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Introdução:
Sobre o adventismo
do sétimo dia
_____________________________

Um dos primeiros contatos que tive com o ensinamento sobre as
últimas coisas, ou fim dos tempos, conhecido também como
Escatologia, foi através da igreja Adventista do Sétimo Dia. Lembrome muito bem no início da década de noventa sobre os materiais de
estudo que essa denominação mandava gratuitamente pelos correios,
sem contar os inúmeros estudos bíblicos que assisti através do
programa de TV chamado “Está Escrito”, o qual era apresentado por
pastores adventistas. Nesses primeiros contatos com a escatologia
adventista também pude conhecer todo o pensamento escatológico
deles através do livro intitulado “Revelações do Apocalipse”, do autor
Daniel Belvedere.
Passados muitos anos, depois de aprofundar-me no ensino
adventista sobre o tempo do fim, descobri que o Preterismo Parcial é
a única hermenêutica de interpretação capaz de sepultar de vez o
ensino adventista sobre escatologia. Não que outros irmãos de outras
correntes escatológicas não tenham feito um ótimo trabalho, mas é
fato que os amilenistas, pré-milenistas e dispensacionalistas não
possuem uma ferramenta tão poderosa quanto o Preterismo Parcial
para derrubar de vez os pressupostos escatológicos dos adventistas
do sétimo dia.

8

No Preterismo Parcial, o leitor consegue voltar no tempo para se
assentar junto com os primeiros ouvintes da Palavra profética e
entender como eles deveriam entender a profecia bíblica há mais de
dois mil anos. Sendo assim, tenho notado que o Preterismo Parcial dá
um golpe frontal definitivo contra a escatologia do adventismo do
sétimo dia. Isto é tão verdadeiro que uma vez um senhor da igreja
adventista disse:
“Os preteristas levam grande vantagem em Mateus 24, mas
perdem no livro de Apocalipse”.

Em parte esse senhor falou a verdade, mas errou em relação ao
Apocalipse, pois se esqueceu que os adventistas também veem
conexões entre Mateus 24 e as profecias do livro de Apocalipse. É
fato que não podendo superar a superioridade e a profundidade da
interpretação preterista, muitos de outras correntes escatológicas
também estão mudando o discurso para tentar separar o Sermão
Profético de Mateus 24 das visões de João no livro de Apocalipse.
Mas isto simplesmente não tem funcionado, pois todos sabem que o
texto de Mateus 24 é um “mini-apocalipse”, pois aquilo que o Senhor
Jesus falou às claras, resumidamente, o apóstolo João conta em mais
detalhes e de maneira simbólica no livro de Apocalipse.
Neste e-book não vou me ater ao histórico inicial e controverso da
igreja adventista que “da mesma forma como as Testemunhas de
Jeová anunciam a data de 1914 como centro de sua doutrina, quando
Cristo voltou invisivelmente e passou a reinar no céu, a data de 22 de
outubro de 1844, fixada por William Miller para a segunda vinda de
Cristo, é parte importante do sistema doutrinário dos ASD
[Adventistas do Sétimo Dia]”.1

1

Adventistas do Sétimo Dia – Parte I – História. Instituto Cristão
https://www.icp.com.br/apologetica074.asp Acessado dia 10 de Junho de 2021.
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de

Pesquisas.

Irei me concentrar mais direto ao ponto de comparação e refutação
do Preterismo Parcial contra a escatologia do adventismo do sétimo
dia.
Escrevo este e-book tendo como público alvo aqueles que se
dedicam a área da apologética, mas caso o leitor seja um adventista do
sétimo dia, fico na esperança de que o mesmo seja um crente nobre
como foram os bereanos, dos quais se diz que “tinham a mente mais
aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com
grande interesse. Todos os dias, examinavam as Escrituras para ver se
Paulo e Silas ensinavam a verdade” (Atos 17:11 – NVT – Nova
Versão Transformadora).
Meu objetivo aqui não é atacar cegamente a escatologia do
adventismo do sétimo dia, mas expor que de fato há sim muitos
equívocos e erros nessa escatologia.
Caso o leitor não esteja ainda familiarizado com o termo
Preterismo, aqui vai um resumo:
“Preterista: 1. Alguém cujo interesse primário está no passado;
alguém que considera o passado com muito prazer ou estima. 2.
(Teologia) Alguém que crê que as profecias do Apocalipse foram
cumpridas.
O termo “preterismo” é baseado no latim “preter”, que significa
“passado”. Os preteristas são divididos em duas escolas de
pensamento: Preterismo Parcial e Preterismo Completo.
Preterismo Parcial - é o termo aplicado para aqueles que
acreditam que a grande maioria dos eventos proféticos da bíblia
foram concluídos, e foram realizados no passado - o primeiro
século para ser exato. Os Preteristas parciais crêem que a maioria
dos capítulos do Apocalise já se cumpriram, restando apenas a
conclusão do domínio do Reino de Deus sobre às nações, bem
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como a volta de Jesus corporalmente para arrebatar sua igreja e
estabelecer o juízo final”.

É bom que fique claro desde já que o Preterismo aqui defendido é
o chamado “preterismo parcial”, que é uma interpretação histórica,
ortodoxa e bíblica; e está presente na Igreja desde o seu início. É
diferente do “Preterismo Completo”, o qual é uma recente heresia
destruídora que também é conhecida como Hiper-preterismo,
Escatologia Realizada, Escatologia Consumada, Escatologia Plena e
Preterismo Total.
Nos próximos capítulos serão tratados sobre os “sinais do tempo
do fim de Mateus 24”, “as sete igrejas da Ásia”, “o Papa e o 666” e “a
marca da Besta”.
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1
Sinais do fim
(Mateus 24)
_____________________________

“Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, ‘o sol
escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes
dos céus serão abalados’.
Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com
grande poder e glória”.
- Marcos 13:24-26
“Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o sexto selo, e houve
um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro, e a lua
inteira se tornou vermelha como sangue.
Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma
figueira sacudida por um forte vento”.
- Apocalipse 6:12-13

“Os adventistas do sétimo dia se veem como o ponto focal do
Apocalipse”,2 e é por isto que vários símbolos do livro de Apocalipse
são interpretados em termos do “Movimento do Advento”. 3 Uma
vez pensando assim, os “sinais do fim” descritos em Mateus 24 e
Apocalipse 6:12-16 são interpretados como sendo o momento em
que o “tempo do fim” começou. “Para os adventistas, o “tempo do
2

