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Pastor Anderson: 
 
Hoje à noite, quero pregar sobre os ‘Adventistas do Sétimo Dia,’ e já fiz um sermão antes sobre os ‘Adventistas do Sétimo 
Dia’ e, sabem, temos CDs desta pregação, então, não vou repetir esse sermão. Hoje quero abordar um material diferente. 
Há muitas pessoas hoje em dia que pensam que os ‘Adventistas do Sétimo Dia’ são cristãos que crêem na Bíblia e que 
apenas vão à igreja no sábado. É o que a maioria das pessoas pensa sobre os ‘Adventistas do Sétimo Dia’. 
 
Mas, na verdade, vou provar a vocês hoje à noite que os ‘Adventistas do Sétimo Dia’ são uma seita, e que eles têm muitas 
doutrinas estranhas e falsos ensinamentos, e também vou demonstrar para vocês que eles têm essa falsa bíblia que eles 
publicaram, esta paráfrase da bíblia, que é chamada por eles, abre aspas, “A Palavra Clara”, “The Clear Word” e essa coisa 
é a versão mais falsa da Bíblia que eu já vi na minha vida. Quero dizer, até a “Tradução do Novo Mundo” ficaria ruborizada. 
Quero dizer, essa coisa - essa coisa é muito ruim.  
 
Mas antes de tudo, deixe-me - eu vou explicar rapidamente a vocês quem são os ‘Adventistas do Sétimo Dia’ e vou lhes 
dizer uma coisa, essa é uma religião enorme. Esta não é apenas uma religião pequena. Quero dizer, estamos falando de 
dezenas de milhões de pessoas que seguem a seita ‘Adventista do Sétimo Dia’, e a razão pela qual eu a chamo de seita é 
porque seguem os ensinamentos de uma mulher chamada Ellen G. White, e eles colocam seus escritos em pé de igualdade 
com o A Bíblia, mais ou menos como os Mórmons que têm Joseph Smith, eles dizem: “Oh, ele é profeta e, basicamente, 
suas palavras estão em igualdade com a Bíblia”, e elas abraçam seus ensinamentos estranhos como se tivessem vindo da 
Bíblia, assim como a ‘Adventista do Sétimo Dia’ que tem estes ensinos estranhos de Ellen G. White, e há esta cultuação em 
torno dela. 
 
De fato, na sua declaração de fé existem 28 crenças fundamentais, e ela é a única pessoa que é mencionada pelo nome. 
Você sabe, eles mencionam Jesus, é claro, mas além de Jesus eles ainda mencionam especificamente que Ellen G. White é 
profeta deles, e que seus escritos têm autoridade. Deixe-me ler isso para você apenas para ouvir diretamente da fonte, 
porque não estou trazendo para vocês esta noite alguma calúnia, ou heresia, ou simplesmente rumores flutuando pela 
Internet.  
 
Isto aqui é diretamente do site oficial da ‘Adventista do Sétimo Dia’ – adventist.org – suas 28 crenças fundamentais e, a 
crença número 18 que está sob essas crenças fundamentais é chamada de ‘dom de profecia’. Ouça isso: 
 

“Um dos dons do Espírito Santo é profecia. Esse dom é uma marca de identificação da igreja remanescente e foi 
manifesto no ministério de Ellen G. White. Como mensageira do Senhor, seus escritos são uma fonte contínua e de 
autoridade na verdade que proporciona à igreja conforto, orientação, instrução e correção.”  

 
Veja bem, já de pronto esta lista ai, de quatro coisas, ‘conforto, orientação, instrução e correção’, me lembra quando a 
Bíblia diz: "toda Escritura é dada pela inspiração de Deus, e é proveitosa para doutrina, para repreender, para corrigir, para 
instruir em justiça" (2Tm3:16). Eles estão usando o mesmo tipo de linguagem sobre seus escritos e dizendo: “Ei, seus 
escritos são uma fonte contínua e de autoridade na Verdade.” 
 
Portanto, não se trata apenas de uma mestre/professora que eles gostam, ou livros que eles gostam de ler. Não, é uma 
fonte de autoridade da Verdade para eles. O que significa ‘autoridade’? É a autoridade deles, e eles podem dizer: "Bem, a 
Bíblia também é nossa autoridade" ou "a Bíblia também é uma autoridade final", ou "os ensinamentos de Ellen G. White 
estão alinhados com a Bíblia", mas, de qualquer forma, essas são duas autoridades que eles têm. Eles têm a Bíblia e os 
escritos de Ellen G. White, e ambos são considerados fontes de autoridade da Verdade para os Adventistas do Sétimo Dia.  
 
