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Palestra 26 - Quem é o Mensageiro do Terceiro Anjo? - II Parte
Normalmente eu passo esse tempo recapitulando o que nós fizemos na última
apresentação, mas eu não quero fazer isso, eu só quero continuar de onde paramos.
Nós vimos que existe uma relação entre a 1ª, 2ª e 3ª Mensagens Angélicas. Uma
relação complexa. Em um nível, o 1º e o 3º são os mesmos. Eles têm características
similares. No outro modelo existe esse 2º Anjo. O 2º, hoje, vai se tornar essa cola que
vai colar esses dois juntos... o 1º e o 3º vão ficar juntos. Se você pensar sobre
estrutura, 1989 é 1º Anjo e o Decreto Dominical se torna a chegada do 3º, que é o
mesmo marco para o fortalecimento do 3º, dependendo para quem você pergunta.
Isso continua sendo um ponto meio amargo no nosso movimento. Porque, quem é que
tem autoridade de mudar coisas? Eu tentei parcialmente abordar esse problema
durante as outras apresentações e comecei a listar e, em algum momento, tinham sete
profetas e cada um deles tinha uma resposta diferente. Então como movimento temos
uma crise de identidade por que não queremos nos chamar profetas. Nós estamos
felizes em chamar a nós mesmos de sacerdotes e eu não sei porquê. E eu não sei
porque estamos felizes em fazer isso… e não profetas. Porque se você tomar os dois
símbolos e o que eles representam, se chamar de sacerdote é um rótulo muito mais
tóxico do que se chamar de profeta. Alguns de nós sabemos disso. Alguns anos atrás
nós visitamos uma ilha no Caribe, tem irmãos aqui dessa ilha, e eles sabiam o que
significava ser um sacerdote e quão mal era esse símbolo, quão blasfemo era se
chamar de sacerdote. Nesse contexto existem apenas dois modos de sacerdote,
apesar de existirem mais. Existe o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de
Melquisedeque. Nós não podemos ser o sacerdócio de Arão. Esse é o velho Deus, a
conferência. Cristo era da ordem de Melquisedeque. Então se você quiser chamar de
sacerdote você vai ter que escolher um ou outro. Esses estudos já estão no domínio
público, mostrando que você não pode ser um sacerdote da ordem de Arão. Esse é
um sacerdócio centrado em homens. E nós não acreditamos que possamos ser
sacerdotes da ordem de Melquisedeque, porque a característica de Melquisedeque é
auto justiça ou justiça própria Então eu queria te lembrar ou te informar que se você se
chama de sacerdote faça a pergunta a você mesmo: a qual ordem você pertence? A
de Arão ou a de Melquisedeque? Se você for da ordem de Melquisedeque você vai
tomar todo esse pacote como um assunto singular. Você não pode escolher o que
você quer e as implicações disso são sérias. E aqui estamos, reclamando de que nós
não queremos ser profetas. O ancião Jeff, dois anos atrás, decidiu dar o salto e se
chamar de o 1º Anjo, um profeta, deixando assim a pergunta sem ser respondida:
quem é o 2º e quem é o 3º? Nós sabemos que quando a mensagem do 3º Anjo chega,
no Decreto Dominical, é nesse mesmo momento que ele é fortalecido e é nesse
mesmo momento que nós precisamos pegar essas
”coisas” e juntá-las. Agora, o problema é esse. Quando
nós começamos a tomar esses modelos e colocá-los na
linha dos sacerdotes, as coisas não parecem muito
certas, elas parecem diferentes do que nós esperávamos.
Figura 1
Isso é 2014 (vídeo 9:08 - figura 1), Decreto Dominical, e

isso é 2012. Nós queremos entender a relação entre esses dois marcos. Eu quero
expressar dessa forma: ao povo de Deus ver o Decreto Dominical se aproximando
eles começam a agitar o assunto. Eles agitam o Decreto Dominical. Eles agitam
problemas em relação a isso. Eu gostaria de argumentar que o ano 2012 é a agitação
do Decreto Dominical. Se pegassemos esse modelo (vídeo 9:30 - figura
2, porção inferior) e tivéssemos que
trazê-lo para esse contexto (figura 1),
essa seria a história do 1º Anjo e essa
seria a história do 3º Anjo.
