
Notas	estudo	O	Evangelho	Eterno	
	
"Jesus queria dizer exatamente o que disse quando recomendou que Seus 
discípulos examinassem as Escrituras. Examinar significa comparar uma 
passagem com outras, e coisas espirituais com espirituais. Não devemos 
contentar - nos com um conhecimento superficial. Cumpre - nos buscar o 
tesouro escondido sob a superfície, assim como o mercador procura boas 
pérolas. Luz, grande luz, será a recompensa do diligente pesquisador 
da verdade. RP 100.3 
	
1.	"A	mensagem	proclamada	pelo	anjo	voando	pelo	meio	do	céu	é	o	evangelho	
eterno,	o	mesmo	evangelho	que	foi	declarado	no	Éden	quando	Deus	disse	à	
serpente:	“Porei	inimizade	entre	ti	e	a	mulher,	entre	a	tua	descendência	e	a	sua	
descendência;	esta	te	ferirá	a	cabeça,	e	tu	lhe	ferirás	o	calcanhar	"(Gênesis	3:15)."	
{ME2	106-2}		
	
2.	“Caim	e	Abel,	filhos	de	Adão,	eram	muito	diferentes	em	caráter...	Esses	irmãos	
foram	provados,	assim	como	o	fora	Adão	antes	deles,	para	mostrar	se	creriam	na	
Palavra	de	Deus	e	a	obedeceriam.”	{PP	40.2}.		
	
3.	"Caim	e	Abel	representam	duas	classes	que	existirão	no	mundo	até	o	fim	
dos	tempos."	{PP	41.4}.		
	
4.	“Devemos	ver	na	História	o	cumprimento	da	profecia,	estudar	as	operações	
da	 Providência	 nos	 grandes	 movimentos	 reformatórios,	 e	 entender	 o	
progresso	 dos	 acontecimentos	 ao	 ver	 as	 nações	 mobilizando-se	 para	 o	 final	
combate	do	grande	conflito.”	{T8	307.2}	
	
5.	 “A	 obra	 de	 Deus	 na	 Terra	 apresenta,	 século	 após	 século,	 uma	
surpreendente	semelhança,	em	todas	as	grandes	reformas	ou	movimentos	
religiosos.	 Os	 princípios	 envolvidos	 no	 trato	 de	 Deus	 com	 os	 homens	 são	
sempre	 os	 mesmos.	 Os	 movimentos	 importantes	 do	 presente	 têm	 seu	
paralelo	nos	do	passado,	e	a	experiência	da	igreja	nos	séculos	antigos	encerra	
lições	de	grande	valor	para	o	nosso	tempo.	Nenhuma	verdade	é	mais	claramente	
ensinada	 na	 Escritura	 do	 que	 aquela	 segundo	 a	 qual	 Deus,	 pelo	 Seu	 Espírito	
Santo,	dirige	 de	maneira	 especial	 Seus	 servos	 sobre	 a	 Terra,	 nos	 grandes	
movimentos	 que	 têm	 por	 objetivo	 promover	 a	 obra	 da	 salvação.”	 {GC	
343.1-2}.	
	
6.	“Lembrai-vos	das	coisas	passadas	desde	a	antiguidade;	que	eu	sou	Deus,	e	não	
há	 outro	Deus,	 não	 há	 outro	 semelhante	 a	mim.	Que	 anuncio	 o	 fim	 desde	 o	
princípio,	e	desde	a	antiguidade	as	coisas	que	ainda	não	sucederam;	que	digo:	O	
meu	conselho	será	firme,	e	farei	toda	a	minha	vontade.”	{Isaías	46:	9	–	10}	
	