SDA Truth: Signs of the End. Amazing Fiction. https://www.amazingfiction.org/signs-of-the-end.shtml
Acessado dia 10 de Junho de 2021.
3
Idem nº 2.
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fim” começou com a chegada de sua igreja, começando na década de
1840, com o movimento milerita, que acabou evoluindo para o
adventismo do sétimo dia”.4
A profetisa adventista, Ellen White, ensinou que os sinais do tempo
do fim que aparecem antes da Segunda Vinda de Cristo foram os
eventos que ocorreram nos anos 1755, 1780 e 1833. Ellen White
escreveu:
“Esses sinais foram testemunhados antes do início do século
XIX. Em cumprimento a essa profecia ocorreu, no ano de 1755 , o
mais terrível terremoto já registrado”.5
“19 de maio de 1780 permanece na história como “O Dia das
Trevas”. Desde a época de Moisés, nenhum período de escuridão
de igual densidade, extensão e duração foi registrado”.6

Seguindo a mesma linha de raciocínio de Ellen White, um
comentário adventista diz:
“Por isso, temos que localizar o começo do cumprimento destes
sinais, pouco antes de 1798. “Logo em seguida à tribulação daqueles
dias, o Sol escurecerá, a Lua não dará a sua claridade, as estrelas
cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados”
(24:29). Quatro sinais astronômicos. E é muito importante que
sejam astronômicos porque os fatos neste campo são de uma
precisão absoluta. Teria Ele planejado para que coincidissem com a
data de 1798, um pouco antes ou um pouco depois? A resposta é
positiva.
Nos registros astronômicos existe um fenômeno chamado o “dia
escuro”, que aconteceu em 19/05/1780. O primeiro dos quatro
sinais astronômicos seria o escurecimento do Sol. O segundo,
4
5
6

Idem nº 2.
Ellen G. White, The Great Controversy (1911), p. 304. Apud, Amazing Fiction, idem nº 2.
Idem nº 5, p. 308.
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relacionado com a Lua, aconteceu nessa mesma noite, quando a
Lua saiu em plenitude, mas sem iluminar; parecia vermelha como
sangue. O terceiro sinal, relacionado com as estrelas, foi um
fenômeno extraordinário acontecido em 13/11/1833, quando
aconteceu a maior chuva de estrelas cadentes de toda a História”.7

Outro artigo apresenta um relato sobre “a maior chuva de estrelas
cadentes de toda a História”:
“Passam hoje 184 anos de um dos mais impressionantes
cumprimentos proféticos no mundo natural – a 13 de novembro de
1833, uma enorme chuva de estrelas na América do Norte cumpriu
as palavras que o próprio Jesus tinha deixado.
Ellen White relata essa ocasião desta forma: “Em 1833, dois anos
depois que Miller começou a apresentar em público as provas da
próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram
prometidos pelo Salvador como indícios de Seu segundo advento.
Disse Jesus: “As estrelas cairão do céu.” Mateus 24:29. E João, no
Apocalipse, declarou, ao contemplar em visão as cenas que
deveriam anunciar o dia de Deus: “E as estrelas do céu caíram
sobre a Terra, como quando a figueira lança de si os seus figos
verdes, abalada por um vento forte.” Apocalipse 6:13.
Esta profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante
na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Aquela foi
a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se
tem registrado, “achando-se então o firmamento inteiro, sobre
todos os Estados Unidos, durante horas, em faiscante comoção!
Neste país, desde que começou a ser colonizado, nenhum
fenômeno celeste já ocorreu que fosse visto com tão intensa
admiração por uns ou com tanto terror e alarma por outros.” “Sua
sublimidade e terrível beleza ainda perdura em muitos espíritos. …
Raras vezes caiu chuva mais densa do que caíram os meteoros em
direção à Terra; Leste, Oeste, Norte e Sul, tudo era o mesmo. Em
7

Mateus. Contando a história do Rei Jesus. Comentário Bíblico Homilético, pg. 316. Mario Veloso. 2ª
Edição 2011. Casa Publicadora Brasileira Tatuí, SP.
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uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. … O espetáculo,
como o descreveu o diário do Prof. Silliman, foi visto por toda a
América do Norte. … Desde as duas horas até pleno dia, estando o
céu perfeitamente sereno e sem nuvens, um contínuo jogo de luzes
deslumbrantemente fulgurantes se manteve em todo o
firmamento.” — Progresso Americano, ou Os Grandes
Acontecimentos do Maior dos Séculos, R. M. Devens”.8

Sobre o terremoto
Em seu livro intitulado O grande conflito, Ellen White afirma que a
profecia de Apocalipse 6:12-14 se cumpriu com o Grande Terremoto
de Lisboa, ocorrido em 1755:
“Esses sinais foram testemunhados antes do início do século 19.
Como cumprimento dessa profecia, em 1755 ocorreu o mais
terrível terremoto já registrado. Embora comumente conhecido
como terremoto de Lisboa, ele se extendeu para a maior parte da
Europa, África e Américas. … Uma onda imensa [isto é, um
tsunâmi] varreu o litoral da Espanha e da África, engolindo cidades
e provocando grande destruição. … Dizem que em Cádiz [na
Espanha] a onda que invadiu a cidade tinha 18 metros de altura.
Montanhas — algumas das maiores de Portugal — “foram
impetuosamente sacudidas, como se tivesem sido sacudidas desde a
base, e algumas delas racharam nos cumes, os quais se fenderam e
se despedaçaram de forma impressionante, e pedaços enormes das
montanhas foram lançados abaixo nos vales ao redor. Há relatos de
saírem chamas dessas montanhas”.9

8

Queda das Estrelas de 1833. Artigo publicado em 11 Novembro, 2017 por Filipe Reis.
https://otempofinal.org/2017/11/11/119/ Acessado dia 10 de Junho de 2021.
9
O mais terrível terremoto que já aconteceu, Postado em 12 de abril de 2020 por Marcio Redondo.
https://adventismo.com.br/2020/04/o-mais-terrivel-terremoto-que-ja-aconteceu/#fn-792-2 Acessado dia
10 de Junho de 2021.
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A senhora Ellen White como profetisa do adventismo erra quando
afirma que o terremoto de Lisboa de 1755 cumpriu a profecia bíblica
e foi “o terremoto mais terrível que já foi registrado”. A história
registra muitos outros terremotos maiores que o ocorrido na cidade
de Lisboa. Veja na tabela abaixo:10

Todos os eventos astronômicos citados acima e o terremoto de
Lisboa não foram realmente um cumprimento da profecia de Mateus
24 e Apocalipse 6. Podemos afirmar que foram apenas eventos de
ocorrência natural sem nenhum significado especial, haja vista que
“em 1863, um professor de Yale chamado Hubert Anson Newton
identificou a chuva de 1833 como sendo parte de um padrão
10

