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Transcrição literal das palestras realizadas pelo ancião Parminder na campal da
Romênia.
Palestra 6 - Seus maus Associados
Nas nossas duas últimas apresentações temos lidado com material
controverso. Um lida com a natureza do decreto dominical e o outro com a questão
do primeiro mensageiro que é Jeff Pippenger. Para algumas pessoas só o fato de
tocar nesse assunto pode causar stress, alguns problemas... Eu sei que isso é
difícil, mas creio que examinar estas questões são essenciais. Ao invés de
explicarmos aquilo que está acontecendo neste movimento neste momento, se você
escutar as conversas que estão tendo no momento neste movimento, se este tipo de
discussão ainda não aconteceu aqui na Romênia, certamente irá acontecer. Você
vai perceber que fortemente essa discussão está lidando com o tipo de uma agenda
que FFA tinha. Desde a nossa separação, desde que eles escolheram não mais
caminhar ao nosso lado, as suas mensagens tem sido cada vez mais controversas...
tem muitos argumentos de controversas. Até este momento eles já colocaram cinco
apresentações, mas este não será o fim. Eles começam a dizer que eles
concordam com as linhas e que existe um ponto comum entre nós e eles. Eles
especificamente apontam que estão de acordo com as linhas que a Irmã Tess
apresentou para esse movimento, mas ao passar do tempo e quanto mais
apresentações eles foram colocando o seu linguajar começou a ser colocado de
forma mais forte e agora no seu linguajar estão mostrando, estão dizendo que eles
não acreditam mais na mensagem do CM. Mas se esse fosse o único problema
poderíamos discutir ao redor de uma mesa essa questão e poderíamos colocar ali
por que que as coisas chegaram onde estão e aquilo que um acredita e aquilo que
o outro crê, mas o problema é, através da minha análise, e de outros também, FFA
não possui mais uma mensagem profética. Como eu falei na minha primeira
apresentação, o ancião Jeff , e algumas pessoas falam de uma forma retórica ou
através de ironia, ao rejeitar a nossa mensagem e a metodologia que nós usamos
para criar esta mensagem... tendo rejeitado isto, ele teria que voltar ao ponto em
que ele estava nos seus pensamentos e nos seus ensinos também, o que quer dizer
que ele teria que voltar para sua metodologia original, o que identificamos que é
uma metodologia laodiceana e é sobre isto que falamos anteriormente na última
apresentação: João Batista fazia parte da igreja de laodicéia e João Batista (no
min . 7:24, mostra no quadro) ao invés de dar uma mensagem de que o Messias
salvaria o Seu povo dos seus pecados, ele deu uma mensagem diferente e não
deu a mensagem de éfeso. Ele deu a mensagem de laodicéia. Esta mensagem que
ele deu (no min. 7:52, escreve no quadroa palavra livre”) que dizia que deve se
libertar dos seus pecados, ele mudou dizendo que você deve ser livre dos Romanos
e ele não inventou isso. Esta era a mensagem da cultura do povo laodiceano . Eu
gostaria que nós nos lembrássemos que essas pessoas estão citando isso do
Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala sobre tornar as pessoas livres. A
questão não é o que o verso diz , mas a questão é como você lê estes versos e
como você os interpreta. Quais as aplicações que você faz dessas passagens.
Você segue a perspectiva da igreja (no min 9:06 marca no quadro o ítem 2 :
romanos) ou você segue a perspectiva do movimento? A igreja era clara: liberdade
do jugo romano. Jesus era claro: ele veio para nos tornar livres do cativeiro do
pecado. Quando ele fala isso para a igreja judaica, o que os laodiceanos queriam
fazer? Queriam jogá-lo em um penhasco. Esta é uma resposta natural do povo
laodiceano. Quando você ensina ao povo laodiceano uma verdade, por uma
frustração o que eles decidem fazer? Porque eles não tem uma resposta profética,
o que eles fazem é oferecer um ataque pessoal. Essa é a única resposta que eles
têm. Então quando alguém começa ensinar que vai usar uma metodologia em
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uma resposta laodiceana, você deve saber o que isso significa. Esta é uma
desculpa e uma defesa. Não vai ser uma mensagem profética. Será algo pessoal.
