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                                Meia Noite 
Segunda parte 
Exemplos de modelos usados por Deus (3 mensagens 
angélicas): 
1) Construção: Ex. Em Isaías 28:10 (line up on line) - regra sobre regra. 
Isaías 28:17 = regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo 
 

 
2) Casamento:  Mateus 25: A parábola das 10 virgens 

 
   3) Agricultura: A parábola do joio - Mateus 13:24-30    

 
 

ð  Podemos pegar a parábola do joio e usarmos como  forma. 
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Fractal 
è “ É a forma que mantém suas características quando repartida em 

partes menores”. É um padrão de repetição.  
 

 
 

è Temos que introduzir na nossa história  a MN e o CM que ocorreu na 
história milerita porque Ellen White diz que a parábola das dez virgens 
virgens e a história milerita se repetirão na nossa história.  

è O julgamento começa pela casa de Deus (I Pedro 4:17)  
è  Ellen White diz que na última obra para advertência do mundo, dois 

chamados distintos são feitos as igrejas (militante e triunfante). 
Teremos  2 purificações grupos dentro da igreja (2 purificações do 
templo de Deus) como Jesus fez no início e no final de seu ministério. 
1ª Citação {ME2 118.2} 

è  Em II Crônicas 29:15 – 17 temos a limpeza do templo feita em 2 
etapas:  sacerdotes e Levitas . No pórticoque ocorre a interação deles. 
Pórtico em 1 Reis 7:7 representa o Juízo.  
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è Parábola dos Trabalhadores da Vinha: Mateus 20:1 

 
Para os  judeus: 

 
Madrugada (1ª hora) =  7:00 h = O pai de família (Deus) sai para assalariar 
os trabalhadores = inicia o TDF (acaba a parte escura (trevas) e inicia a clara) 
= 1989. Reformador compreende a mensagem. É chamado. Sacerdotes 
entendem e iniciam o trabalho proclamando-a. 
Hora Terceira = 9:00 h = 11/09 Os levitas são chamados pela mensagem do 
11/09 = Jesus é  crucificado 
Hora sexta e nona =  6ª (12:00 h dia se torna noite) = MN = Sacerdotes  e  
9ª  (15:00 h) = CM = Levitas (Jesus clama: Deus meu, Deus meu) são atados 
(conclusão). Chamada para a igreja triunfante iniciar o trabalho.  
Hora Undécima =  17:00 h = DD.  Os trabalhadores da 11ª hora são 
chamados. 
 

è O TDF inicia quando saimos da escuridão . Para os sacerdotes inicia 
em 1989. Entendem  a mensagem e saem para proclamá-la . Depois, 
em 11/09 inicia para os levitas que começam a ouvir e entender a 
mensagem do 11/9 e o TDF iniciará para os trabalhadores da 11ª hora 
na MN quando existirá mais fortemente a controvérsia e eles 
começaram a sair das trevas.  
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è Temos uma proxy war antes do TDF para os adventistas e existe uma 
proxy war antes do TDF para os trabalhadores da 11ª hora (temos um 
paralelo da MN com o TDF de 1989 , quando aplicamos a queda do 
muro de Berlin no dia 09/11/1989 a MN)  

 
è Sabendo que os TDF são diferentes para as diferentes linhas e que 

temos que ter MN e CM como ocorre na parábola das 10 virgens e no 
movimento milerita pegamos a  forma com os marcos da parábola do 
joio em  grande escala e aplicamos para cada linha dos sacerdotes, 
levitas e trabalhadores da 11ª hora.  

 
Aplicação : 
 

 

 
 

è A MN, CM e o DD representam o 3 º passo (o juízo), dependendo do 
fractal que analisamos  (Sacerdote, levitas e trabalhadores da 11ª 
hora) como em um fuso horário: 
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Notas: 
 

1. “Quando Jesus começou Seu ministério público, purificou o Templo de 
sua sacrílega profanação. Entre os últimos atos de Seu ministério 
estava a segunda purificação do Templo. Assim, na última obra para 
advertência do mundo, dois chamados distintos são feitos às 
igrejas. {ME2 118.2} 
 

2. “ Numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa 
proclamou à meia-noite: “Aí vem o Esposo! Saí-lhe ao encontro!” 
(Mateus 25:6), e as virgens adormecidas ergueram-se de sua 
sonolência, foi visto quem fizera a preparação para o evento. Ambos 
os grupos foram tomados de surpresa; porém, um estava preparado 
para a emergência, e o outro não. Assim agora uma calamidade 
repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa face a face 
com a morte, mostrará se há fé real nas promessas de Deus. 
Mostrará se está sustida na graça. A grande prova final virá no fim do 
tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as 
necessidades do espírito. {PJ 224.2} 
 

 