Idem nº 2.
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recorrente de chuvas de meteoros que visitavam a Terra a cada 33 a
34 anos. Newton descobriu que as chuvas de Leonid começaram já
em 585 d.C. Ele conseguiu rastrear relatos sobre as Leônidas por
quase mil anos. Demonstrações particularmente impressionantes
ocorreram em 1533, 1366, 1202, 1037, 967, 934 e 902. 34 anos antes
de 1833, em 12 de novembro de 1799, o cientista e explorador
prussiano Alexander von Humboldt de seu acampamento em
Cumanã, Venezuela, descreveu a chuva de Leônida: “nenhuma parte
do céu tão grande quanto o dobro do diâmetro da Lua não foi
preenchida a cada instante por meteoros”. Um observador na Flórida
naquela mesma noite notou que os meteoros eram “em qualquer
instante tão numerosos quanto as estrelas”, enquanto em Iserstadt,
Alemanha, “estrias e flashes brilhantes” foram vistos, embora o dia já
tivesse raiado. Humboldt indagou entre os nativos da América do Sul
e descobriu que, em 1766, uma “chuva de estrelas” semelhante
também havia sido vista. Em 1966, as Leônidas retornaram com uma
exibição que rivalizava com as exibições de 1799 e 1833. Na noite de
17 de novembro de 1966, observadores no Arizona relataram taxas
de até 2.400 por minuto, ou 144.000 por hora! Essas taxas relatadas
ultrapassaram as taxas mais altas relatadas observadas em 1833
(100.000/hora)”.11
Uma vez que os eventos descritos acima não foram cumprimentos
da profecia bíblica, então podemos dizer que as interpretações da
senhora Ellen White e da igreja Adventista do Sétimo Dia não
passam de especulações proféticas. As Escrituras Sagradas
poderosamente desmentem a interpretação adventista. É justamente
aqui que o Preterismo Parcial entra de uma maneira arrasadora, não
somente em relação a Escatologia do adventismo do sétimo dia, mas
também sobre outras correntes escatológicas como o Amilenismo,
Pré-milenismo e Dispensacionalismo. Mas, antes de entrarmos no
assunto do colapso do Sol, da lua e das estrelas descrito em Mateus
24:29-31, é necessário lembrar aos adventistas que eles não podem
11

Idem nº 2.
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fugir da interpretação preterista, pois seu sistema interpretativo
também considera essa interpretação. O comentário adventista sobre
o evangelho de Mateus ao comentar sobre os enganos, guerras e
desastres descritos em Mateus 24:5-8, diz o seguinte (preste atenção
nas palavras grifadas):
“Virão muitos em Meu nome”, disse Jesus, “e dirão: Eu sou o
Cristo e enganarão a muitos.” O período da ascensão de Cristo,
até o ano 70 d.C., quando os romanos destruíram a cidade de
Jerusalém, foi um tempo de muitas manifestações religiosas:
profetas, supostos messias, aparentes milagres, e grandes
conflitos entre as diferentes festas que compunham a
sociedade judaica. Cumpriram-se literalmente as palavras do
profeta Miqueias: “Ouvi, agora, isto, vós, cabeças de Jacó, e vós,
chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o
que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém, com
perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os
seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham
por dinheiro; e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o
Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá” (Mq 3:9-11).
“Vocês ouvirão de guerras e rumores de guerra”, tinha anunciado
Jesus. E os ouviam. Também lhes disse que não se alarmassem
porque ainda não era o fim, ainda não cairiam em mãos
romanas. “Nação se levantará contra nação e reino contra reino”,
disse-lhes. “Haverá fomes e terremotos. Tudo isto só será princípio
de dores.” Mas o povo não cria em Jesus. Preferia colocar sua
confiança em promessas de profetas falsos.
Henry Hart Milan escreveu um livro intitulado A História dos
Judeus, primeira edição de 1830, com várias edições posteriores. Nos
capítulos 13 a 16, conta o que ocorreu em Jerusalém nos dias que
antecederam sua destruição. Os dirigentes contratavam falsos
profetas para anunciar ao povo que Deus não permitiria a
destruição da cidade por mãos romanas. Durante o cerco feito pelo
exército romano, o povo estava certo de que o Todo-poderoso
interviria para vencer as tropas estrangeiras. Apareceram muitos
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sinais anunciando o desastre e a condenação. Uma luz estranha
brilhava sobre o templo à meia-noite. Ao pôr do sol, diz
Tácito, historiador romano, apareciam sobre as nuvens umas visões
de exércitos contrários combatendo. Ruídos misteriosos, de noite,
aterrorizavam os sacerdotes que serviam no templo.
Flávio Josefo, um judeu que testemunhou a guerra, agiu como
mediador entre judeus e romanos e foi historiador dela, em seu
livro Guerra dos Judeus. Tremia a terra, informa. Vozes gritavam:
Saiamos daqui! Durante sete anos, um homem chamado Jesus, filho
de Ananias, percorreu as ruas da cidade anunciando os desastres
que viriam. “Voz do oriente”, dizia, “voz do ocidente, voz dos
quatro ventos, voz contra Jerusalém e contra o templo, voz contra
o marido e a esposa, voz contra todo o povo.” Prenderam-no,
açoitaram-no; nenhuma queixa. Albinus, o governador, o
considerou maníaco e o deixou em liberdade. Só respondia: Ai de
Jerusalém! Ai de seus moradores! Seus presságios só ficaram em
silêncio quando uma pedra lançada pelos romanos caiu sobre ele.
Morreu durante o cerco da cidade, cuja destruição tinha
anunciado”.12
(o grifo é meu)

Continua:
“Não ficará pedra sobre pedra”, havia dito Jesus. Cumpriu-se
literalmente. Eram os juízos de Deus. Quando Tito entrou na
cidade, conforme conta Josefo, ao ver as fortalezas, as torres
inexpugnáveis que tinha, as pedras enormes, a perfeição de sua
junção, a solidez da sua massa total, seu peso e sua altura, exclamou:
“Na verdade, Deus esteve conosco nesta guerra. Foi ele quem fez
cair os judeus. Que força humana ou poder de máquinas poderia
destruir essas fortalezas?” Sobre as ruínas de Jerusalém os romanos
construíram uma nova cidade. Os judeus foram dispersos e o
templo se acabou. A última tentativa judaica de controlar sua terra
aconteceu com a revolta de Simão Bar Kokhba, 132-135 d.C. Em
vão. Até ser criado o moderno Estado de Israel, esse esteve sob o
12

Idem nº 7, pg. 309.
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controle dos gentios e a abominação assoladora desolou o país
da religião judaica”.13
(o grifo é meu)