Então a única coisa que eles tem para oferecer é um ataque pessoal. É a mesma
coisa que Miller deu. É a mesma coisa que João Batista e seus discípulos deram.
“ O que Jesus está fazendo? Nós sabemos que ele está errado”. “ O que Samuel
Snown está fazendo? Nós não concordamos com seu comportamento e a forma
que ele está abordando esses problemas”. João e Miller não tinham outra
alternativa profética. Se tornou uma crítica da personalidade do segundo
mensageiro. Como que você aplica tudo isso hoje? Se você não está certo, assista
o material que está vindo do FFA e você verá do começo ao fim aquilo que é
verdade ou não porque é muito difícil saber qual é a verdade e eu vou explicar isto
em um momento. Todas as suas retóricas, seus discursos são apenas ataques
pessoais contra pessoas. A maioria contra mim, mas o ataque se tornou pessoal a
todos aqueles que estão se opondo à eles. Então gostaria que percebêssemos que
terá uma diferença clara da forma que nós lidamos com essa controvérsia e
a forma que FFA lida. Eu gostaria de lembrá-lo, quando sacudiduras anteriores
aconteceram e as pessoas deixaram esse movimento com nenhum tipo de
mensagem para oferecer,
tudo aquilo que eles podiam fazer era ataques
pessoais. Se você está neste movimento a um bom tempo atrás você experimentou
isso. Você viu isso acontecendo. Quando essas controvérsias aconteceram, FFA
teve uma resposta bem definida: eles não atacariam o seu oponente através de um
ataque pessoal, mas usariam seus motivos, seus argumentos proféticos. Eles
não iriam fazer ataques pessoais. Por que? Será que era porque FFA era mais
honrado? Não. É porque eles tinham uma mensagem para dar. Nós estamos hoje
na mesma situação. Este movimento que Deus levantou em 1989, este movimento
que o ancião Jeff começou, está vivo, firme e bem hoje. Deus tem investido em nós,
na mensagem do CM. Nós sabemos de onde viemos, onde estamos agora e para
onde vamos e com esta luz gloriosa porque vamos oferecer ataques contra nossos
irmãos e nossas irmãs? Não é apenas algo infantil e bobo. Na verdade não é cristão
fazer isso. Então não queremos focar nesses debates e nesses argumentos. Se não
tivéssemos uma mensagem provavelmente entraríamos nesses debates. Esta é a
maior diferença entre a mensagem deles e a nossa mensagem. Todos os seus
comentários são baseados em ataques pessoais. Tem pessoas inexperientes neste
movimento que estão realmente acreditando e entrando no meio destes ataques.
FFA falará o seguinte: teve um encontro, uma reunião há um tempo atrás, eles
falaram isto e nós falamos isto. Nós tivemos alguns desacordos e agora nos
voltamos contra estes argumentos. Eu quebrei as minhas palavras, a minha
promessa. Eu fiz um acordo, e agora quero voltar atrás neste acordo. E estas
pessoas estão ouvindo esses pensamentos, estas ideias e eles estão dizendo : Ah!
O ancião Jeff é uma pessoa decente, certamente ele não mentiria. Deve ser
verdade e eles me perguntam. E eu digo não estou falando sobre isso; eu não vou
falar sobre encontros privados... Hoje fizemos alguns acordos, não é? Então se eu
não quero falar sobre isso as pessoas acabam dizendo que se eu não quero falar
sobre isso é porque eu tenho algo a esconder. O que acontece a partir do momento
que eu falo que eles estão mentindo e eu estou falando a verdade? Não aconteceu
dessa forma. Existem testemunhas. Então vamos deixá-las escolher e elas vão
ficar numa posição que elas não vão saber aonde está a verdade. Nós devemos ser
adultos. Nós devemos saber como relacionamentos começam e como eles
terminam. A única forma em que você vai chegar ao topo dessas verdades destes
assuntos, não é entendendo o que foi ou não foi falado. É indo para as linhas da
história profética e entendendo como elas aconteceram naquele devido contexto
original e como que vão ser aplicadas no nosso contexto hoje . Essa é a única
forma que você vai conseguir discernir qual é o movimento correto e qual não é.