7."O	 Velho	 e	 o	 Novo	 Testamentos	 estão	 ligados	 através	 de	 um	 fio	 de	 ouro	 de	
Deus.	 Precisamos	 nos	 tornar	 familiarizados	 com	 as	 Escrituras	 do	 Antigo	
Testamento.	A	 imutabilidade	de	Deus	deve	 ser	 visto	 claramente;	 a	 semelhança	



das	suas	relações	com	o	seu	povo	da	antiga	dispensação	e	no	presente,	deve	ser	
estudada.	Sob	a	 inspiração	do	Espírito	de	Deus,	Salomão	escreveu:	"O	que	é	 já	
foi;	 e	 o	 que	 há	 de	 	 ser,	 também	 já	 foi;	 e	 Deus	 pede	 conta	 do	 que	 passou	
"(Eclesiastes	 3:15).	 Por	 causa	 de	 Sua	 misericórdia,	 Deus	 repete	 suas	
performances	 passadas.	 Ele	 nos	 deu	 um	 registro	 de	 suas	 ações	 no	 passado.	
Precisamos	estudá-las	cuidadosamente;	porque	a	história	se	repete.	Nós	somos	
mais	 responsáveis	 do	 que	 aqueles	 cujas	 experiências	 são	 narradas	 no	 Antigo	
Testamento;	 porque	 os	 seus	 erros,	 e	 os	 resultados	 de	 seus	 erros,	 foram	
registrados	em	nosso	benefício.	"	{RH	April	20,	1897,	par.	14}		

8.		Deus	fala	em	sua	palavra,	e	cumpre	esta	palavra	no	mundo.	Agora	precisamos	
tentar	entender	 os	movimentos	 da	 providência	 de	 Deus.	Paulo	disse:	 “Mas	
vós,	irmãos,	não	estais	em	trevas,	para	que	aquele	dia	vos	surpreenda	como	um	
ladrão”.	Todos	vós	sois	filhos	da	luz	e	filhos	do	dia;	Nós	não	somos	da	noite	nem	
das	trevas	"(1	Tessalonicenses	5:	4-5).	O	povo	de	Deus	não	foi	abandonado	para	
depender	 da	 sabedoria	 humana.	 Por	marcos	 proféticos	 Deus	 tem	 traçado	 o	
caminho	que	Ele	deseja	que	percorram.	Esses	grandes	marcos	nos	mostram	
que	 o	 caminho	 da	 obediência	 é	 o	 único	 caminho	 que	 podemos	 continuar	 em	
segurança.	Os	homens	quebram	sua	palavra,	e	demostram	que	não	são	dignos	de	
confiança,	mas	Deus	não	muda.	Sua	palavra	permanecerá	constante	para	sempre.	
"	{RH	February	6,	1900,	Art.	A,	par.11}		

9.	“As	 três	mensagens	 são	marcos	que	 foram	especificamente	 localizadas.	
Nossa	 fé	 no	 tocante	 às	 mensagens	 do	 primeiro,	 segundo	 e	 terceiro	 anjos	 era	
correta.	Os	grandes	marcos	pelos	quais	passamos	são	inamovíveis.	Conquanto	as	
hostes	 do	 inferno	 intentem	 derrubá-los	 de	 seu	 fundamento,	 e	 exultar	 ao	
pensamento	de	que	tiveram	êxito,	não	atingirão	o	seu	objetivo.	Estes	pilares	da	
verdade	 permanecem	 tão	 intactos	 quanto	 os	montes	 eternos,	 impassíveis	 ante	
todos	 os	 esforços	 combinados	 dos	 homens	 e	 de	 Satanás	 e	 suas	 hostes.	 Muito	
podemos	aprender,	e	devemos	estar	constantemente	pesquisando	as	Escrituras	
para	ver	se	estas	coisas	são	assim.	{RH	November	27,	1883}	{Ev	166}	
	
10.	 "Devemos	estudar	 os	 grandes	marcos	 que	 sinalizam	 os	 tempos	 em	que	
vivemos."	{EF	15}		
	
Outras	referências	consultadas	para	o	estudo:	
T8	307.2	
RW	July	31,	1888	
17	MR	4;	19.1;		
ME	2	116	
RH	Nov	2,	1883,	par	10;	RH	Feb	6,	1900,	par	11;	RH	Nov	25,	1884,	par	23	
Sermões	e	Palestras,	vol.	2,	48	–	49	
ME2	104.3;	116;	ME3		339.1	
EF	15	
OE	108-109	
PE	258;	232-233	
HR	356.3	
GC	cap.	38	(pp/	603.2	e	604.1);	cap	39;	conectado	c/	EV	693.2,	EV	166	
GC	402.2;	430.2;	343.	1-2		