Sobre o conselho da fuga das grávidas em Mateus 24:19-20, o
comentário diz:
“Orem para que sua fuga não seja no inverno nem no sábado”,
disse-lhes Jesus. Não Se referia aos discípulos somente, mas a todos
os cristãos. Só um conselho: orar. Não poderiam sair antes da
chegada das tropas romanas. Primeiro, porque elas viriam
rapidamente. Segundo, porque as mesmas autoridades da cidade
não permitiriam a saída de grandes grupos, por temor à traição e ao
desânimo interno que tal saída pudesse produzir. Só podiam orar. E
orar por dois pedidos específicos relacionados com o inverno e
com o sábado. Que não fosse no inverno, porque a fuga seria mais
complicada e muito penosa. Que não fosse no sábado, porque os
trabalhos de fuga quebrariam o quarto mandamento da lei de Deus,
o qual ordena santificar o sábado. Quarenta anos depois, o
sábado continuaria tão sagrado para os cristãos como sempre fora
para todos os fiéis filhos de Deus. Isso significa que Jesus não teve
a menor intenção de modificar a santidade do sábado, e que sua
observância continuaria sendo requerida por Deus aos cristãos, no
futuro; como foi requerida de todos os fiéis e dos judeus no
passado”.14

“Tropas romanas” e a frase “quarenta anos depois”, isto é, ano 70
d.C., significa que o autor desse comentário adventista crê que essa
parte do evangelho de Mateus também foi cumprida dentro do
primeiro século da era cristã. O problema é que o autor interpreta a
Grande Tribulação (Mateus 24:21-22) como sendo sinais além da
destruição de Jerusalém:

13
14

Idem nº 7, pg. 313.
Idem nº 7, pg. 313.
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“O olhar de Jesus penetrou mais além do fim de Jerusalém e da
nação judaica. Também viu o que aconteceria dali até o fim do
mundo. Descreveu esse lapso como um tempo de tribulação e de
engano.
Uma grande tribulação (:21)
“Haverá uma grande tribulação”, disse, “como não houve desde o
começo do mundo, nem jamais haverá.” Viu os quase trezentos
anos vindouros de perseguição da Roma pagã e a extensa
perseguição, de 1.260 anos, por parte da Roma papal, predita pelo
profeta Daniel. Teve início no ano 538 d.C., quando começou a
supremacia papal em Roma; e terminou em 1798 d.C., quando o
poder papal foi suspenso por causa da prisão do papa, executada
pelo General Berthier, da França (Dn 7:8, 24, 25; 12:7)”.15

Essas questões sobre “perseguição da Roma pagã e a extensa
perseguição, de 1.260 anos, por parte da Roma papal”, saem
totalmente fora do contexto de Mateus 24, pois o Senhor foi bem
claro quando disse:
“Eu lhes digo a verdade: esta geração certamente não passará até
que todas essas coisas tenham acontecido”.
- Mateus 24:34

Devo lembrar aos adventistas que não cabe nessas palavras de
Cristo um duplo cumprimento, caso queiram dizer que uma Grande
Tribulação da qual nunca houve na história humana seria algo
impossível de ter se cumprido no tempo da igreja primitiva. Sobre
isto, é preciso que fique claro que a linguagem sobre a Grande
Tribulação é uma “hipérbole” usada em linguagem profética. Uma
hipérbole é uma figura de linguagem que consiste em exagerar uma
ideia com finalidade expressiva. É um exagero intencional na
expressão. O Senhor Jesus tirou essa linguagem do Antigo
15

Idem nº 7, pg. 314.
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Testamento onde encontramos, só para citar um exemplo dentre
muitos, a aflição da décima praga do Egito:
“Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um
lamento como nunca houve e nunca mais haverá”.
- Êxodo 11:6 – confira também Ezequiel 5:9; Daniel 9:12.

A frase “esta geração certamente não passará” é um delimitador de
tempo e deixa bem claro que a profecia de Mateus 24 seria cumprida
ainda na geração dos discípulos, não deixando espaço para um duplo
cumprimento, mesmo porque não há sequer uma outra Escritura que
dê respaldo a um duplo cumprimento nesse texto, algo bem diferente
de muitas profecias do Antigo Testamento, as quais não possuíam
textos indicadores de tempo mas, ao mesmo tempo, encontramos
outras Escrituras do Novo Testamento indicando que as mesmas são
cumpridas em Cristo.
Vamos mais uma vez ler Mateus 24:29:
“Imediatamente depois da angústia daqueles dias, ‘o sol
escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes
dos céus serão abalados’”.

A grande pergunta que faço para o leitor, caso seja um adventista, é:
“Como você acha que os primeiros discípulos deveriam
interpretar essas palavras de Jesus? Teria o Senhor falado algo
estranho ou desconhecido para eles?”

Para a primeira pergunta respondo que eles deveriam interpretar de
acordo com o contexto judaico que eles conheciam muito bem. Em
resposta à segunda pergunta, o Senhor não falou nada que não fosse
do conhecimento de seus primeiros discípulos. Como judeus eles
sabiam muito bem que Jesus estava apelando para as imagens do
Universo em colapso descritas no Antigo Testamento.
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Veja alguns exemplos:
A linguagem usada na destruição da Babilônia em 539 a.C. é
semelhante à de Mateus 24:29:
“Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a
sua luz; o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com
a sua luz”.
- Isaías 13:10
Na destruição de Edom em 586 a.C. encontramos uma
semelhança com Apocalipse 6:
“E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão
como um livro; e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide
e como cai o figo da figueira”.
- Isaías 34:4 compare com Apocalipse 6:12-14.
A destruição do Egito em 587 A.C.:
“E, apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas;
ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a
sua luz”.
- Ezequiel 32:7
Ao profetizar a ruína de Samaria (722 a.C.), o profeta Amós
escreveu:
“Sucederá que, naquele dia, diz o SENHOR Deus, farei que o sol
se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro”.
- Amós 8:9

Sobre essas linguagens simbólicas, o respeitadíssimo teólogo Milton
Terry escreveu:
“A partir dessas citações, é evidente que dificilmente há uma
expressão empregada em Mateus e Lucas que não tenha sido tirada
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das Escrituras do Antigo Testamento. Tais formas apocalípticas de
discurso não devem ser assumidas para transmitir no Novo
Testamento um significado diferente daquele que elas trazem nas
Escrituras Hebraicas. Elas são parte integrante do gênio da
linguagem profética”.16