Não é tentando entender o que aconteceu em algum encontro, em alguma reunião
em algum momento. Você vai experimentar isso por você mesmo. Nós já estamos
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vendo evidências. Já vi isto acontecendo em argumentos passados e não atingiu
nenhum propósito, ninguém se convenceu no final do dia. Então para aqueles de
vocês, e estou falando mais para câmera do que estou falando para essa
congregação, que demandam transparência entre os anciãos, os argumentos que
vocês estão oferecendo são argumentos tolos porque no fim do dia não tem
nenhuma evidência documentada. Tudo o que você tem é a opinião de duas
pessoas daquilo que aconteceu. E como você vai decidir? Se você é o meu melhor
amigo e você me conhece por 20 anos ou você é o filho do ancião Jeff ou membro
da família dele... essas duas pessoas, meu amigo e seus familiares… em quem
que eles vão acreditar? Você sabe a que lado cada um vai. Estes não são
argumentos plausíveis. Esta não é a forma de entender quem está falando a
verdade e quem não está. E eu já tentei falar repetidamente, quando eu digo falar a
verdade, eu não estou dizendo em relação a quem está mentindo sobre um
acordo que tivemos em uma reunião que fizemos ou os arranjos que eu fiz de
quem ia ter uma certa posição no ministério FFA. Quando eu digo quem está
falando a verdade, eu digo quem tem a mensagem correta. É esse movimento ou é
FFA? E é muito fácil ver. Está super claro. Bem evidente por muitos que estão
dentro desse movimento. Na verdade toda liderança sabe que o único local onde
tem a verdade sendo ensinad é neste movimento e não no movimento que está
seguindo FFA. Ontem falamos em como abordamos nossas linhas e para aqueles
que não estão familiarizados sobre como uma linha funciona, algumas vezes esse
assunto é um pouco difícil. Não é muito fácil discernir da forma que essas linhas
funcionam.
(no minuto 25:15 desenha uma linha no quadro): Nós estamos tão acostumados a
ter uma linha assim: 1798, 1844, DD , AC , FPG, 7 pragas e 2º advento... Estamos
tão familiarizados com esta linha que nós achamos que esta é a verdade. É a
verdade! Mas o que não entendemos é que estes títulos são símbolos. Eles querem
dizer coisas diferentes em dispensações diferentes. Porque nós entendemos isso,
muitos estão confusos e alguns desapontados. Para mim é muito difícil hoje colocar
os fatos das coisas. O que que eu quero dizer? Eu não posso dizer claramente
aquilo que o FFA acredita porque eles vão constantemente se afastar da verdade.
Eu mencionei isso na sexta-feira. O real problema que FFA vai se confrontar, se
eles vão ou não vão rejeitar o assunto de tempo; e se eles aceitarem o assunto de
tempo, então eles vão se encontrar numa situação difícil, porque eles serão
forçados a acreditar na maioria daquilo que ensinamos, porque aquilo que
acreditamos está enraizado na questão de marcação de tempo e uma vez que você
entra nessa dinâmica… e aceita que a nossa linha de reforma hoje é conduzida
através do tempo então o que você percebe é que nós estamos vivendo na história
do CM e uma vez que você percebe isso e você vê em qual dispensação estamos,
se você se opõe a mensagem do CM, você não tem para onde ir. Não existe outra
alternativa. Não existe um movimento paralelo. Não existe uma mensagem paralela.
Nós não cremos em universos paralelos. Nós não acreditamos em outros deuses,
que existe outro plano, outra estratégia. Existe apenas uma fé. Uma esperança.
