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GRAÇA PARA O TEMPO DO FIM

P R .  M A R K  F I N L E Y

Evidentemente, dentro da Divisão Sul-Americana, como também em toda parte, 
existem povos em cujos corações Deus trabalha a fim de trazê-los para mais perto 
Dele.

O objetivo deste tema é apresentar o contexto mais amplo de Apocalipse 14:6-12, 
indo palavra por palavra, frase por frase, e fazendo sempre as perguntas: como a 
mensagem de Apocalipse 14 (principalmente a Tríplice Mensagem Angélica) fala 

aos distintos grupos da Divisão Sul-Americana? Como estas mensagens 
são relevantes para pessoas inseridas em uma cultura secular 

pós-moderna nas grandes cidades, bem como em culturas 
mais primitivas, em vilarejos menores? O que ela diz a 

uma mulher que acabou de contrair Covid-19 e está 
morrendo, sozinha, em um hospital? O que ela pode 

falar a adolescentes que estão renunciando à vida, 
pensando em suicídio? Como alcançaria um ho-
mem que acaba de passar por um processo de 
divórcio? Enfim, este artigo visa discorrer um 
pouco mais pausadamente sobre a relevância 
das três mensagens angélicas, especialmente 
a primeira, para os dias atuais.

Sem dúvida, as três mensagens angélicas fa-
lam com poder e relevância a esta geração. Nos 
últimos 53 anos, tenho pregado as profecias de 

Daniel e Apocalipse nas plataformas do mundo 
e falado aos mais diversos públicos, públicos es-

tes compostos por milhares de pessoas (cinco mil, 
dez mil, cinquenta mil e até cem mil) que assistem 

às reuniões. É interessante ver como a mensagem do 
Senhor presente no Apocalipse toca os corações.

Em certa ocasião, falando no Kremlin (em Moscou) para 
uma audiência de treze mil pessoas (6.500 na primeira sessão 

e mais a mesma quantidade na segunda sessão), o general que lide-
rou a invasão no Afeganistão disse que haviam feito uma reunião com intelectuais 
russos após a conferência e que todos tiveram o mesmo sentimento, concordando 
que esta mensagem profética compartilhada trata-se do caminho a seguir para a 
Rússia. A única maneira de a nação alcançar o sucesso seria com uma revolução 
moral...

A mensagem de Apocalipse 14 toca profundamente jovens e idosos: é a mensa-

DEPARTAMENTO: ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL

PASTOR.ADVENTISTAS.ORG/PT 2



gem do tempo do fim de Apocalipse, uma mensagem da misericórdia de Deus a um 
mundo agonizante, um tema singular que alcança os mais variados corações, seja 
de pessoas ricas ou pobres, com formação acadêmica ou que não a possuem, uma 
vez que o livro do Apocalipse apresenta graça e esperança a esta geração.

Em Apocalipse 1:1, é apresentado o fato de que o livro é a revelação de Jesus Cris-
to dada por Deus, a fim de mostrar aos Seus servos as coisas concernentes ao fu-
turo, uma mensagem enviada e explicada pelo anjo a João. Assim, quando se toma 
o livro em mãos, o que se tem na verdade é a revelação de Jesus. Apocalipse não 
é tanto um livro de símbolos míticos ou imagens crípticas, mas, sim, um livro satu-
rado com a graça de Cristo. Jesus é mencionado como sendo o “Cordeiro de Deus” 
vinte e oito vezes, o que mostra ser Ele o Cristo universal, cujo sangue foi vertido 
por toda a humanidade. Nele, o ser humano encontra perdão, graça, libertação da 
condenação e poder para viver.

Uma vez que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus, surge a pergunta: de 
onde Ele recebeu essa revelação? Deus Lhe deu. E o que Jesus fez com isso? Deu 
essa revelação a um anjo, que por sua vez enviou e significou a João, responsável 
por escrever esta mensagem. Ao tomar este livro em mãos, o leitor deve ter esta 
noção do caminho percorrido pela mensagem até chegar a ele. Com isso em men-
te, o leitor deve tomar este livro com uma sensação de reverência e respeito, uma 
vez que, através dele, Deus fala a esta geração.