A interpretação adventista sobre Sol e lua escurecendo e estrelas
caindo, assim como outras correntes escatológicas o fazem, acaba
trazendo “um significado diferente daquele que elas trazem nas
Escrituras Hebraicas”. Essas evidências aqui demonstradas são mais
que suficientes para um adventista repensar sua posição escatológica
e a doutrina adventista como um todo, pois o erro interpretativo está
muito evidente.
Por fim, a “evidência bíblica é esmagadora, o Sermão do Monte, em
sua totalidade, está falando da destruição de Jerusalém em 70 d.C. A
única coisa que nos faria empurrar qualquer uma dessas coisas para o
futuro são nossos próprios pressupostos. Nessa linguagem vívida e
pitoresca, Jesus está descrevendo a destruição de Jerusalém. Em 70
d.C., as luzes se apagaram para sempre em Israel. Quando a
tribulação acabou, o Israel físico deixou de existir. O povo de Deus
não se distinguia mais pelo nascimento físico, mas apenas pelo
nascimento espiritual. A Antiga Aliança havia acabado e a Nova
Aliança totalmente instituída”.17

16
17

Idem nº 2.
Idem nº 2.
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2
Sete igrejas da Ásia
_____________________________

A partir deste capítulo até o final deste e-book serão tratados sobre
alguns temas do livro de Apocalipse explorados pelos adventistas.
Antes de falar sobre as sete igrejas da Ásia neste capítulo, é necessário
uma breve introdução sobre o tempo do cumprimento do livro de
Apocalipse. Seguindo o tema do Sermão Profético em Mateus 24, o
qual é um mini-Apocalipse, o Apocalipse de João também é uma
profecia a respeito do julgamento de Deus contra Israel no ano 70
d.C. Sendo assim, o assunto de Mateus 24 é o mesmo do livro de
Apocalipse. Os indicadores de tempo e o público alvo de João dentro
do próprio livro de Apocalipse deixam isto bem claro, conforme
veremos a seguir:
“Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos
seus servos as coisas que EM BREVE devem acontecer...”.
- João 1:1 – o grifo é meu.
“Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as
palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, POIS O
TEMPO ESTÁ PRÓXIMO”.
- João 1:1 – o grifo é meu.
“Disse-me ainda: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor,
o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos
seus servos as coisas que EM BREVE DEVEM ACONTECER.
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Eis que VENHO SEM DEMORA. Bem-aventurado aquele que
guarda as palavras da profecia deste livro.
Disse-me ainda: NÃO SELES as palavras da profecia deste livro,
porque O TEMPO ESTÁ PRÓXIMO.
E eis que VENHO SEM DEMORA, e comigo está o galardão
que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente,
VENHO SEM DEMORA. Amém! Vem, Senhor Jesus!”
- Apocalipse 22:6-7, 10, 12, 20 – o grifo é meu.

Além dos textos indicadores de tempo, o livro de Apocalipse tem
endereço certo, isto é, as sete igrejas da Ásia, que viveram nos dias de
João. É digno de nota que o apóstolo escreveu a cada uma delas,
contando suas características e, principalmente, advertindo-as que
elas veriam o juízo sobre o Império Romano, ainda naqueles dias do
primeiro século:
“João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós
outros...”.
“O que vês escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia”.
- Apocalipse 1:4, 11
“...tão somente conservai o que tendes, até que eu venha”.
- Apocalipse 2:25
“Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu
te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo
inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra”.
- Apocalipse 3:10

A palavra “mundo” no texto acima é oikoumene no grego, e significa
“terra habitada”. É uma referência ao Império Romano dos dias da
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igreja primitiva. A provação é uma referência a Grande Tribulação
que viria sobre o Império, mas que estaria concentrada em Jerusalém,
para provar os que habitam sobre a terra, isto é, terra de Israel.
Preste atenção no verso a seguir:
“Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém
tome a tua coroa”.
- Apocalipse 3:11 – o grifo é meu.

Se a profecia escrita por João era para se cumprir milhares de anos
depois como dizem os adventistas e outros grupos, por que o
apóstolo João chamaria a atenção específica dessas igrejas, de seu
público alvo? É evidente que João claramente aplica os eventos do
Apocalipse como estando próximos a sua audiência original.
Sobre a proximidade do cumprimento do Apocalipse nos tempos
da igreja primitiva, o Dr. Kenneth Gentry escreveu:
“João usa dois termos quando menciona sua expectativa
temporal: “em breve” (gr., en tachei) e “próximo” (gr., engys). Se,
por alguma razão, o seu público original não conseguisse entender
um termo, eles tinham outro por perto para elucidar.
A palavra traduzida como “em breve” aparece como a explicação
pela qual ele lhes escreve:
Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar
aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e
que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao
seu servo João. (Ap 1.1)
Insisto: confira qualquer tradução moderna. Consulte sua versão
favorita. Você descobrirá que todas elas mencionam a proximidade
temporal. O termo também aparece depois em Apocalipse 2.16 e
22.6.
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A palavra traduzida como “próximo” segue logo após o outro
termo, apenas dois versículos depois. E, mais uma vez, João
expressa a proximidade crescente dos acontecimentos como a exata
razão do seu escrito para eles:
Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem
as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas,
pois o tempo está próximo. (Ap 1.3)
Essa palavra comumente se refere a acontecimentos próximos no
tempo, como a proximidade da Páscoa (Mt 26.18), a chegada do
verão (Mt 24.32) e ocorrência de uma festividade com presteza (Jo
2.13). De novo, confira qualquer versão moderna; os resultados
serão os mesmos.
Se você duvida de um dos termos, eis o outro! Esses termos se
apoiam: algo acontecer “em breve” indica sua “proximidade”. E
apenas um versículo os separa. Eles tornam necessária, de forma
inequívoca, a iminência dos acontecimentos do Apocalipse quando
João escreve. Pense no seguinte: de que outra maneira João poderia
ter declarado que os acontecimentos estavam próximos? Ele usa
duas das palavras mais comuns, conhecidas e claras para expressar a
proximidade temporal.
Agora, tenha em mente nossos comentários anteriores: João
escreve para igrejas reais e históricas do século I. Elas sofrem
penosa “tribulação”. João seria sarcástico com elas ao usar termos
conhecidos sobre a proximidade temporal? A esses homens e
mulheres que passam sob tais provações? Claro que não! Ele
ministra a elas — e espera que o entendam e ajam com base em
suas orientações, pois o tempo está próximo (Ap 1.3)”.18

Sobre a questão de João não “selar” o livro de Apocalipse, o Dr.
Gentry continua:
18