Conseguimos ver a conexão? Aqui
está o Decreto Dominical, 3º Anjo.
Mas lembrem-se eu tenho o 1º e o 2º.
O 1º vai até o final, aqui, quando o 3º
chega.
Nós
deveríamos
estar
confortáveis com isso. Então, em
2014 o que deveríamos ver,
encontrar? A chegada do 3º Anjo.
Então nesse momento nós deveriamos,, também, esperar ver o seu
fortalecimento. Você consegue ver
isso aqui? O fortalecimento e a
Figura 2

chegada do 3º Anjo no Decreto
Dominical? E quem traz poder para
esse Anjo? O 2º. Então, temos aqui o
2º e o 3º. E o que fizemos foi tomar
um “Assim diz o Senhor” e projetar
isso na linha dos Sacerdotes. Vou
chamar isso aqui (SoP) (vídeo 11:35 figura 3) de Espírito de Profecia e vou
chamar isso de 144 mil. Nós estamos
fazendo isso. Se você quer identificar
quem é o 3º Anjo, a primeira coisa

que você faz é notar que eles estão
chegando em 2014. Então tudo que
você precisa fazer é encontrar a pessoa que chegou no movimento em 2014 e aqui
você vai. Fácil. Claro, o 2º Anjo estava aqui antes. Esse é o ponto onde o modelo pode
ficar um pouco complicado mas eu quero me demorar muito aqui para manter isso
simples. Lembre-se que o 2º Anjo é conectado com o clamor da meia-noite. Então
aqui nós temos um clamor da meia-noite. Nós vamos para o futuro, 2018, e existe um
2º Anjo voltando, aqui está, no clamor da meia-noite, e começamos a construir um
modelo. Eu não quero que você fique confuso sobre os detalhes, eu quero que nós
vejamos uma explicação sobre o que estamos ensinando: equidade, igualdade, e a
ordenação de mulheres como anciãs. Então nós sabemos que a mensagem do 1º
Anjo, se você tem o tempo do fim aqui, se torna o símbolo de uma pessoa, de um
indivíduo. Então o 2º também e o 3º também. Nós imaginamos que quando vemos o
Decreto Dominical se aproximando (2012), no tempo quando ele chega, todos nós
Figura 3

vamos estar prontos para lutar, todos vamos estar preparados. Agora uma das coisas
que queremos ver é que a razão pela qual temos Sacerdotes, Levitas e Netineus, não
é só porque existem três grupos, essa é uma das razões, mas o que conseguimos ver
em cada um desses três grupos é um exemplo do que a grande linha dos 144 mil se
parece, como nós podemos pressenti-la. Então essa linha pode nos ensinar com o que
aquela linha maior vai se parecer. Tudo isso é bom, mas ao termos olhado para isso
no passado o que fizemos foi tomar a linha dos sacerdotes e ver isso apenas como
uma linha de progressão, não como uma repetição em ampliação. E nosso problema é
que devemos abordar isso em ambos os níveis. Esse modelo aqui com as duas
respostas (figura 2) é o estudo de Isaías 46:9-11, especificamente o verso 10, onde de
Deus se identifica como tendo certas habilidades ou características. Isaías 46:10. Ele
é o Deus que vai do início ao fim. Isso não é um estudo sobre esse verso, mas você
pode tomar essas palavras e produzir uma linha de progressão e de repetir e ampliar.
