pessoas senão não vai servir
para esse propósito. Venha pra essa história aqui do Grande Conflito, diz que essa
agitação produz o quê? A terceira mensagem produzirá um efeito. Então vai ter um efeito,
aqui. (vídeo 00:59:57 - figura 5). Como é que o terceiro anjo pode produzir um efeito as
pessoas não estão ouvindo? Então a terceira mensagem angélica vai produzir um efeito
sobre a sua audiência alvo. Se nós pegarmos esse pensamento e trazer pra essa história
aqui, os Levitas, que são os Adventistas da nossa igreja, que não fazem parte desse
movimento, nós estamos há 2 meses. Será que você espera que eles vão receber essa
agitação agora, que nós passamos por 5 anos? Sim. Os Levitas estão sendo agitados ou
Figura 5

através da nossa influência ou através das pedras clamando. Que mensagem eles estão
recebendo para os agitar? Porque eles não estão nos ouvindo ou ouvindo sobre o Decreto
Dominical que está para frente. Se nós realmente estamos agitando eles teríamos que dizer
para eles que algo ia acontecer em novembro e a igreja não faz idéia disso então quem está
tendo esse trabalho de agitá-los? O mundo, as pedras. O que eles estão falando para os
Levitas? O Decreto Dominical está vindo, o papado está prestes a fazer alguma coisa; eles
não estão ouvindo nenhuma mensagem assim que o Decreto Dominical está vindo em dois
meses. Como é que eles estariam prontos para isso se nem mesmo ouviram essa
mensagem? É óbvio, é tão óbvio que eu não sei como é que as pessoas não podem ver.
Eles teriam que ter uma mensagem de agitação que os iriam preparar, uma mensagem que
vêm do mundo de que o Decreto Dominical estaria às portas em dois meses. Se você
acredita num “Assim diz o Senhor” e acredita nessas mensagens, essas linhas, você sabe
que os Levitas já foram alertados que o Decreto Dominical está vindo. E quando isso
acontecer então as coisas precisam ser mudadas na vida deles. Eles precisam receber a
Chuva Serôdia antes de serem colhidos. Então eu quero que nós pensemos sobre isso ao
começarmos a pensar sobre o que parece o decreto dominical, como que essa agitação na
verdade funciona, o que parece o Decreto Dominical. Até agora nós temos duas
testemunhas. Nós sabemos com certeza que o decreto dominical para os Sacerdotes e o
Decreto Dominical para os Levitas não tem absolutamente nada a ver com o domingo, se
tivesse, nós estaríamos ouvindo sobre isso. Quem são os Sacerdotes e os Levitas? São
Adventista do Sétimo Dia. Então o teste principal que vem antes do FPG ou o tempo de
prova, esse teste principal que vem para Igreja Adventista antes do FPG, quero que você
pense sobre Sacerdotes e Levitas não tem nada a ver com uma lei da guarda do domingo,
se tivesse nós estaríamos sabendo sobre isso. Isso se torna um grande problema para
aquelas pessoas que estão seguindo a teologia de FFA porque o que você vai começar a
fazer é manipular essas linhas de uma forma perigosa, porque o que você falaria se você
está apegado a essas verdades de que o teste para igreja é diferente do teste para o
mundo? Não pode ser, não podemos ter dois testes separados. Tem que ser o mesmo
teste. Nós ensinamos isso desde o início quando nós falávamos primeiro a igreja e depois
do mundo. A forma de Deus lidar com o ser humano é sempre a mesma. É sempre a
mesma forma. Então, mantenha seus olhos abertos, porque ao começar a reconhecer que
existe inconsistência e problema na sua mensagem ou eles vão ter que continuar apegados
a essa informação, carregando essa informação o que eles não são permitidos, nós na
verdade devemos estar lidando com essa situação da agitação de forma clara. A forma de
fugir desse problema é dizer que nós não temos tempo. Se você usar essa questão da
marcação de tempo, você não tem 2014, você não tem 2019. Portanto nós não temos nada
disso. Todo assunto é colapsado e quebrado em pedaços. Você não pode tirar um ponto
simples dessa estrutura. Se você tirar a linha do buraquinho da agulha, toda a estrutura vai
cair. Então se FFA vão manter a sua posição sobre marcação de tempo, se eles
continuarem com 126 e 151, se eles continuarem mantendo 09/11/2019, então a pergunta
deve ser feita, a agitação do Decreto Dominical para o primeiro grupo de Adventista e a
agitação do Decreto Dominical para o segundo grupo de adventistas, existem apenas dois
grupos de adventistas, então quer dizer que todo o adventismo não teve agitação na
questão da santificação do domingo. Portanto o adventismo, seu grande teste não é um
teste sobre a santificação do domingo e se não é um teste da santificação do domingo para
nós, de onde nós pegamos essa idéia que também vai ser para o mundo? Porque então
nós vamos dizer que são dois testes diferentes. Isso está em contradição a um “Assim diz o
Senhor”. Está em contradição de linha sobre linha e se você voltar para o Novo Testamento

verá que o evangelho que estava sendo dado para igreja é o mesmo evangelho que estava
sendo dado para o mundo. Uma fé. Um evangelho. Um batismo. Ou se é um membro da
igreja ou é um gentio. Nós já temos a prova, se você estiver disposto a ver. Se você está
disposto a aceitar o que essas linhas estão ensinando, que a agitação para os Sacerdotes
já aconteceu, nós sabemos que já fomos agitados através de fatos históricos. Em 2012
houve uma agitação que trouxe a predição do Decreto Dominical, a predição de 2014. Hoje
essa agitação ocorreu na nossa história, começando em 2018, você pode voltar, mas a
marca é 2018 e o que nós temos sido agitados nos últimos doze meses, baseado em duas
fontes de informação? Mentiras, nacionalismo, sexismo. Essas são as mensagens que são
testes para nós. Essas são as mensagens que os Levitas vão se confrontar. Essa agitação
já está lá, não estamos nem especulando isso. Nós estamos dizendo que isso é um “Assim
diz o Senhor”, que a agitação para os Levitas quando eles vêm para o Decreto Dominical
em 2019 é a questão de teoria de conspiração, racismo e sexismo e mesmo que nós não
percebamos, antes de 2014, os problemas eram os mesmos ali. Diferente de como você vê,
o que nós sabemos é que para a igreja a Igreja Adventista do Sétimo Dia o Decreto
Dominical e a sua agitação não tem nada a ver com a santificação do domingo. Nós temos
o mesmo evangelho, como no mundo. Então se nós não fomos testados em um problema
com o domingo, os netineus também não serão.
Vamos orar:
Pai Celeste ao nos ajoelhamos perante Ti pedimos que o Senhor nos guie e nos direcione.
Pai, nós estamos agora numa agitação do Decreto Dominical para os Levitas, nos ajude a
entender as aplicações do que isso significa. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus.
Amém