O Apocalipse para leigos — você pode entender a profecia bíblica — pg. 18. Kenneth L. Gentry Jr., Th.D.
Editora Monergismo. Versão digital. www.monergismo.com
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“Os acadêmicos reconhecem a relação literária entre o Apocalipse
e Daniel, sendo este uma das fontes principais do pensamento e
imaginário de João. Em cada livro, um anjo aparece ao escritor. É
interessante que, embora use uma linguagem bem similar, o anjo
instrui João a agir de modo oposto à ação de Daniel. Essas direções
contrárias surgem dos momentos na história bastante separados nos
quais João e Daniel se encontram. Observe a similaridade literária
dos mandamentos, mas suas ações históricas opostas:
Tu, porém, Daniel, encerra
palavras e sela o livro, até
tempo do fim; muitos
esquadrinharão, e o saber
multiplicará. (Dn 12.4)

as
ao
o
se

Disse-me ainda: Não seles as
palavras da profecia deste livro,
porque o tempo está próximo.
(Ap 22.10)

Daniel viveu centenas de anos antes de João, e o anjo lhe ordena:
“sele o livro”. Contudo, muito tempo depois, um anjo parecido
instrui João (ao escrever também uma obra apocalíptica) a “não
selar o livro” — “pois o tempo está próximo” (Ap 22.10). O que
poderia ser mais claro? As expectativas de Daniel eram de longo
prazo; as de João, de curto prazo.
Tudo dito e feito, João escreve o Apocalipse antecipando
acontecimentos iminentes em seus dias. Ele não escreve sobre
acontecimentos de dois ou três mil anos depois. Ele zombaria com
crueldade do público originário do século I, que sofre dura
tribulação e lê que os juízos divinos sobre os malfeitores “virão em
breve” ou “estão próximos”.
Nosso entendimento da força propulsora principal do
Apocalipse, então, deve ser “preterista”, e não “futurista”. O termo
“preterismo” é baseado na palavra latina praeteritus, que significa
“passado”. A abordagem preterista do Apocalipse ensina que João
profetizava acontecimentos futuros em relação a seus dias, mas que
se encontram agora no nosso passado. O “futurismo” ensina que
todos os acontecimentos do Apocalipse (do cap. 4 em diante) ainda
estão no nosso futuro. Como veremos, as catástrofes antecipadas
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por João se encaixam com perfeição nas circunstâncias históricas
do século I”.19

Seguramente, toda essa evidência apresentada refuta com muita
fundamentação bíblica e gramatical a intepretação adventista do livro
de Apocalipse. Os adventistas entendem que o livro de

Apocalipse cobre toda a história do cristianismo desde o tempo
do apóstolo João e até os dias de hoje. Essa linha de
interpretação chama-se Historicismo. Contrariando o contexto
do livro de Apocalipse, os adventistas ensinam que os capítulos
2 e 3 das Sete Igrejas do Apocalipse representam longos
períodos da história cristã. A tabela abaixo é uma clara
demonstração desse ensinamento:20

Diante do que já foi apresentado com fundamento bíblico,
histórico e gramatical, o leitor consegue visualizar as sete igrejas da
Ásia dentro das datas propostas pelos adventistas na tabela acima?
Uma vez que o apóstolo João deixa claro desde o início que a
revelação dada a ele - a qual não pretende ser misteriosa ou
enigmática - é a Revelação de Jesus Cristo das coisas que devem
19

Idem nº 18, pg. 20.
SDA Truth: Signs of the End. Amazing Fiction. https://www.amazingfiction.org/7churches.shtml
Acessado dia 12 de Junho de 2021.
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acontecer em breve, é de se supor que o Apocalipse não se preocupa
com o escopo da história mundial ou com o fim do mundo, mas com
eventos que aconteceram em um futuro próximo para João e seus
leitores. Como diz um autor, “o Apocalipse é um “processo de
aliança”, profetizando o derramamento da ira de Deus sobre
Jerusalém. É uma profecia do período conhecido nas Escrituras
como “os últimos dias”, significando os últimos dias da nação da
aliança de Israel, a “geração” de quarenta anos (Mat. 24; 34) entre a
Ascensão de Cristo (33 d.C.) e a queda de Jerusalém (70 d.C.). Ele
prediz eventos que João esperava que seus leitores veriam muito em
breve”.21
Se interpretarmos as sete mensagens dirigidas para as sete igrejas
literais da Ásia como sendo mensagens dirigidas para sete épocas
específicas da história do Cristianismo, poderemos cair em
generalizações grosseiras. Pense agora em um exemplo prático. Veja
o caso da igreja de Filadélfia descrito na tabela acima. O período de
1740-1844 foi a única vez que a Igreja de Cristo demonstrou amor
fraternal?
Em resumo, um autor escreveu algo de muito proveito sobre a
interpretação do livro de Apocalipse:
“O motivo pelo qual muitos cristãos são desafiados pelo
Apocalipse é porque foram ensinados a aplicar as profecias e os
símbolos do Apocalipse de uma forma que nunca foi intencional. O
Apocalipse foi escrito para os cristãos que viviam na geração do
apóstolo João. Estamos errados em interpretá-lo futuristicamente,
como se sua mensagem fosse principalmente destinada a um
período de 2.000 anos depois que João a escreveu. É claro que os
eventos que João predisse aconteceriam “no futuro” para João e
seus leitores; mas, como João indica em seu livro, os eventos
ocorreram logo depois que ele os escreveu. Interpretar o livro de
outra forma é contradizer o próprio livro. Para nós, a maior parte
21

Idem nº 20.
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do Apocalipse é história: já aconteceu. Há um breve resumo no
final do Apocalipse, onde João nos transporta brevemente para o
futuro para ver a recompensa dos justos no Milênio e na Nova
Terra, mas o resto do livro é exatamente o que João disse que era:
eventos que aconteceriam em breve. Uma vez que apreendemos
esse conceito, descobrimos que o livro é fácil de entender e os
símbolos fazem todo o sentido à luz dos eventos históricos reais
que ocorreram no primeiro século”.22

22

Idem nº 20.
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3
O papa e o 666
_____________________________

“Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de
entender o significado do número da besta, pois é número de
homem. Seu número é 666”.
- Apocalipse 13:18

Segundo os intérpretes da igreja Adventista do Sétimo Dia, a besta
de Apocalipse 13 seria o papado da igreja Católica romana. Um autor
adventista escreveu:
“A expressão mais plausível que vimos sugerida como contendo o
número da besta, é um dos títulos aplicados ao papa de Roma. Esse
título é este: Vicarius Filii Dei, 'Vigário do Filho de Deus'. É digno
de nota que a versão Douay da Bíblia tem o seguinte comentário
sobre Apocalipse 13:18: 'As letras numéricas de seu nome formarão
este número.' Tirando as letras deste título que são usadas como
algarismos romanos, temos V = 5; I = 1; C = 100; A = 0; R = 0; I
= 1; U = 5; S = 0 (U anteriormente igual a V), F = 0; I = 1; L = 50;
I = 1; I = 1; D = 500; E = 0; I = 1. Somando esses números, temos
666”.23