	❝A mensagem do Apocalipse é uma mensagem cheia 
de graça e esperança para o tempo do fim, uma 
vez que descreve 28 vezes Cristo como o Cordeiro 
Imolado.

O primeiro capítulo do Apocalipse apresenta três coisas sobre Jesus: primeiro, Ele 
é o Cordeiro Imolado, o Sacerdote que intercede em favor dos salvos e, finalmente, 
o Rei vindouro. Essa totalidade sobre Cristo está presente no livro como um todo. 
“Àquele que nos amou e que pelo Seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e 
nos constituiu reis e sacerdotes para servir ao Seu Deus, nosso Pai” (Ap 1:5). Ele é 
Aquele que lava o ser humano de seus pecados, que justifica e liberta da condena-
ção e culpa provenientes do pecado.

De fato, Cristo é o responsável por buscar a humanidade antes que esta O buscas-
se. É Aquele que assume a iniciativa da salvação e, uma vez que haja uma resposta 
favorável a este amor, Ele lava o pecador em Seu sangue, deixando este diante de 
Deus como se nunca houvesse pecado. Não apenas justifica o homem, mas tam-
bém o santifica. Através de Sua graça, santificação e justificação são alcançadas 
pela humanidade, e isto mediante a fé.

Ademais, Ele torna o pecador arrependido em rei e sacerdote para Seu Deus e 
Pai. Note que o ser humano alcançado pela graça se torna rei. Logo, há sangue real 
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correndo em suas veias. Ele foi tomado de sua natureza corrompida pelo pecado 
e feito à Sua imagem (de Cristo). Jesus trabalha dentro da pessoa com esse poder 
santificador e a coloca para se assentar no trono.

Além disso, faz com a pessoa se torne um sacerdote. O que é um sacerdote, senão 
um mediador entre Deus e o homem? Porém, o leitor pode se perguntar: Jesus não 
é o único mediador? Sim, Ele é. Contudo, em certo sentido o ser humano justificado 
é responsável por compartilhar a graça e o amor de Deus com outros, o que o tor-
na sacerdote, em outras palavras, um representando de Deus neste mundo 
cada vez que este sai com a Bíblia nas mãos e Cristo no coração para 
compartilhar o que Deus fez pelo homem.

Os adventistas do sétimo dia, com base neste histórico de que 
Cristo é o centro da profecia (como em Apocalipse 1 onde 
Ele é o Cordeiro imolado) entendem que o tema do livro 
é o Cristo que morreu e que ressurgiu. Toda a profecia 
de Apocalipse aborda ou aponta de certa forma para a 
volta de Jesus a esta Terra. É possível encontrar isso 
nas Sete Igrejas, nos Sete Selos e nas Sete Trombe-
tas, mas agora o assunto se desdobra no capítulo 
14.

Na verdade, o capítulo 14 de Apocalipse trata-se 
da conclusão de uma sequência de capítulos que 
apresentam a identidade da igreja verdadeira. Em 
Apocalipse 10, pode-se encontrar o surgimento da 
igreja verdadeira dos últimos dias, que elevar-se-
-ia depois da experiência do desapontamento. Esse 
fato pode ser identificado no livro doce na boca e 
amargo no estômago, o qual é pedido a João que 
devore. A igreja de Deus, estudando o livro de Daniel 
(especialmente a profecia das 2.300 tardes e manhãs), 
teve uma experiência doce ao acreditar que Jesus re-
gressaria em 1844. Porém, Cristo não veio, e assimilar isso 
deve ter sido algo extremamente amargo. Vale notar que 
o anjo afirma que seria necessário profetizar novamente a 
muitos povos, nações...

Por sua vez, em Apocalipse 12, é possível encontrar as caracterís-
ticas da igreja verdadeira. O capítulo está subdividido em quatro epi-
sódios: 

· Cristo (Miguel) batalha contra Satanás no Céu: Cristo vence e Satanás é derrota-
do e, juntamente com seus anjos, expulso.