Apenas um evangelho. E é aquele que está sendo oferecido neste movimento. É
fácil ver que FFA não possui uma mensagem. Tudo o que eles conseguem fazer é
voltar para trás para a mensagem que está ali (no min. 30, aponta no quadro entre
1798(1989) e 1844(11/09)), que seria o arar do nosso movimento. É tudo o que
eles conseguem fazer, porque após isso você entra numa fase que vai te preparar
para o CM e o modelo profético alternativo daquele que nós oferecemos é um
evangelho falso porque este é o evangelho correto. Tem sido colocado por nós
e nunca tivemos oposição e também foi colocado pelo FFA que esta mensagem é
uma verdade, mas de repente por causa de problemas interpessoais eles
decidiram que não gostam dessa mensagem e pensam que podem apenas vir e
redirecionar o movimento de Deus em uma direção errada e que ninguém vai
reclamar. Eu gostaria de lembrar que o problema era com os discípulos de João, o

	
  

4	
  

problema era com os associados de Miller. Ambos mensageiros foram enviados por
Deus. Ambos eram considerados ser Elias e como o ancião Jeff tem de forma
repetida afirmado que ele era Elias e que ele passou o seu trabalho para Eliseu e
cada um nesse movimento viu que teve um cumprimento profético... por causa de
algumas diferenças interpessoais, você não pode de repente mudar o seu modelo
profético. Isso é o que nós estamos vendo se desdobrar à nossa frente. O FFA
está agora tentando colocar um novo modelo profético, mas de forma tão errada
que eles tem que chamar de modelo laodiceano, uma mensagem laodiceana, não
uma mensagem para laodicéia. Uma mensagem que na verdade vem de
laodicéia. Quem gostaria de seguir esse tipo de mensagem? Um grupo de pessoas
gostariam, aqueles que são representados como os discípulos de João, que
querem defender a sua reputação. Você sabe que nessa história é sobre ciúmes
(no min 34:00 aponta no quadro: JB/ 1) e quando isso começou a existir no nosso
movimento , Jesus deixou João sozinho com seus discípulos e continuou fazendo
o trabalho que Deus o tinha comissionado fazer, e é isso o que nós devemos fazer.
Nós não somos requeridos de ouvir as fofocas tolas destes discípulos, ao
influenciarem João a ter dúvidas. Não nos é requerido de ouvir Joshua V. Himes,
através da sua ignorância, tentar defender Miller ao ele ver todo o movimento
saindo do foco de Miller e focando na mensagem de Samuel S. Snow e ele faz com
que outras pessoas vejam que este é um evento perigoso e é nesse cenário que
Miller começa a atacar Snow. Se torna tão mal, tão ruim, que Miller diz o seguinte
para Snow: Nenhum homem sabe o dia nem a hora da volta de Cristo. Você pode
imaginar isto? Este é o líder do movimento, pega uma citação bíblica… de onde que
ele pegou essa citação? Ele pegou esta citação da igreja. Qual igreja? Não
laodicéia. Sardes. Ele pegou essa mensagem de sardes que diz nenhum homem
sabe nem o dia, nem a hora. Uma mensagem que ele lutou contra por 40 anos. Ele
pega a sua doutrina, da mesma forma que João fez e ele joga elas dentro do
movimento, dizendo então que o movimento está em erro, que o movimento não
está dando uma mensagem ordenada por Deus. Pense sobre isso. Como isso é
perigoso. Miller confiava em Joshua Himes e em outros líderes. Se eles estivessem
favoráveis a Samuel Snow, Miller não teria feito isso ou falado o que ele falou. O
que nós estamos vendo hoje é uma repetição dessas histórias prévias. A
mensagem que a igreja dá que Deus vai libertá-los dos romanos, que ninguém sabe
nem o dia, nem a hora. .. Quando chega na relação entre a igreja e o povo que Deus
levantou, eu vou te dar duas testemunhas: o primeiro reformador toma o lado errado
do argumento e ele começa a descredibilizar o segundo mensageiro. Você não vai
achar nenhuma evidência de que Samuel Snow criticava o seu ancião. Ele apenas
continua dando a sua mensagem, e até mesmo ele próprio publicando.
Em ambas histórias, os discípulos de João eventualmente começaram a seguir
Jesus, em algum momento, quando João morre; eles não tem para onde ir e
Joshua Himes eventualmente tira o cadeado desta gráfica e ele publica mais
material nos últimos meses do que ele fez nos últimos anos.