Agora, vou entrar fundo na Bíblia hoje à noite para refutar os estranhos ensinamentos da igreja Adventista do Sétimo Dia e 
vou mostrar a vocês como esse livro – que é publicado pela ‘Adventista do Sétimo Dia’ – e eles vão mentir para você e 
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dizer: "Oh, nós não publicamos isso" – bem, ele é publicado pela Review and Herald Publishing Association, é uma das duas 
principais editoras Adventistas do Sétimo Dia na América do Norte e era a instituição mais antiga da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia. 
 
A Instituição que imprime este livro na minha mão, a editora que imprime a Palavra Clara é o ramo mais antigo da igreja 
Adventista do Sétimo Dia, é uma editora oficial da igreja Adventista do Sétimo Dia que está publicando este livro. É a 
principal editora deles que o publica. Mas antes de tudo, deixem-me dizer-lhes quais são algumas das estranhas doutrinas 
dos Adventistas do Sétimo Dia, antes de entrarmos nisso.  
 
Antes de tudo, uma das grandes doutrinas que eles adoram enfatizar é ‘a indivisibilidade do corpo, da mente e do espírito’, 
certo? E você pode ouvir isso e dizer: “Bem, quem se importa com o que eles acreditam? Quem liga se eles acreditam que a 
mente, o corpo e o espírito não podem ser divididos?” Bem, isso leva a outras doutrinas estranhas, ok? 
 
Sempre que você tem uma doutrina que é falsa, a Bíblia a chama a isso de ‘fermento’. Ela diz que "Um pouco de fermento 
leveda toda a massa" (Mateus 16:5-12; Gálatas 5:9), porque quando você adota uma doutrina falsa, ela se espalha e 
contamina outras doutrinas. E eles enfaticamente ensinam isso, e os escritos de Ellen G. White realmente martelam sobre 
a indivisibilidade do homem: mente, corpo e espírito nunca podem ser divididos. Por exemplo, em sua declaração 
fundamental de fé em seu site sobre a natureza do homem, diz:  
 

7. A Natureza do Homem 
 
"O homem e a mulher foram formados à imagem de Deus com individualidade, o poder e a liberdade de pensar e 
agir. Conquanto tenham sido criado como seres livres, cada um é uma unidade indivisível de corpo, mente e 
espírito, e dependente de Deus quanto à vida, respiração e tudo o mais." (Fonte: “Nisto Cremos – As 28 Crenças 
Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia”, página 98)  

 
Então, isso é algo que eles acharam tão importante que colocaram em suas crenças fundamentais, ok?  
 
Vamos ver se isto se alinha com as Escrituras, de que o corpo, a mente e o espírito não podem ser divididos. Bem, vá para 
Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, lhe dirá isso no versículo 26, e há muitas escrituras que ensinam isso, mas Tiago 2:26 é 
provavelmente o mais claro, em que diz:  
 

Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. 
 
Assim sendo, de acordo com a Bíblia, a definição de morte é quando o corpo está sem o espírito. Quando o corpo e o 
espírito são separados, isto é o que a morte é, segundo a Bíblia, não é? E, de fato, aqui está uma lista de escrituras para 
reforçar isso, você não precisa ir a toda a lista de referências agora. Citando algumas: 
 
 
Gênesis 25: 8 – “Então Abraão entregou o espírito, e morreu em boa velhice” 
 
Agora, qualquer pessoa que conheça alguma coisa da Bíblia sabe que a palavra “ghost” significa espírito (spirit = ghost). 
Notei que cerca da metade do tempo o Novo Testamento fala sobre o Espírito Santo (Holy Ghost) e, na outra metade, 
sobre o Espírito Santo (Holy Spirit).  Ambos são sinônimos na língua inglesa, são a mesma pessoa, o Espírito Santo. E diz que 
ele entregou o espírito e morreu.  
 
Gênesis 25:17, diz sobre Ismael: “e ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido ao seu povo.” 
 