· Séculos mais tarde, o Diabo ataca Jesus quando Ele nasce (Ap 12:5-6) e, ao fazê-
-lo, tenta destruir Jesus através do decreto de Herodes de exterminar as crianças 
com menos de dois anos: Jesus vence novamente, uma vez que um anjo vem e ad-
verte José, que leva sua família ao Egito.

· A seguir, o que se tem é o longo período de escuridão da Idade Média, no qual 
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o Diabo agora tenta destruir a igreja, mas Cristo vence novamente, uma vez que a 
terra socorre a mulher.

· Finalmente, no fim do capítulo 12, no verso 17, o dragão irado contra a mulher vai 
fazer guerra contra a sua descendência, a saber, os que guardam os mandamentos 
de Deus e a fé em Jesus.

Assim, se Apocalipse 10 apresenta o surgimento da verdadeira igreja, em Apoca-
lipse 12:17, o leitor pode facilmente encontrar as características que identificam a 

igreja do tempo do fim, o remanescente fiel a Deus.
O capítulo a seguir é o 13, em que a besta aparece no palco central 

com o objetivo de atacar a igreja mencionada em Apocalipse 12:17, 
na tentativa de destruí-la mediante o estabelecimento de um 

decreto que proíbe a compra e a venda dos que se mantêm 
fiéis a Deus, chegando mesmo a ameaçá-los de morte.

Finalmente, em Apocalipse 14, o que se tem é a mensa-
gem da verdadeira igreja que contra-ataca a besta de 

Apocalipse 13. O capítulo está dividido em três partes: 
· Os redimidos no mar de vidro (Ap 14:1-5);
· A mensagem da igreja verdadeira (Ap 14:6-12);
· A segunda volta de Cristo representada pela co-

lheita – o evento para o qual a mensagem os pre-
para (Ap 14:13-20).

Assim, o capítulo se estrutura de modo a apre-
sentar o povo, sua mensagem e o evento para o 
qual este se prepara.
“De uma forma especial os Adventistas do Sétimo 

Dia são colocados no mundo como atalaias e porta-
dores da luz. A eles foi confiada a última mensagem 

de advertência ao um mundo a perecer. Sobre eles 
incide uma luz maravilhosa da Palavra de Deus. A eles 

foi confiada uma obra da mais solene importância – a 
proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens 

angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. 
Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes ab-

sorva a atenção” (Evangelismo, p. 119).

De acordo com a palavra profética, os adventistas do sétimo dia não 
podem permitir que nada mais absorva sua atenção. A partir dessa afirma-

ção, surge então a pergunta: De que maneira essa mensagem é relevante em pleno 
século 21? Torna-se então necessário olhar frase por frase para melhor compreen-
der a profundidade das mensagens angélicas. Entretanto, por questões de tempo 
e amplitude do assunto em questão, este estudo se limita a analisar apenas men-
sagem do primeiro anjo.
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Apocalipse 14:6, 7
	❝ “Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pre-
gar aos que se assentam sobre a terra, a toda nação e língua, e tribo, e povo, 
dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória; porque vinda é a hora do 
seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e o mar, e as fontes das águas.”

A primeira coisa importante a ser destacada nesta mensagem é que se trata de 
algo urgente. O anjo não flutua ou sai batendo suas asas com tranquilidade, mas 
voa pelo meio do céu, indicando a urgência e a importância da referida mensagem. 
Ele está voando em alta velocidade. De igual modo, os adventistas receberam uma 
mensagem urgente, uma mensagem do tempo do fim que deve alcançar os confins 
da terra, toda cidade e vilarejo, uma mensagem eterna.

Em segundo lugar, trata-se de uma mensagem de caráter amplo e universal. Não 
é apenas algo que diz respeito a uma cultura, a um grupo étnico ou a alguma tribo 
específica: ela é universal e deve ser proclamada em alta voz a toda nação, tribo, 
língua e povo.