Teve um associado a Snow: George Storrs. A razão pelo qual ele se torna
importante é porque ele tinha a sua própria mensagem. Ele não tinha uma
mensagem de tempo, mas era uma mensagem sobre justificação pela fé . E ele não
era a única pessoa. Existia um outro pioneiro que dera também uma série de
sermões que falava sobre o assunto de perfeição. Quando Storrs começa a ensinar
isso, no mesmo período de tempo que Snow está também vivendo, ambos são
atacados por Miller. Eles não conseguiram ver a relevância do assunto de
justificação pela fé sendo incorporado na mensagem do CM.
Há dois anos atrás, neste movimento, uma série de umas 60 palestras foram
dadas sobre a justificação pela fé. Foi um trimestre inteiro no FFA. Essas séries,
essas apresentações começaram a produzir uma sacudidura no nosso movimento
que um ministério inteiro saiu só por causa dessa mensagem. Naquele momento o
ancião Jeff viu isso como sendo uma grande luz. Na verdade ele estava
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impressionado de que Deus estava conduzindo que aquela informação fosse dada
naquele exato momento. Se este fosse um componente importante para o
movimento Millerita e chega para a nossa história no CM, durante a história do AC,
então se faça a seguinte pergunta: Porque uma série que foi promovida e
recomendada pelo FFA, que foi um forte componente para esta mensagem, porque
todo esse material foi tirado da internet? Existe apenas uma razão. Não foi porque
era errada. A razão é porque eles não gostavam daqueles que estavam
apresentando essa mensagem. Pergunte se você gostaria de fazer parte de um
movimento que destrói e enterra luz porque tem um problema pessoal com o
apresentador? Que você não gosta do professor? Então você vai destruir o seu
material que você reconheceu ser uma mensagem de Deus? Você gostaria de
fazer parte de um movimento assim? A maioria das pessoas que pensam, não
gostariam de fazer parte, exceto os discípulos de João. Eles iram. Eles não se
importariam. Não importa o preço que tiver que ser pago para apoiar a reputação e
defender a posição de João, as suas citações, porque ele não pode diminuir quando
esta
pessoa estranha começa a aparecer. Essa é a dinâmica que está
acontecendo. Não é simplesmente um assunto de tempo. É um problema de
justificação pela fé. Nós queremos ser justificados em Deus ou nós queremos ser
os acusadores dos nossos irmãos? Anteriormente eu desenhei essa linha (no min.
47:12 mostra o quadro) e como eu disse não sei exatamente aquilo que o
FFA apóia, mas acho e espero que a ideia dele sobre o modelo de sacerdotes
levitas e netineus , que são modelos que eles ajudaram a desenvolver, que eles
trabalharam juntamente com a gente, porque se eles acreditam nesse modelo e
vamos olhar a linha como sendo a linha dos sacerdotes: escreve no quadro (no min
48: 1798:1989; 1844:11/09). Gostaria de fazer uma pergunta: Existem pessoas
mesmo hoje, na verdade foi me perguntado isso essa semana , tanto na Alemanha
como na ilha da reunião, como na Inglaterra. É este marco aqui que entendemos ser
9/11 (FPG), que estamos nos aproximando rapidamente : O que quer dizer FPG?