Embora a igreja Católica romana tenha seus problemas doutrinários
e outras coisas mais, não cabe uma interpretação de Apocalipse 13
como sendo o Papa. Mais uma vez o adventismo tira o livro de
23

SDA Truth: Signs of the End. Amazing Fiction. https://www.amazingfiction.org/666-pope.shtml
Acessado dia 12 de Junho de 2021.
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Apocalipse de seu contexto histórico. Já vimos que o livro de
Apocalipse trata das coisas que “em breve” estavam para acontecer
nos dias dos primeiros leitores da igreja primitiva. É certo então que a
besta deveria ser algum personagem daqueles dias do primeiro século
da era cristã. Embora o apóstolo João tenha escrito o livro de
Apocalipse em grego, ele pensou com uma mente hebraica acerca do
código do número da besta. De acordo com as regras de numerologia
judaica, conhecida como gematria, em que cada letra do alfabeto
possui um valor numérico, é possível que João estava empregando
essa antiga prática, em que qualquer palavra pode receber um valor
numérico. Alguns estudiosos afirmam que os alfabetos grego e
hebraico foram usados como números e, portanto, é possível somar o
valor numérico de cada letra de qualquer palavra grega ou hebraica.
Assim, é possível obter o ‘número’ da palavra.
No caso em questão em Apocalipse 13, é certo que a regra de
gematria se basearia no hebraico ou no grego em vez do romano.
Caso João tivesse pensado no alfabeto latino de Roma não teríamos o
número 666, mas o número seria 616 usado para decifrar o
significado do número da besta, pois “um fragmento da mais antiga
cópia sobrevivente do Novo Testamento mostra que o número da
Besta de Revelação [Apocalipse] 13 é 616. Ellen Aitken, professor de
Cristianismo Antigo na McGill University, afirma que “a opinião
majoritária parece ser que isto se refira a [o imperador romano]
Nero”. O fragmento antigo suporta a visão que Revelação foi escrito
antes da destruição de Jerusalém em 70 AD, e seja lá se o número é
666 ou 616, este número é referência a Nero e não a uma figura de
anticristo do fim dos tempos”.24
“O fragmento suporta a leitura de alguns manuscritos gregos do
Novo Testamento em que se lê 616 em vez de 666. Por que alguém
24

Citado em Chris Wattie, “Beast’s real mark devalued to ’616': Revelation fragment,” National Post
www.canada.com/national/nationalpost/news/toronto/story.html Apud Marca da Besta – 666 ou 616?
Gary DeMar. The Mark of the Beast – 666 or 616.
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fazendo uma cópia do rolo de Revelação faria tal mudança numérica?
“Provavelmente a mudança foi intencional, vendo que a forma grega
para Neron Caesar escrito em caracteres hebraicos (nrwn qsr) é
equivalente a 666, enquanto a forma latina Nero Caesar (nrw qsr) é
equivalente a 616? Um copista latino pode ter pensado que 666 era
um erro porque Nero Caesar não adicionava 666 quando
transliterado do latim. Então ele mudou o 666 para 616 para
conformar a forma latina desde que era geralmente aceito que Nero
era a Besta. Em todo caso, uma transliteração hebraica resulta 666,
enquanto uma fala latina soma 616. Nero era o “homem” e 666 ou
616 era seu número”.25
Visto de outro ângulo, alguns estudiosos afirmam que existem
muitos nomes gregos e hebraicos que somam 666, sendo que até
mesmo Ellen Gould White soma 666 quando se usa algarismos
romanos. Se diz que “a primeira pessoa conhecida a calcular 666 a
partir do título “Vicarius Filii Dei” foi Andreas Helwig em 1612.
Helwig encontrou o título “Vicarius Filii Dei” em um documento
chamado Doação de Constantino. Embora Helwig nunca tenha
vinculado esse título ao papa, alguns protestantes posteriores o
fizeram, até afirmando que as palavras apareciam na tiara ou mitra
papal”.26
Há muitos outros argumentos em favor de que a Roma pagã do
tempo da igreja primitiva se encaixa muito melhor para a besta de
Apocalipse 13 do que o Papa ou a Igreja Católica, mas acredito que o
leitor tem o suficiente para, no mínimo, repensar sua posição
escatológica adventista.

25
26

Idem nº 24.
Idem nº 23.
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4
A marca da besta
_____________________________

Para a igreja Adventista do Sétimo Dia, nos dias próximos ao fim
do tempos, a “marca da besta” de Apocalipse 14 será colocada sobre
aqueles que guardam o Domingo em vez do Sábado. Um autor
adventista escreveu:
“Mais do que apenas um dia, o sábado será o grande ponto de
controvérsia no tempo do fim e definirá os termos pelos quais as
pessoas deverão escolher entre a lei de Deus ou a lei dos homens
que impõe sua marca.
Quando as autoridades das nações instituírem o descanso
dominical como a solução para os problemas econômicos,
ecológicos e sociais da humanidade os guardadores do sábado serão
vistos como inimigos do bem comum e da ordem. e em virtude
disso serão perseguidos e até condenados à morte.
A última batalha do bem contra o mal chegará ao seu clímax em
um desfecho arrebatador”.27

Outro autor escreveu:
“No final dos tempos, aqueles que guardam o domingo como um
dia sagrado procurarão destruir aqueles que guardam o sábado
27

O Sábado é o sinal de Deus e o domingo será a marca da besta no tempo do fim.
https://www.maisrelevante.com.br/2015/12/sabado-sinal-deus-domingo-marca-da-besta.html Acessado
dia 12 de Junho de 2021.
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como um dia sagrado. Eles vão aprovar leis contra os observadores
do sábado, eventualmente passando uma pena de morte para
aqueles que santificam o sábado. Essas leis, profetizadas pela
profetisa da igreja Ellen White, são conhecidas pelos adventistas
como a Lei Dominical Nacional ou Lei Dominical Universal:
“Aqueles que obedecem a Deus experimentarão a ira do
dragão (Apocalipse 12:17) e, eventualmente, serão
ameaçados de morte (Apocalipse 13:15)”.
Essas leis forçarão todos a escolher o líder que seguirão: a besta
ou Deus.
Jesus voltará para pôr fim ao conflito, e aqueles que guardaram o
sábado como um dia santo “estarão juntos com o Cordeiro no
Monte Sião”, enquanto os guardadores do domingo “receberão
toda a ira de Deus e morrerão”.28