Finalmente, trata-se de um evangelho eterno, e esta frase abrange passado, pre-
sente e futuro. Se algo é eterno dentro do tempo, automaticamente ele é capaz de 
remontar às eras sem fim do passado. Entretanto, como o evangelho pode ser eter-
no alcançando o passado, antes do pecado? Como ele pode ser presente e futuro? 
É importante olhar essas perguntas, porque elas são relevantes para o estudo em 
questão.

Em Apocalipse 13:8, pode ser lido que Jesus é o “Cordeiro que foi morto desde a 
criação do mundo”. Assim, quando o pecado se origina neste mundo, o evangelho 
eterno, que estava no coração de Deus desde as eras incontáveis da eternidade, 
também entrou em ação. Alguém pode então se questionar: o evangelho já estava 
no coração de Deus antes do pecado? Note o que O Desejado de Todas as Nações 
fala a respeito disso:

	❝ “O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado de-
pois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério que desde tempos eternos 
esteve oculto (Rm 16:25). Foi o desdobramento dos princípios que têm sido desde 
os séculos da eternidade o fundamento do trono de Deus” (O Desejado de Todas 
as Nações, p. 22).

De fato, o que é o evangelho senão uma revelação do amor de Deus? Um amor 
tão grandioso e tão amplo que, mesmo antes do pecado entrar no mundo criado, 
em Seu coração Deus já havia elaborado uma saída para que se os seres humanos 
pecassem. Ele os resgataria através da execução do plano da salvação. Em algum 
momento da eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo elaboraram, em um con-
selho divino, o plano da redenção, e, a partir dali, esse plano nasceu no coração de 
Deus. Isso torna esse plano “o evangelho eterno”.
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Esse evangelho não se limita ao passado, mas alcança o presente também, para 
uma geração faminta por amor genuíno e autêntico. Fala de um Deus possuidor de 
um amor incondicional que irá a qualquer distância para redimir a humanidade, 
uma vez não deseja que ninguém se perca, mas que todos morem eternamente 
com Ele.

O evangelho fala a pessoas famintas por amor, mas que procuram em lugares er-
rados satisfazer esses vazios em seus corações. Buscam em pornografia, alcoolis-
mo, tabagismo, vivendo uma vida de festas, coisas que não são mais do que a ten-
tativa frustrada de preencher esse anseio doloroso. Elas tentam encontrar o amor 
no materialismo, em carros, casas, aparelhos de som novos; enfim, seus corações 
estão sedentos por algo que os satisfaça, e o evangelho é a única coisa capaz de 
libertar da culpa e da condenação do pecado.

“A graça é capaz de perdoar o passado de qualquer um, concede poder para o 
presente e dá esperança para o futuro.”

A mensagem do primeiro anjo é que em Cristo aqueles que O aceitam são libertos 
da pena, do poder do pecado, e, um dia, muito em breve, eles serão livres também 
da presença deste. Essa é a mensagem cheia de esperança e da graça do último li-
vro da Bíblia, o Apocalipse. O evangelho é presente no sentido de que hoje revela e 
satisfaz plenamente o desejo e o anseio do coração humano por libertação. Assim, 
ele se torna uma base para um futuro com esperança, no exato momento em que 
homens e mulheres pelo mundo estão buscando justamente isso. Ele fala de uma 
vida eterna com Aquele cujo coração anseia que vivamos uma vida sem fim ao Seu 
lado.
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Essa é a força da mensagem a nós confiada para ser pregada a cada rua, bairro, 
cidade e vilarejo neste mundo. Uma mensagem que é tão grandiosa possui essa 
amplitude que consome tudo. Quando os jovens compreendem a natureza dessa 
missão não podem mais ser indiferentes: isso muda suas vidas completamente. 
Essa comissão demanda os melhores esforços humanos e o total comprometi-
mento de cada um. De fato, ela é capaz de conduzir de uma preocupação com os 
próprios interesses a uma paixão pelos interesses de Cristo. Essa visão torna-se a 
motivação para que a mensagem seja levada por missionários aos confins da terra, 
oferecendo tudo de si, o seu melhor.