Será que quer dizer que você está perdido se você é um pecador? Se sua casa não
está em ordem, se você não for batizado antes de 9/11... Estas e outras perguntas
estão sendo feitas e a razão que elas estão sendo feitas é porque as pessoas não
entendem direito o que esta linha quer dizer. Elas não estão entendendo qual é o
fechamento dessa porta da graça . A razão pela qual eu sei disso é porque eu
quero te fazer uma pergunta … (no min. 49:56 escreve no quadro: eu vou pegar
esta linha e vamos começar em 1989, 11 de setembro, DD, AC, FPG e segundo
advento. Aqui (DD) é Daniel 11:41; e nessa linha, não na linha dos sacerdotes , mas
na linha dos 144 mil , onde estamos nós nessa linha? Nós estamos em algum lugar
aqui (escreve 2019), antes de Daniel 11:41. Se este é o verso 41, então aqui é Dn
12:1, onde Miguel se levanta. Então essa linha (dos 144 mil) é idêntica aos padrões
dessa outra linha (dos sacerdotes). Então para aqueles de nós que estão confusos
com o fechamento da porta da graça eu gostaria de fazer algumas perguntas: Você
acredita que este é o segundo advento (mostra o marco de segundo advento na
linha dos 144 mil), que haverá sete pragas e que Cristo vai retornar no fim do
tempo? Se você se baseia nisso, então a minha pergunta é: O que vai acontecer
aqui (mostra o marco do segundo advento na linha dos sacerdotes)? Porque se nós
estamos aqui (mostra 2019 na linha dos 144 mil)), então este marco (mostra o
segundo advento na linha dos sacerdotes) é aqui (escreve o segundo advento
depois de 2019 na linha dos 144 mil, entre 2019 e o DD). Minha irmã chamou de
Panium (Marca na linha dos 144 mil o segundo advento para os sacerdotes
(Panium)). Então como pode ser este o segundo Advento? Será que terá um
arrebatamento secreto aqui? E todos nós iremos desaparecer? Porque nós
achamos que isto é engraçado e a razão porque isso não é engraçado porque
existe pessoas no nosso movimento que acham que 9 de novembro que Miguel vai
se levantar e que seu tempo probatório vai terminar. Tem muitos que temem que
isso vai acontecer e eles estão correndo por todos os lados tentando lidar com o
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problema do pecado nas suas vidas… Se eu não me batizar até novembro eu vou
me perder. Isso é baseado em uma falsa premissa de que este marco (9/11) é
quando Miguel se levanta. Mas não pode ser, porque isso (no min. 53:43, mostra o
segundo advento na linha dos sacerdotes) não é quando ocorre o segundo advento
que Jesus vai voltar. Então da forma que abordamos a nossa linha tem que ser
considerada de uma forma muito cuidadosa. Então quando começamos a lidar com
esses símbolos, temos que ter um modelo correto do que isso realmente quer dizer.
Nós sabemos que no fechamento da porta da graça, Jesus vai sair do lugar
Santíssimo, mudar as suas vestes para vestes de um rei ou também é dito como
vestimentas reais e quando ele sai do Santuário, o que acontece com essas portas?
Elas vão fechar atrás dele. Nós sabemos que esta é uma teologia da porta fechada
( no min. 55:13, desenha no quadro uma porta fechada em Daniel 12:1 na linha
dos 144.000 ). Então quando a gente pensa sobre o fechamento da porta da graça(
desenha uma porta em 9 de novembro de dois mil e dezenove) é uma teologia de
uma porta fechada e precisamos entender o que essa porta fechada representa,
como que isto nos Impacta. Desde 2014 (no min. 55:45, mostra o DD na linha dos
sacerdotes), muitas pessoas rejeitaram essa doutrina assustadoramente. Para
aqueles de vocês que estão no vale da indecisão, se você ver o FFA começar a
questionar isso (no min. 56:09 escreve 2014 para o DD na linha dos sacerdotes),
você não vai precisar mais de nenhuma evidência que eles estão em apostasia.
Uma vez que você ver este marco ( mostra 2014 ma linha dos sacerdotes) sendo
atacado, então você saberá que este ministério inteiro caiu. A razão porque isto se
torna significativo é porque nós estamos agora na história da lei dominical ( no min
56:55 no quadro: une o marco decreto dominical até o fechamento da porta da
graça como período de tempo do DD na linha dos sacerdotes). E neste período de
tempo nós temos em um alto clamor. Em uma outra apresentação nós teremos uma
revisão rápida sobre o modelo da agricultura. Agora estamos vivendo em um
período com falamos aqui (no min. 57:25 mostra no quadro a chuva serôdia ) . Um
sinônimo para isto é o alto clamor. Então nós estamos vivendo no período da chuva
serôdia (no min 57:42 mostra o período do DD), ou a história da lei dominical. Se
nós estamos na chuva serôdia... uma vez que a chuva termina neste marco ( aponta
para o FPG na linha dos sacerdotes), começa a colheita .Todos nós entendemos
isso no modelo de agricultura e na colheita todos são cortados e separados em dois
feixes. Então as pessoas fazem algumas perguntas: Se nós somos separados então
nesta dispensação ( mostra no quadro entre o fechamento da porta da graça e
segundo advento na linha dos sacerdotes, como que está tendo separação já
acontecendo hoje? Elas não entendem como explicar isso e a razão disto é que nós
não estamos entendendo claramente a nossa linha de reforma. Como você pode
pegar uma linha de reforma e vê-la em vários níveis, através de várias camadas.