Gênesis 35:29 “E Isaque entregou o espírito, e morreu, e foi reunido ao seu povo” 
 
Lamentações 1:19: “meus sacerdotes e meus anciãos entregaram o espírito na cidade” 
 
Marcos 15:37: “E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o espírito.” 
 
E assim por diante - eu não vou lê-los todos por uma questão de tempo, mas há escrituras após escrituras após escrituras, 
onde a Bíblia diz que quando alguém entregou o Espírito, isto significa que morreu. Eles entregaram o espírito. O espírito se 
foi. “O corpo sem o espírito está morto. A fé sem obras também está morta.” Você encontra um corpo morto, e o espírito 
se foi. 
 
Dizer que eles são indivisíveis é apenas uma doutrina falsa e inventada. Por que alguém inventaria essa doutrina?   
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Porque um dos principais ensinamentos da igreja Adventista do Sétimo Dia é que eles não acreditam no inferno eterno. 
Eles não crêem que o inferno é um castigo eterno. Eles apenas acreditam que as pessoas são aniquiladas e se vão (deixam 
de existir), mas ninguém fica queimando no inferno. E assim eles têm que ensinar essa coisa da inseparabilidade do corpo, 
mente e espírito, a fim de obter suas doutrinas: ‘doutrina do sono’ e ‘aniquilação da alma’. 
 
Então, o que é a ‘doutrina do sono da alma’? Os Adventistas do Sétimo Dia acreditam que – juntamente com as “Falsas 
Testemunhas de Jeová”, que na verdade é uma religião bem similar – eles acreditam que quando uma pessoa morre, ela 
está apenas dormindo, o corpo, alma e espírito, sabe, estão todos dormindo.  
 
Eles não acreditam que vão para o céu. Eles não acreditam que vão para o inferno. Eles apenas acreditam que estão 
dormindo, e é isso, certo? Esta é uma doutrina falsa.  
 
Vá para Filipenses capítulo 1. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre essa doutrina. Capítulo 1 de Filipenses, enquanto você 
estiver indo para lá, vou ler para vocês a Declaração de Fé dos Adventistas do Sétimo Dia no site adventist.org, sob o ponto 
26, que diz: 
 

“O salário do pecado é a morte. Mas Deus, o único que é imortal, concederá vida eterna a Seus remidos. Até aquele 
dia, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas.” 

 
Você ouviu isso? “Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas.” Confira Filipenses 1:21-24 e 
veja se isto é verdade: 
 

Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas, se vivo na carne, isto é o fruto do meu trabalho; não sei, 
então, o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o 
que é muito melhor. Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós. 

 
 
Por que Paulo disse que para ele viver é Cristo e morrer é ganho? Porque ele disse que se morresse partiria e ficaria com 
Cristo. Ele não disse que queria apenas morrer e depois ficar dormindo. Ele deseja partir e estar com Cristo, o que é muito 
melhor.  
 
Vá para 2 Coríntios, capítulo número 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Há muitas escrituras que poderíamos usar para mostrar que 
essa doutrina é falsa. Estou apenas mostrando algumas. Mas em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 6, a Bíblia diz:  
 

"Por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do 
Senhor; (porque andamos por fé, não por vista); nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar 
ausentes do corpo, e estar presentes com o Senhor. Portanto, nós trabalhamos para, quer presentes ou ausentes, 
possamos ser aceitos por ele." 

 
Agora, deixe-me perguntar uma coisa: isso ensina que mente, corpo e espírito são inseparáveis? 
 
Não. Porque eles dizem olhe, agora estamos em casa no corpo, (habitando no corpo). Mas um dia estaremos ausentes do 
corpo e presentes com o Senhor. É quando o nosso corpo morre fisicamente, entregamos o espírito, e o espírito volta a 
Deus que o deu. E estaremos no céu aguardando conscientemente o Dia do Julgamento e todas as coisas diferentes que 
virão, mas nós não estaremos dormindo.  
 
Agora, você diz bem, mas a Bíblia fala sobre aqueles que estão dormindo, certo? Mas aqui está a coisa. É o corpo que 
dorme. O corpo dorme. É por isso que a Bíblia diz: "Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão". Não estou me 
lembrando agora da referencia bíblica, mas no capítulo 12 de Daniel, verso 2 diz:  
 

“E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, e alguns para vergonha e 
desprezo eterno.” 