	❝ “Os seres humanos foram criados para serem parte de algo maior que suas pró-
prias vidas. O pecado faz nossas vidas serem encolhidas ao tamanho de nossas 
vidas. A graça de Cristo é dada para nos resgatar dos limites claustrofóbicos de 
nosso pequeno reino egocêntrico e nos liberta para viver os propósitos eternos e 
reconfortantes do reino de Deus. Vivemos em uma cultura que institucionalizou 
o egocentrismo e o direito individual. Se olharmos ao redor, fica bem claro que 
precisamos ser resgatados de nós mesmos. Coisas como dívidas, vícios, obesi-
dade, divórcio, são os frutos de uma cultura egocêntrica, na qual procuramos 
por sentido onde não se pode encontrá-lo. Há liberdade a ser encontrada a se 
viver por algo maior do que nós mesmos. No fim das contas, significa viver para 
a glória de Deus, para o sucesso de Seu plano, para o mundo que Ele criou” (Da-
vid Tripp, A Busca Por Mais).

Não há nada tão grandioso, maravilhoso ou amplo quanto as três mensagens an-
gélicas, que nos libertam de nós mesmos e conduzem a humanidade a algo maior, 
a fazer parte de um movimento divino, providencialmente levantado por Deus para 
realizar uma tarefa bem maior do que a que qualquer ser humano jamais realizou 
ou poderia realizar sozinho. Não importa quantas décadas já se passaram: ainda é 
emocionante abrir a Bíblia e pregar sobre Apocalipse 14:6-12, pois ali se encontra 
uma tarefa capaz de motivar e encorajar, de ampliar a visão humana na pregação 
do evangelho.

“Este evangelho será pregado a todo mundo para testemunho de todas as na-
ções. Então virá o fim” (Mt 24;14).

Como povo, temos um chamado para que este evangelho eterno seja pregado a 
todo mundo, preparando-o para a vinda de Jesus Cristo. E essa mensagem é am-
pliada em Apocalipse 14:7, que diz: “Temei a Deus e dai-Lhe glória, pois é chegada 
a hora do seu juízo”.

O que significa temer a Deus? A Palavra grega para ‘temer’ no Novo Testamento 
é ‘phobeo’. Ela não é usada aqui no sentido de ‘medo’ de Deus, mas no sentido de 
reverência, admiração e respeito. Se analisarmos a forma em que essa palavra é 
utilizada no Novo Testamento, é possível perceber que ela transmite a ideia de re-
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verência, mas é mais do que isso. É mais do que simplesmente respeito: a palavra 
traz consigo a ideia de lealdade absoluta a Deus e entrega total à Sua vontade.

Assim, quando a Bíblia fala em Apocalipse 14 sobre ‘temer a Deus’, na verdade, 
trata-se de uma atitude mental que leva Deus a sério: é viver uma vida centrada 
em Deus ao invés de centrada no eu. Aqueles que fazem parte da geração final não 
viverão vidas egoístas, centradas em si mesmas, mas, sim, vidas nas quais Deus é 
o centro de suas ações e decisões. 

Note a seguir o pico de uma vida centrada em si mesmo: “Eu subirei ao 
céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte 
da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. 
Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante 
ao Altíssimo” (Is 14:13-14). Lúcifer quis ‘subir ao céu’, 
mas ele já não estava no céu? Sim. Ele ambicionava 
uma posição mais elevada ainda. Seu ego insa-
tisfeito o levou a desejar mais: a sentar-se no 
trono. Seu desejo por mais o levou a desejar a 
posição de governador do universo, algo que 
pertence única e exclusivamente a Deus. A 
essência do grande conflito está aqui: o de-
sejo de Satanás em assentar-se no trono 
do próprio Deus. Ele não deseja obedecer: 
deseja comandar...

No início do conflito, o que se tem é um 
ser criado que deseja comandar. Um ser 
vivendo uma vida centrada em si mes-
mo ao invés de uma vida de autossacrifí-
cio. Quando os valores estão centrados no 
próprio eu, o apelo do Céu na mensagem do 
primeiro anjo de temer a Deus deve ser de 
transformar a tirania de uma vida centrada no 
eu e a escravidão de uma vida inflada de si mes-
mo, colocando Cristo no centro da vida, tal qual 
se apresenta em Mateus 6:33, onde se lê: “Buscai, 
pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça 
e todas as coisas serão acrescentadas”.