Uma vez que você faz isso você verá corretamente que existe uma separação
acontecendo aqui (mostra entre 2014 e FPG na linha dos sacerdotes ) e que haverá
uma separação ali também (entre o FPG e o 2º advento na linha dos sacerdotes).
Nós estamos presenciando separações desde 2014. Essa separação tem as suas
características únicas e a separação que vai acontecer na colheita tem as suas
características únicas também. Vamos tentar entender
porquê vemos uma
separação na nossa história, em um período de tempo que não está ainda no
período da colheita. Então para entendermos isto precisamos usar histórias e
modelos diferentes. Isto vamos deixar para uma outra apresentação, mas o que
quero dizer por enquanto é isso. Vou na próxima apresentação te dar uma citação
do espírito de Profecia para te provar isso que eu vou dizer agora: eu não sei se
vou conseguir achar agora... Se eu não conseguir achar agora, tento achar na
próxima apresentação. Vou achar para a próxima apresentação. Mas o que
veremos é que estamos esperando ver uma separação na história do DD e as
pessoas que são separadas nessa história são aquelas que não estão
completamente separados do seu mundanismo. O que o mundanismo parece para
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você? Se eu te fizer essa pergunta você deve pensar sobre aqueles que estão
ainda assistindo filmes, não estão comendo de forma apropriada, nem se vestindo
de forma apropriada, não entendem muito bem sobre o sábado… Isto não é
mundanismo quando queremos fazer uma aplicação na nossa linha de reforma
profética. Mundanismo é cobiça e cobiça é um sinônimo de uma condição
laodiceana, porque isso é o que é laodicéia. É cobiça = mundanismo. As pessoas
que são separadas nessa história, eles se separaram porque são mundanos ou
porque são laodiceanos. Então se você ouvir alguém dizer: eu vou pregar usando
uma metodologia laodiceana. Esta é uma metodologia mundana porque laodicéia é
mundana. Não é mundanismo no sentido de dizer que as pessoas estão loucas por
aí no mundo. Não quer dizer isto. Com o que mundanismo parece hoje? Se você
for para os Estados Unidos ou se você for para Rússia, mundanismo parece o
mesmo. É uma agenda conservadora cristã . Agenda Conservadora de Direita. Isso
é o que mundanismo quer dizer na nossa história . Não são pessoas mundanas que
vão para o cinema ou comem pizza e porco. Nós temos um entendimento falso do
que mundanismo quer dizer. Temos que cuidar o que fizemos e falamos. Então eu
gostaria de repetir Ellen White nos alerta quando o Decreto Dominical chegar, a
partir do momento que as pessoas estão vendo que está se aproximando e nós
estamos chegando na história da lei dominical, os elementos mundanos de dentro
da igreja vão sair. E a nossa definição normal sobre o que mundanismo quer dizer,
é que são liberais, pessoas que não têm padrões. Isso é errado. Mundanismo na
nossa história, se você for olhar para o mundo, vai e olha nos Estados Unidos, vai
e olha para o rei do Sul, Rússia... É um ambiente cristão conservador. Isso é o que
quer dizer mundanismo. E por uma perspectiva cristã conservadora que foca em
nacionalismo, racismo e sexismo. Essa ideia, tipo de mentalidade, nós entendemos
na igreja como sendo laodicéia. As pessoas que vão sair do movimento nesta
história dos sacerdotes são aqueles sacerdotes que são laodiceanos ou mundanos.