Você pode dizer Alfa e Ômega, 1 ao 2 (vídeo 17:42 - figura
4), progressão. Mas, você também pode ver que Alfa é igual
Ômega. E é esse poder que utilizamos no nosso movimento
e isso se torna extremamente significante. Por muitos anos
nosso foco estava aqui (� = �) e esquecemos dessa linha de
progressão e o que precisamos fazer é reconciliar a tensão
que existe entre as duas abordagens. Muitas vezes
combinando elas. Será que nós conseguimos ver como
combinamos elas aqui (1798-1989)? Tempo do fim e tempo
Figura 4
do fim; Repetir e ampliar; Alfa e Ômega; Igual. Produz a
chegada do 3º e, então, a chegada do 1º, uma linha de progressão te leva ao
fortalecimento do 3º. Segundo a abordagem, Isaías 46:10, esse verso singular, se
propriamente entendido, explica muito da nossa mensagem... a maior parte. Muitas
vezes o nosso foco está em Isaías 28:10-13, linha sobre linha. Eu vou dizer que essa
é uma passagem muito mais significativa (Isaías 46:10), importante. Agora, criamos
uma estrutura e começamos a ver uma relação entre o 1º, 2º e 3º Anjos. Então quando
temos esse modelo (figura 3), você obviamente pode ver como uma linha de
progressão ou repetição e a ampliação. Isso não é tipologia. É muito mais sofisticado
do que isso. Então quando temos esse marco aqui (2014), esse é o mesmo, é igual,
ao que você chamaria o Decreto Dominical ou o Decreto Dominical Nacional - Daniel
11:41. São os mesmos. Mas você também pode entender como uma linha de
progressão. Então muitos de nós estão agitados sobre esse assunto. Muitos anos
atrás, antes de a maior parte de vocês terem se juntado a nós, tudo o que fizemos foi
isso (� = �)... nós nunca teríamos feito isso (1 ➝ 2). Nós dissemos que 1 = 1,
repetição e a ampliação. Linha sobre linha. Então muitas pessoas vieram, ouviram
sobre isso e agora nós chegamos no problema do Decreto Dominical, e o que a maior
parte de vocês quer fazer é usar essa técnica aqui… progressão. 2014, Alfa, mas o
Ômega vai se parecer diferente. Isso é um falso Decreto Dominical e esse é o real.
Uma lei no Congresso sobre o domingo... e a razão pela qual você está fazendo isso é
porque você tem uma ideia fixa sobre como se parece um Decreto Dominical em
primeiro lugar, e você tem uma ideia de como funcionam essas regras. Mas eu
gostaria de nos lembrar de que não é um ou outro (progressão ou repetição e
ampliação). Isso é o que fizemos no passado. Hoje, a maior parte de vocês quer fazer
isso... progressão. 2014 não se parece com Daniel 11:41 e para todos aqui que estão
em conflito com isso, pergunte-se: o que significa esse modelo? Você foi ensinado que

o tempo do fim é o tempo do fim. Se esse é o caso, 2014 é Daniel 11:41. Então você
não pode fazer isso, você tem que identificar que ambos estão corretos. E, agora,
precisamos ser malabaristas. Se você já tentou malabarismo, você deixa a bola cair.
Não é muito fácil fazer ginástica mental, Você tem que identificar essas coisas de duas
formas: progressão e repetição e ampliação. Quando você aparece com essas duas
respostas, você precisa reconciliá-las. Você precisa ter um modelo que concorde com
ambos esses conceitos. Não pode ser um ou outro. Portanto, você não pode dizer que
2014 é diferente de Daniel 11:41. Isso não vai te permitir fazer isso. Então você tem
que incluir progressão, que diz que 2014 não vai se parecer com Daniel 11:41. Você
tem ambos os conceitos para conseguir lidar. Mas, agora, identificamos um novo
ajudante. Tudo que você fez foi identificar nossa fraqueza. Isso ficou despercebido.
Então, 2014 não se parece com um Decreto Dominical. Você está certo. Está provado
aqui. Portanto, se 2014 não se parece com Daniel 11:41, talvez você esteja correto.
Talvez Ellen White esteja certa. Mas, nós temos uma carta na manga aqui, como
mágicos. Temos uma resposta para o seu problema. E essa carta na manga são
histórias. O que precisamos fazer quando começamos a falar de progressão progressão significa 1,2,3 - e o que nós não podemos fazer, quando criamos nossa
linha de progressão, é termos marcos individuais. Você é um ser humano... você
começa sua jornada aqui (1)... como é que você chega no número 2? O número 2 é
conectado ao número 1. Se eu (Parminder) fosse o número 1 e o irmão Jonathan
fosse o número 2... não existiria nenhuma forma de chegar no número dois, nunca. Eu
desconectei os dois. Tem que haver uma conexão entre eles. Você viu uma
representação no passado sobre como mostramos isso. Dizemos que precisamos
amarrar uma história através das linhas. Então para aqueles que estão tendo objeções
de que 2014 não se parece com o Decreto Dominical, mas no futuro vamos ter um que
é real, o que nós precisamos fazer? Não é que precisamos lidar apenas com repetição
e ampliação Você já está feliz com progressão. 2014, Decreto Dominical, então é uma
progressão, mas, agora, você está preso porque você precisa de uma história que se
conecta e você não tem uma. Você não tem uma história que se conecta. Qual é a
maior restrição que você tem? Não é a sua inteligência, não é porque você não é
esperto. A restrição é o tempo. Nós não temos tempo. Nós temos tanta evidência...
múltiplas camadas de evidência, para já identificar com o que essa história se parece.