A mensagem do primeiro anjo tira o homem de si mesmo e 
o conduz a enxergar as coisas à luz do julgamento. Assim sendo, 
temer a Deus trata das atitudes do ser humano, enquanto dar glória fala 
de suas ações. Temer a Deus tem a ver com seus pensamentos (do ser humano), 
enquanto dar glória da Deus tem a ver com o que se faz. Temer a Deus tem a ver 
com o comprometimento interior, enquanto dar glória a Ele tem a ver com o estilo 
de vida que O honra.

Desta forma, a mensagem é um convite a temer a Deus em nosso interior, em nos-
sa mente, o que consequentemente levará o indivíduo a glorificá-Lo em tudo o que 
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faz, seja no comer, no vestir, nas palavras, nas coisas que vê na internet, etc. (1 Co 
10:31). O estilo de vida do chamado do Apocalipse é aquele que nos leva a temer, 
honrar, respeitar a Deus de tal forma que Ele Se torna o centro, o primeiro e o único 
no trono do coração.

A Bíblia afirma ainda que esse chamado está relacionado com a chegada da “hora 
do seu juízo”. No juízo final, o universo comtemplará que Deus é tanto misericor-
dioso e amoroso quanto justo. É a hora do Seu juízo, do juízo de Deus. No grande 
conflito, nessa batalha entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, Deus 
está sendo julgado perante o universo. A acusação feita pelo diabo de 
que Deus trata com injustiça é desmascarada no juízo. Ao Jesus 
morrer na cruz, o universo compreendeu a grandeza do amor 
divino.

Então, por que é necessário um evento, um julgamento 
pré-advento? Não está claro o amor divino em favor da 
humanidade? Há um detalhe importante: o que acon-
teceu na cruz se aplica individualmente a cada pes-
soa. Assim, no juízo iniciado em 1884 e que antecede 
Sua vinda, Ele revela que tratou todos os seres hu-
manos de forma justa, concedendo a todos a graça 
capaz de resgatá-los. No juízo (e na cruz), revela-se 
o caráter de amor de um Deus que Se sacrifica para 
salvar, em contraste com a ambição egoísta de Sa-
tanás. Ali fica evidente diante do universo que Ele 
fez tudo o que estava ao Seu alcance para salvar a 
humanidade. De fato, o que se tem em Apocalipse 
14:7 nada mais é do que um comentário de Daniel 
7:13, 14, 26, 27. 

Vale ressaltar que, segundo Daniel 7:22, o juízo ocor-
re ‘em favor do povo de Deus’. Se formos levados por 
Seu amor, redimidos por Sua graça e transformados 
por Seu poder, não é necessário temer o juízo! Quando 
nossos nomes aparecerem diante de Deus no julgamento, 
caso a resposta individual seja de aceitação a tudo o que Ele 
fez em favor de nossa redenção, Jesus Se ergue e afirma: “Pai, 
este é um dos Meus. Eu morri por ele”. Então, todo o Céu se alegra, 
se regozija e canta louvores a Deus pela salvação que há em Cristo.

A hora do juízo de Deus chegou. Temer a Deus, este convite é para que o pe-
cador dê a Ele sua mais profunda lealdade e reconheça que no juízo todas as coi-
sas erradas serão corrigidas, que a justiça triunfará finalmente sobre o mal e que, 
no juízo, será possível entender o que de fato aconteceu.

Que mensagem o Apocalipse pode apresentar a alguém que foi prejudicado, a 
uma mulher cujo marido a abandonou? O que pode trazer a uma pessoa que sofre 
com câncer? A mensagem de um Salvador que está ao lado da humanidade neste 
exato momento, fortalecendo, amparando, mas que um dia, finalmente, corrigirá 
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todas as coisas que estão erradas devido ao pecado. A mensagem poderosa do 
Apocalipse para essas pessoas é que um dia a justiça triunfará sobre o mal.