Embora os adventistas gastam muito tempo insistindo sobre a
guarda do Sábado como dia de descanso e adoração a Deus, o fato é
que uma análise honesta do Novo Testamento mostrará que os
apóstolos não deram essa atenção nessas proporções. Me parece que,
segundo o pensamento adventista, a guarda do Domingo é um
pecado mais hediondo acima de todos os outros pecados, como o
Genocídio, Assassinato, Estupro, Abuso infantil, Blasfêmia ou
Feitiçaria. E para mim é muito evidente que esses pecados nem
mesmo entram na lista dos adventistas. Sempre vejo eles batendo na
tecla do Sábado e o perigo de negligenciá-lo.
A marca da besta não poderia jamais ser a guarda do domingo, pois
mais uma vez estaríamos tirando o livro de Apocalipse de seu
contexto do primeiro século da era cristã. A “besta” de Apocalipse 13
foi um poder maligno que estava em oposição a Deus e Seu povo. A
28

Seventh-day Adventists Believe, p. 167, Review and Herald (1989). Apud SDA Truth: Signs of the End.
Amazing Fiction. https://www.amazingfiction.org/mark-of-beast.shtml Acessado dia 12 de Junho de 2021.
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guerra descrita no livro de Apocalipse era entre aqueles que possuíam
o Selo de Deus e aqueles que possuíam a Marca da Besta estava
sendo travada na igreja primitiva dentro dos limites do Império
Romano. O selo de Deus é de fato o Espírito Santo, não a guarda do
Sábado. Portanto, aqueles que têm a marca da besta são aqueles que
não têm o Espírito Santo e adoravam ao imperador.
A marca da besta também não se trata de tecnologias novas como
GPS, computadores, smartfones, laptops, cartões de crédito, código
de barras e chip´s implantados. Embora a marca da besta esteja mais
ligada ao coração do adorador, ela também teve sua materialidade nos
dias do Império Romano.
O pastor Jonathan Welton explica:
“Sobre a “marca da besta”, é importante notar que nas culturas
romanas antigas, o mercado público era a principal fonte de trocas e
compras. Para as pessoas entrarem no mercado público, tinham que
passar pelo portão principal. Era requerido de todos que entrassem
por esse portão, homenageassem o ídolo do Imperador. Uma vez
que a homenagem fosse feita, cinzas era passadas nas mãos ou na
testa das pessoas e eles podiam entrar pelo portão e comprar e
vender coisas. Isso era ter a marca. Os paralelos entre isso e a
“marca da besta” são incríveis e isso também confirma a realidade
que a besta eram Nero e o Império Romano”.29

O Dr. Kenneth Gentry também nos fornece informações preciosas
sobre a marca da besta:
“Mas agora: e quanto à besta impondo sua marca aos homens?

29

Sem Arrebatamento Secreto - Um Guia Otimista para o Fim do Mundo (Título original em inglês:
Raptureless - An Optimistic Guide To The End Of The World), pg. 127. Jonathan Welton, Th.D. - 2ª edição,
Outubro de 2019. www.revistacrista.org Acessado dia 12 de Junho de 2021.
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A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres,
os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca
sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém
possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o
nome da besta ou o número do seu nome. (Ap 13.16,17)
Ao responder essa pergunta, devemos recordar a natureza
simbólica do Apocalipse e as imagens paralelas em seu interior que
parecem se basear em uma prática do Antigo Testamento.
Em primeiro lugar, marcar homens a serviço da besta não é um
sinal mais literal que marcar os servos do Cordeiro na próxima
cena:
Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com
ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o
seu nome e o nome de seu Pai. (Ap 14.1)
Em segundo lugar, essa marca parece uma metáfora sobre o
domínio e o controle exercidos pela fonte da marca. Em Apocalipse
13, ninguém pode comprar nem vender sem a marca. Isto é, todos
os súditos do Império Romano estão sob o domínio do imperador,
que, na realidade, detém o sustento deles em suas mãos.
Em terceiro lugar, na exigência da besta por adoração (Ap 13.4,8),
assim demonstrando suas presunções divinas, João apresenta essa
alegação pretenciosa de soberania contra o pano de fundo de
Antigo Testamento. Esse livro bastante orientado pelo Antigo
Testamento usa a marca na mão direita e na fronte com imagem
oposta à que Deus exigiu de seu povo a respeito da lei por ele
concedida:
Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração.
[…] Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão
por frontal entre os olhos. (Dt 6.6,8)
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Isso é sublinhado pelo fato descrito antes: o versículo seguinte
apresenta os servos do Cordeiro com uma marca na testa.
Em quarto lugar, qualquer marca dos dias de hoje contraria o
significado do curto prazo dado de João (Ap 1.1,3; 22.6,10), a
relevância para os cristãos perseguidos do século I (Ap 1.9; 3.10;
6.9-11; 12.4-6,17), o tema apresentando o juízo contra Israel (Ap
1.7) e a conexão da besta com a era dos primeiros sete imperadores
de Roma (Ap 17.9,10). Logo, a procura da marca nos dias de hoje
contraria o contexto.
Como consequência, com esse imaginário da marca João está
ensinando que a besta (Nero) desempenhará suas pretensões
divinas, agindo como soberano absoluto sobre a vida e o destino
dos súditos. Ela não imporá uma marca mais literal em seus súditos
do que Cristo nos seus. Isso é imaginário fantasioso, não realidade
literal”.30

Em resumo, qualquer pessoa comum que ler todo o Novo
Testamento notará que nenhuma vez o Domingo é mencionado
como a marca da besta. O ensino de Jesus e de Seus apóstolos
enfatizava o coração justo que é o desenvolvimento interno do
caráter de Cristo, não o legalismo da guarda de um dia santo. Na Fé
Cristã temos uma ênfase na fé, na esperança e no amor.

30

Idem nº 18.
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Conclusão
_____________________________

Um famoso ditado popular diz que para “um bom entendedor,
meia palavra basta”. Quando me propus a escrever este e-book, não
pensei em fazer um grande trabalho profundamente detalhado, mas
algo que fosse o suficiente apenas para despertar algum leitor
adventista. É claro que escrevi mais direcionado para os apologistas
cristãos - os quais costumam debater com adventistas nas redes
sociais em geral. Mesmo um apologista terá que conhecer bem o
Preterismo Parcial caso queira ir mais a fundo no uso deste e-book,
pois tenho certeza que outras questões deixei para trás (e são muitas),
que poderão ser tratadas do ponto de vista do Preterismo Parcial.
Caso o leitor seja um adventista do sétimo dia e ficou despertado
pelo que leu neste e-book, sugiro que consulte o próximo tópico
intitulado Obras Importantes para Pesquisa para saber mais acerca do
Preterismo Parcial. É importante que o leitor saiba que o que aqui foi
refutado da doutrina adventista é mais que o suficiente para que o
mesmo tome uma posição urgente em relação aquilo que aprendeu
dos ensinos da senhora Ellen White.
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