E quando você identifica a linha da história, você começa a ter a capacidade de provar
que a linha de progressão não vai te dar habilidade de criar um Decreto Dominical no
futuro. Essa linha de progressão não vai ter habilidade de criar um Decreto Dominical
nacional no futuro. Por que esse verso 41 tem que estar conectado com os marcos
quem vem antes. Então se eu pudesse dizer ou fazer dessa
forma (vídeo 31:12 - figura 5), isso seria 11:41. Então com
essa linha de progressão, você precisa garantir que você
tem uma linha de histórias progressiva. Se estivéssemos
Figura 5
aqui (no início da linha), faríamos um trabalho de adivinhar.
Mas nós não estamos aqui. Isso é 2014 e esse 2019 e esse
2021. Nós estamos aqui (2014) e já temos dois testemunhos numa linha de
progressão. Porque conectamos isso com essa linha da história, com essa linha que
temos. Então nós já temos a prova, a evidência, de como vai se parecer esse evento
aqui (Daniel 11:41). Lembre-se. Volte para essa história aqui. Miller tem um problema
e Ellen White tem um problema. E sem identificar quais são esses problemas, sem ser
blasfemo, o que eu gostaria de dizer é que se você abordar essa história de forma

cuidadosa, faça, também, com essa história. Deixa eu te dizer dessa forma: já foi
mencionado antes, quando a irmã Tess trouxe esse mesmo problema em outros
estudos dela, mas ela trouxe de uma forma diferente. Vocês vão acreditar em quatro
gerações. Eu vou argumentar que essa é a 1ª geração e nós estamos vivendo na 4ª.
Onde está Ellen White? Em algum lugar no meio. Vou ser generoso e chamar de 2ª ou
3ª. Se você tirar o nome dela daqui e eu perguntar para você: qual seria o seu ponto
de referência principal, primário? Se você for a 4ª, seria a 1ª, a 2ª ou a 3ª geração?
Qual seria o seu principal ponto de referência? A primeira história. Seria a primeira.
Você sabe que é a primeira. Mas o que fazemos é tomar uma história da 2ª ou a 3ª e
usar isso como nosso de principal ponto de referência. Pior do que isso, estamos
fazendo disso a 4ª, porque nós não estamos vendo que ela está numa dispensação
diferente da nossa. Nós sutilmente transformamos ela na 4ª geração e ela não é 4ª
geração. E, se ela não é, você precisa tratar os escritos dela de forma cuidadosa.
Você precisa tratar a história dela de forma cuidadosa. O problema é: quem ele pensa
que ele é? Qual geração ele acha que ele é? A 4ª. Ele acha que é a 4ª geração. E
está errado. Você sabe para onde isso vai? Quem Ellen White acha que ela é?
Número 4. E ela não é. É por isso que ela escreve tudo na linguagem da 4ª geração.
Ela não escreve em 2ª ou 3ª geração que era a forma como ela deveria fazer. Ela não
usa essa linguagem. Cuidado. Se ela tivesse sido honesta e verdadeira, ela teria dito
para construir suas casas, se educar, porque vamos estar em Babilônia por um tempo.