“O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz 
respeito a toda alma que vive sobre a terra. Abre-se no plano da redenção, trans-
portando-nos mesmo até o final dos tempos. Olhando o julgamento vemos o plano 
de salvação desde uma nova visão e revela o desfecho triunfante da controvérsia 
entre justiça e pecado. É da máxima importância que todos investiguem minuciosa-

mente estes assuntos e possam dar uma resposta a qualquer que lhes peça 
razão da esperança. A intercessão de Cristo no santuário celestial em 

prol do homem é tão essencial ao plano da salvação quanto foi 
Sua morte na cruz” (O Grande Conflito, p. 488, 489). 

No ministério sacerdotal é onde se vê Jesus em toda a Sua 
extensão, triunfando sobre principados e potestades, e 

representando a humanidade diante de Deus. Apoca-
lipse 14:7 convida a temer a Deus, a adorar Aquele que 
fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Clara-
mente, aqui se trata de uma alusão ao quarto man-
damento, o que torna essa mensagem um chamado 
para a humanidade adorar o verdadeiro Criador.

De fato, o conceito da criação é algo poderoso, 
uma vez que leva a humanidade a descansar Na-
quele que lhe concede esperança e segurança, lhe 
oferece Seu amor e cuidado. A humanidade não 
é poeira estelar ou um acontecimento acidental, 
nem tampouco um acidente genético. Quando os 

genes se juntaram para originar a estrutura singular 
e complexa que é o homem, foi por causa de um Deus 

extremamente amoroso e sábio. João olhou para o céu 
em visão profética e viu Cristo, afirmando em Apocalip-

se 4:11 o seguinte: “Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de 
receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas 

Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e 
foram criadas”.

Nesta geração que aceitou a hipótese evolucionista (a mentira da 
evolução), Deus chama um povo a revelar que Cristo é o Criador, que 

cada ser humano tem valor e propósito em sua existência. A mensagem cria-
cionista nas três mensagens angélicas levanta o povo de Deus acima da realidade 
do mundo pós-moderno e fala do valor da humanidade à vista Dele. Jesus é dig-
no de adoração porque é o Criador e o Redentor. A criação está no cerne de toda 
adoração verdadeira. Toda vez que vamos em um sábado adorar a Jesus, estamos 
agradecendo por Ele ter nos moldado, nos feito à Sua imagem e semelhança. O ser 
humano reconhece que não é uma poeira estelar, fruto do acaso. Há um Deus que 
cuida e sustenta a vida.
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Esta é uma mensagem que traz valor à humanidade. Descansar no sábado é des-
cansar de nossos trabalhos, descansar em Seu amor e cuidado, descansar Naquele 
que é o Criador, Naquele que é o Redentor e Naquele que retornará por nós para 
colocar fim ao pecado. O sábado fala do cuidado do Criador e do amor do Reden-
tor. A última mensagem do Apocalipse à humanidade é também um convite para o 
retorno de uma vida frenética do século 21 para o encontro e descanso no Criador. 
O sábado fala de um Deus que conquistou para que a humanidade pudesse des-
cansar em Suas conquistas.

	❝Finalmente, o descanso do sábado é o descanso da
graça nos braços de amor do Criador, do Redentor e
do Rei que voltará por nós...

Em resumo, a primeira mensagem é algo urgente e que precisa ser levado a todo o 
mundo. Trata-se do evangelho da graça capaz de libertar a humanidade, uma men-
sagem que diz respeito à obediência na forma em que se vive e em tudo o que se 
faz. Além disso, o mundo se encontra na hora do juízo, e Apocalipse apresenta um 
chamado a adorar a Deus como Criador, encontrando Nele a cada sábado descanso 
deste ritmo frenético. Por fim, revela nossa identidade profética e confere à igreja 
uma visão ampla, visão que lhe permita pregar esta mensagem com poder, de modo 
a preparar o mundo uma vez mais para se encontrar com o Rei do universo.
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