E a definição disto é o conservador da extrema direita neste movimento. Neste
movimento as pessoas que não aceitam que todos são iguais, as pessoas que
colocam etiquetas em você, te chamando de europeu socialistas, ou minorias ou
que as mulheres tem que estar abaixo, subordinadas aos homens, Seja lá como
você coloca isto, seja qual linguagem você usar; se você tem uma perspectiva
nacionalista que você pensa que seu país é melhor que outros, mesmo que você
ache que seu país é oúnico comparando aos outros, se você tem simpatia com
questão de racismo, de cor.. se você acha que dentro de seu país as pessoas que
tem uma outra cultura uma outra tribo são ruins… Nós já falamos sobre teorias de
conspiração. Se você acha que as mulheres têm um lugar na sociedade que está
subordinada ao homem você é um laodiceano e está profetizado de que você vai
deixar o movimento de Deus nessa história (no min. 1:09:28, mostra entre 2014 e
o fechamento da porta da Graça). Para aqueles de vocês que não estão claros
quem está ensinando a verdade e quem está ensinando erro... você não precisa
que eu seja transparente sobre o que aconteceu na reunião que nós tivemos. Eu
gostaria que você enxergasse o quão tolo é este tipo de argumento. Você vai basear
seu destino eterno sobre aquilo que eu falei em uma reunião privada? Que é a
minha palavra contra a palavra de outra pessoa? Se essa é sua posição, se você
precisa decidir de questões eternas baseadas neste contexto, eu sinto muito por
você, porque você não entende o peso ou a importância dessa mensagem. Ao invés
disso, o que nós devemos estar olhando agora são estes modelos proféticos para
entender o que está acontecendo, para entender porque está acontecendo uma
sacudidura em nosso movimento, porque as pessoas estão se identificando em se
apoiar em uma mentalidade laodiceana. A verdade está clara em nossa face, mas
escolhemos ignorá-la.
Assim como Joshua Himes aqui (mostra na chart), ou como estes discípulos fizeram
aqui (mostra o nome de João Batista no quadro), eles vão ir para direção errada.
Vão influenciar o primeiro mensageiro por razões mundanas,
por motivos
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laodiceanos, E é claro, inevitável, que eles não deixem o movimento. Cada um de
nós, se você consegue ver isto e eu acredito que é fácil ver, então acorde para
aquilo que está acontecendo e se você é um destes discípulos, ou você é Joshua
Himes... então o que você precisa fazer é mudar. Pare de atacar a mensagem do
CM, e o mensageiro do CM. Faça o que os discípulos de João fizeram. Eles não
estudaram mais a mensagem de João, eles começaram a estudar a mensagem de
Jesus. Jesus nunca falou aos seus discípulos: vai lá e cheque o que João está
fazendo. João nem tinha uma mensagem. É da outra forma: os discípulos de João
viram a mensagem de Jesus. Esta é a forma correta e é assim a forma que
devemos agir. Gostaria de adicionar um último pensamento e a minha intenção não
é causar um problema aqui, mas quando Elias saiu e Eliseu continuou, existiram
algumas pessoas tolas que decidiram marcar Eliseu e essas pessoas não se
atreviam a fazer isto com Elias. Eles tinham respeito com Elias, o que não tinham
com Eliseu. Então Deus instruiu Medo Pérsia, EUA para eliminar esse povo para
que eles aprendessem uma lição. Quero que a gente veja a significância dessa
história porque agora nós estamos em uma dispensação onde nesta linha (no min.
1:15:05, mostra a linha dos sacerdotes, entre 2014 e FPG, período do DD) tem uma
lei dominical, uma lei dominical nos Estados Unidos e as pessoas estão sendo
derrubadas porque elas estão marcando Eliseu e se você se encontra nessa
posição, você deve se preocupar.
Vamos orar:
" Pai celestial nós gostaríamos de te adorar. É nossa esperança que
continuemos nos levantando firme nos princípios que o Senhor nos deu. Direcione
nossa mente, o nosso coração, durante as horas sagradas do Sábado para que
permaneçamos da forma que o Senhor nos trouxe do mundo para dentro deste
movimento. Nos ajude a traçar esses passos e nos ajude a considerarmos o que
estamos fazendo hoje aqui. Podemos estar aqui em corpo, mas nós temos que
estar aqui em Espírito. Para nossos irmãos e irmãs que estão indecisos, que estão
em dúvida entre duas opiniões, eu oro para que o senhor esteja com eles e os
ajude a escolher pelo movimento correto, os ajude a ter clareza de mente ao
escolherem entre laodicéia e éfeso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.".

	
  