E vai chegar um tempo, nesse tempo aqui (1989), no futuro, onde vai haver um
chamado para sair de Babilônia e, então partir, Era isso que ela deveria ter dito e ela
não fez. Você precisa saber se perguntar por quê? Nós poderíamos estudar ou falar
sobre isso. Mesmo que não saibamos a resposta, podemos, pelo menos, identificar
qual é o problema. Eu costumava pensar que entendia o que eram profecias
condicionais, até que eu encontrei dois irmãos lá atrás - profecias condicionais são
cumpridas baseadas em certas condições - e depois de falar com eles minha cabeça
estava num ponto em que eu me dei conta de que não sabia o que era profecia
condicional. Então o que eu fiz foi só sair do problema e falar eu não entendo, eu sou
ignorante, vou só observar. E o que eu observei foi que Ellen White fala como se ela
fosse a 4ª, assim como fez Miller. Miller nunca seria 4ª geração. Pelo menos quando
chegamos em 1844. Ele precisa desenvolver mais a linha dele para que ele possa ser
a 4ª. Então ambos tem potencial, mas ambos falham. O ministério dela é um ministério
de falha, como é o dele. Então você precisa abordar os escritos dela de forma
cuidadosa. Eu devia dizer que era para usar o bom senso, mas isso é perigoso porque
ela usa parábolas... é muito mais fácil. Ele pensou que era número 4, mas ele era
número 1. Então você não pode acreditar em tudo que ele fala. Ela fala que ela é a
número quatro, mas ela é número dois ou três. Você não pode acreditar em tudo que
ela fala. Então, quando você chegar no número 4, você precisa tomar ambas as
histórias de forma cuidadosa. Se você quisesse ir para um, você deveria ir para esse
aqui, que é toda a história de 1844, 1850, 61, 63, 65. Todo o assunto de escravidão,
como você foi ensinado. Então eu queria que víssemos que, quando ele chega para
nossa história, não é um ponto que não dá para se provar que nós temos, que não
estamos esperando uma lei que está conectada com o domingo no Sri Lanka ou na
Índia ou no Paquistão. Esses países não vão ter leis dominicais nacionais. Eles não
têm sociedades que funcionam nesse tipo de modelo. Eu vou dizer que o bom senso
vai te ensinar isso. E o que você está fazendo é cruzar os dedos esperando por um
milagre… que nos próximos anos alguma coisa radicalmente vai mudar. Eu faço uma

pergunta para você: você vai usar a metodologia de cruzar os dedos ou essa
metodologia? Porque essa é a sua escolha. E é óbvio ver qual você deveria escolher.
Isso aqui tem integridade Então eu queria apenas voltar para essa história, 2014. Esse
movimento não sabe sequer o que está acontecendo, mas o que eu acabei de
identificar? Quem acabou de chegar? O 3º Anjo. Mas ele não está fazendo nada.
Nada está acontecendo. Esse Anjo, quando chega, na verdade ele é fortalecido e você
não pode ver o Anjo. Você vê o Anjo um pouquinho mais tarde. Quando é que você vê
Miller? 1798? Não, você o vê no aumento de conhecimento. Concordamos com isso?
Onde é que você espera ver o 3º Anjo? No aumento de conhecimento. Então ao
começarmos a abordar esses problemas, entendemos que isso é 2016. O Anjo
chegou em 2014, mas você não vai vê-lo até que 2016 apareça. Vocês são pessoas
inteligentes. Vocês já podem ver para onde estão sendo direcionados. Vocês podem
ver as ramificações. Portanto, vocês todos deveriam entender porque a irmã Tess foi
ordenada como líder desse movimento. Ela assume o papel do 1º Anjo, porque vai do
1º para o 3º. Ela chega na história profética em 2014, bem a tempo, e você não a
encontra até o aumento de conhecimento. Ela começa publicamente a apresentar o
clamor em 2018. Então não deveria parecer como uma surpresa para nós. Chegamos
nessa campal, quando entramos ou nos aproximamos da idade de maturidade, e
vamos ver o 3º Anjo entre nós. A pergunta que você precisa fazer a si mesmo é: quem
é aquele que vai receber a marca da Besta no lugar de receber o selo de Deus? E
quem é a pessoa que vai te selar? É o 3º Anjo. Então se você tem um problema em
aceitar a ordenação da anciã Tess, porque você não consegue ver como a igualdade
de gênero funciona, coloque isso tudo de lado. Faça a pergunta você mesmo: será
que isso aqui é uma linha verdadeira? O problema é: vocês todos já compraram a
ideia dessa linha muitos meses atrás. Então se você aceita que isso é a chegada do 3º
Anjo, você deveria ter perguntado: quem era essa pessoa? E quando você
descobrisse que era uma mulher, você deveria ter dito: eu não creio em nada disso.
Mas você não fez isso. Você aceitou isso. E tendo aceitado isso, você agora se
encontra em uma posição impossível, porque, para sua surpresa, o Anjo é uma
mulher. Que é o quê? É igual a 1ª. E você já aceitou isso. Se você aceita o 1º, você
aceita o 3º. Se você quiser dizer que isso não tem nada a ver com gênero, tudo bem.
Esse ser humano está sendo substituído por esse ser humano. Deus tem senso de
humor. Ele tem um senso de humor seco. Ele vai lidar com múltiplos problemas de
uma só vez. Ele vai identificar quem é o mensageiro, porque você precisa saber. E por
que você precisa saber? Porque sempre que você tiver um verdadeiro mensageiro,
Barrabás estará bem ali atrás da esquina. E não é suficiente apenas saber a
mensagem porque a mensagem dele parece muito similar. Agora você precisa
identificar quem é a pessoa. E eu não fiz isso. Ela não fez isso. Foi o nosso Líder, o
ancião Jeff. Quando ele se proclamou o 1º Anjo, em 2017. Você precisa ver a cadeia
de eventos. E se você está em conflito tendo uma mulher como sua líder, porque isso
vai contra qualquer coisa que você já ouviu, então faça a pergunta: como você explica
tudo isso em 30 anos de história? Na verdade isso é uma pergunta teórica, porque
cada um aqui vai dizer amém para esse modelo de 2014, 15, 16, 18 e 19. E se você
concordou com tudo isso, você precisa concordar com o resultado final que está
tomando as pessoas de surpresa. Eu acho que Deus ama surpresas. Claro. Para que
o 3º Anjo recebesse esse poder, ele precisava de alguma ajuda. Deixa eu dizer uma
coisa: eu estava na congregação quando o irmão Jeff fez essa apresentação e vou
parafrasear e fazer de uma forma mais bela o que ele falou. Ele falou: eu sempre

soube que eu teria que dar essa apresentação e eu nunca quis ter feito isso. Ele disse:
“sister Katy”, e ela disse: não faça isso. Se você abrir a caixa isso vai causar um caos.
Mas ele foi colocado contra a parede e foi forçado a fazer essa declaração
publicamente. E ele disse que essa foi a apresentação mais difícil que ele já fez. Ele
não estava sorrindo como eu estou agora, porque ele tem uma personalidade
diferente. Então, quando eu quero identificar essas pessoas como qualquer ser
humano normal, eu não me importo de falar do ancião Jeff ou da anciã Tess, mas
ninguém quer falar de si mesmo. Isso é o que é, e eu estou esperando que você possa
entender a introdução da minha primeira apresentação de hoje. É a minha parábola. E
nós não devíamos olhar para isso como exaltação ou autoglorificação. Nós chegamos
num tempo… o ancião Jeff Pippenger nos disse que tínhamos chegado no tempo,
quando ele se decidiu se aposentar e passar sua responsabilidade para alguém
diferente. Ele não disse para que você pudesse descobrir por você mesmo. Ele não
disse: adivinha o que vai acontecer. Ele foi gracioso e misericordioso o suficiente para
identificar a pessoa, para que se tornasse mais fácil. E nessa tradição, eu também
quero ser gracioso o suficiente, misericordioso o suficiente, para introduzir para vocês
o 3º mensageiro. O mensageiro que dá o clamor da meia-noite. Que está fazendo
alguma coisa em 2014, que já estava aqui na linha. O poder começa a se avolumar
até um alto-clamor. E esses assuntos se tornam significantes porque a mensagem que
ela traz é a mensagem do Decreto Dominical. Se você não tem confiança no 3º, você
não vai ter no 2º e você não estava ouvindo o 1º. Uma das características do 3º Anjo é
que ele não comete erros. Ele entrega o clamor da meia-noite. Então essa é a linha
dos sacerdotes. Todos esses problemas foram estabelecidos meses atrás. Foi dito no
último ano que os 144 mil e os sacerdotes são as mesmas pessoas, excluindo os
netineus e os levitas. E a razão pela qual isso se torna significativo é quando você
entende o aumento do conhecimento e formalização da mensagem e, então, a porta
fechada. Todos nós entendemos esse três passos. O começo, o tempo do fim, o
aumento do conhecimento, a formalização e a porta fechada. Quando você se dá
conta desses três passos e você vê que os sacerdotes e os 144 mil são as mesmas
pessoas, então você tem habilidade de combinar essas duas linhas. Esse era o
clamor, 2018, então estamos agora em 2019. O teste começou no último ano. Nós
estamos no tempo de teste. Vai haver uma porta fechada aqui (depois de 2019). Se
você tem esses quatro passos, o que eu quero é que vejamos, agora para fechar, aqui
está o Decreto Dominical (vídeo 58:30 - figura 6) e
essa é uma porta fechada, existe um marco antes
disso (Panium) e um antes disso (Ráfia). Isso é o
que chamamos de Panion e isso é que chamamos
de Ráfia. Esse é o aumento do conhecimento
(Ráfia) e essa é a formalização (Panium). Sobre o
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que é esse aumento de conhecimento? Sobre o
Decreto Dominical. Então o que você está sendo
ensinado agora através das mensagens que a irmã Tess está trazendo é que o
aumento de conhecimento no Decreto Dominical. Se você quiser voltar nessa
progressão, se você está desconfortável com essa linha de evidência, vamos trazer
apenas mais uma linha de evidência, porque agora temos um aumento de
conhecimento no assunto. Sabemos o que significa a palavra aumento, significa mais.
E sabemos o que significa conhecimento. Aumento de conhecimento, mais
informação. Não informação diferente, nem menos é mais informação. Quando foi a

primeira vez que você pegou informação sobre o Decreto Dominical? 2014. Aqui
estamos, Decreto Dominical, Alfa, Decreto Dominical, Ômega. Será que isso é repetir
e ampliar ou progressão? Ambos. Decreto Dominical nós sabemos o que é, é essa
intriga política no mundo. Vou dizer simplesmente assim. Então estamos agora no
aumento do conhecimento, começando a se avolumar um alto-clamor. Então já tem
um aumento de conhecimento, mais informação, não menos, não diferente, mais da
mesma coisa. O que é a coisa? Isso é a coisa (2014). Temos mais sobre isso. É um
aumento. Então vamos clamar ou o que nós chamamos de agitação do Decreto
Dominical. Nós estamos há apenas semanas desse evento. Nós já temos dois marcos,
já estamos no estágio 2. Quer seja uma linha de história, a linha dos 144 mil, baseada
na linha dos sacerdotes. As escrituras dizem: acreditem nos seus profetas e você
prosperará. Não estou seguro do porque as pessoas estarem com tanta dificuldade
com esses estudos. Obviamente isso não é verdade. Eu sei, sim, porque as pessoas
estão com dificuldade. É porque é extremamente difícil e doloroso de se realinhar, de
se retirar desses pensamentos ou visões tradicionais, dessa forma de entender quem
é Ellen White. Porque ela diz: eu sou a mensageira da 4ª geração, e essa é a
dificuldade com a qual todos nós estamos sendo confrontados. Sabemos, agora, que
ela não é. Dessa forma precisamos tratar os escritos dela de forma cuidadosa. E se
você trata os escritos dela de forma cuidadosa, você deveria tratar os nossos escritos
de forma cuidadosa. Nós não escrevemos, exceto no quadro. Temos milhares e
milhares de horas de material, todos nos trazendo para esse
ponto, para nos mostrar como combinar essa história com essa
história (vídeo 1:04:29 - figura 7) e vermos onde chegamos no
final do mundo. Eu não acho que não entendemos o privilégio
de estar aqui. Eu, realmente, não acho que nos damos conta.
Não apenas nessa campal aqui, mas estar vivo em 2019. Ter o
privilégio de ouvir, em primeira mão, segredos que estavam
sendo ocultos desde os dias da eternidade. Agora sim, nós
sabemos como vai se parecer o Decreto Dominical. Não
sabemos detalhes porque é uma linha, uma história. Sabemos
um pouco sobre as dinâmicas políticas, com certeza, mas dos
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detalhes não estamos 100% seguros a respeito. Sabemos, com
certeza, isso não é adivinhação, sob o testemunho de duas
coisas. Agora estamos estabelecendo que o alto-clamor vai chegar em dois anos, que
é a agitação do Decreto Dominical. Nós precisamos agitar a linha dos sacerdotes e
dos 144 mil, uma junto com a outra. Quando você projeta de uma escala para outra,
para que você possa ter certeza sobre esses assuntos, isso não é um trabalho de
adivinhação é metodologia. Essa história começou décadas atrás. Nós não temos
tempo suficiente para passar por todos os argumentos, mas o que nós, sim, sabemos
é que na história do Decreto Dominical o estandarte, a bandeira, vai ser levantada e
todo mundo pode ver quem é bem a tempo. Nós sabemos quem é o 3º Anjo. O
mensageiro que vai conduzir a igreja e navegar através dessa linha paralela ao
Decreto Dominical. Depois disso a história continua. Nós estamos só aqui (Ráfia) e
queremos garantir que vamos chegar aqui (SL). Estamos em 2019 e queremos
garantir que vamos chegar aqui. Queremos garantir que estamos do lado certo dessa
porta fechada. A mensagem do 3º Anjo vai nos permitir passar por essa história de
forma bem sucedida. Eu quero nos lembrar que é muito mais fácil... isso aqui é uma
agulha... o que é mais fácil? É muito mais fácil um camelo passar pelo fundo desta

agulha do que é para uma pessoa rica. Mas me diga quem são as pessoas mais ricas
nessa terra? São os Adventistas laodiceanos. Nós arrastamos você para 2014, para
dentro dessa agulha aqui. Agora você está sendo arrastado para dentro do fundo da
2ª agulha. Se você está com dificuldade, se identifique como uma pessoa rica. Nós
desenhamos esses marcos de forma enganosa.
Eles não se parecem com isso eles se parecem
com isso (vídeo 1:10:15 - figura 8). Vai ficando
mais difícil e você precisa se livrar dos seus
preconceitos. Se você for um sexista ou um
nacionalista ou se você acredita em teoria da
conspiração, você pode passar por algumas
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dessas agulhas. Alguns de vocês estão seguros
por aqui (2ª agulha). Talvez você queira deixar nos seus bolsos e passar, mas você
está na direção de um problema. Ao avançarmos vai se tornando mais e mais difícil
manter a sua posição nesse movimento. Faça um grande favor a você mesmo, se livre
dessas bagagens agora, suas ideias pré-concebidas, suas más atitudes, a forma como
você trata as mulheres, quer você seja uma mulher ou um homem. Existem muitos
problemas que estamos resolvendo... se você pensa que seu país é o mais glorioso ou
você acha que tá tudo ok e acredita em conspirações, que é outra palavra para
mentiras, ou você não sabe como tratar pessoas como sendo iguais a você. Alguns de
vocês vão ser arrastados para fora do fogo e passar por 2019. Eu disse no outro dia:
coloque apenas as calças e você vai passar, mas o teste vai ficar mais difícil. Nós
precisamos realmente tomar cuidado de nós mesmos, porque isso é verdadeiramente
uma mensagem de vida ou morte. Quer você aceite a mensagem, quer você aceite a
autoridade do mensageiro ou se você entende com o que o Decreto Dominical
nacional de Daniel 11:41 se parece.
Vamos orar: Pai Celestial, nós te agradecemos pelo grande privilégio de estar aqui.
Não entendo porque me foi permitido estar aqui, quase que parece como um
acidente. Providencialmente criado (a) em um certo país, em um certo tempo, cada um
de nós tem uma história que nos trouxe até este ponto. É tão fácil, tão frágil, mas tão
forte a linha que nos conecta a Ti; podemos rompê-la a qualquer momento que
desejarmos. Pai, neste estágio avançado de nossas vidas, quando nós agora somos
chamados para ser professores, que cada um de nós possa ver como a Providência
tem atuado e nos trazido a este ponto. Tu nos fizeste esta pergunta: por que Ele
(Jesus) morreria? Vamos meditar sobre esse pensamento. Porque desperdiçaríamos
nossas vidas tendo sacrificado tanto para chegar a este ponto e desistir quando vemos
o fim de nossa jornada já à vista. Em nome de Jesus, Amém!