 
Mas o que você precisa entender é que o corpo permanece aqui quando morrermos, mas a alma irá para um dos dois 
lugares no momento em que morrermos. 
 
Ou você irá partir e estar com Cristo, e estará ausente do corpo e presente com o Senhor, ou levantará seus olhos no 
inferno, sendo atormentado. Em Lucas capítulo 16, versos 22 e 23 diz:  
 

“o homem rico também morreu e foi sepultado. E, no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos”  
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Então, foi tão rápido, e muitas pessoas dirão: “Bem, como eles podem ir para o inferno, eles nem sequer foram julgados 
ainda.” 
 
Não, a Bíblia diz: “quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus."  João 3:18 
 
Não é preciso ser julgado pelo Grande Trono Branco para ser enviado ao inferno. Não. 
 
 

"o inferno entregará os mortos que nele havia; e eles serão julgados; cada homem de acordo com suas obras." 
(Ap.20:13) 

 
Você vai para o inferno antes do Grande Dia do Julgamento se não for salvo, porque você já está condenado, a Bíblia diz. E 
no momento em que uma pessoa não salva respira pela última vez, a alma vai para o inferno. E no momento em que um 
crente respira seu último suspiro, a alma estará no céu.  
 
É por isso que João em Apocalipse, antes do arrebatamento, antes da primeira ressurreição, antes do som da trombeta, ele 
diz:  
 

"vi, debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do 
testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo: Até quando, Ó Senhor, santo e verdadeiro, 
não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra?" (Ap.6:9-10) 

 
Então, eles não estão inconscientes. Eles não estão dormindo. 
 
Eles estão lá em cima dizendo: “quanto tempo temos que esperar?” Eles não foram simplesmente transladados para esse 
momento, como os Adventistas do Sétimo Dia, e as Falsas Testemunhas de Jeová, e outros ensinam. 
 
Vá para 1 Tessalonicenses 4, porque esta é uma verdade poderosa. Estou apenas mostrando a você como esses 
ensinamentos de Ellen G. White não têm autoridade. Eles são falsos, e eles contradizem a Bíblia.  
 
“Ah, sim - os escritos de Ellen G. White são uma fonte de autoridade da verdade, mas precisam ser testados pela Bíblia.”  
 
Bem, eu os estou testando agora e eles estão fracassando. Este é um dos seus principais ensinamentos. Essa é uma das 28 
verdades fundamentais que eles escolheram. Quero dizer, eu não escolhi 28 coisas sobre o Adventista do Sétimo Dia. Eles 
escolheram e listaram essas coisas, e disseram: “Esses são nossos 28 ensinamentos fundamentais.”  
 
Fundamental significa que é a fundação, que é o mais importante para eles, porém não se alinha com as escrituras, é falso. 
O que prova que Ellen G. White era uma falsa profeta. E espere até entrarmos mais fundo nisso. Acho que lhes disse para 
voltarem a 1 Tessalonicenses 4. Esta é a famosa passagem sobre Jesus Cristo vindo nas nuvens, a trombeta soando, e nós 
os que estivermos vivos e que permanecermos sendo apanhados juntos nas nuvens com ele. Mas não é nisso que eu quero 
me concentrar. Quero me concentrar naqueles que já morreram e passaram a estar com o Senhor. 
 
Vejamos o que a Bíblia diz sobre eles. Esta é uma passagem fascinante e, de fato, é uma daquelas passagens tão famosas, 
nós já lemos tantas vezes, já ouvimos tantas vezes, mas é tão profundo que há muitas verdades bíblicas nesta passagem 
que nunca ouvimos sendo expostas, porque é tão profunda, há muita coisa acontecendo aqui. E acho que muitas vezes 
negligenciamos ou deixamos passar certas coisas em passagens famosas porque sentimos que, sim, sim, já ouvi isso um 
milhão de vezes. 
 
Mas, leia novamente a partir do versículo 13. Diz:  
 

13. “Não quero, porém que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem” 
 

Então, não era sobre isso que estávamos falando a respeito de Ellen G. White? Ei, ela ensina essa doutrina do sono da alma, 
de que o corpo, a alma e a mente das pessoas estão todos dormindo até o dia do julgamento. Agora, preste atenção no 
seguinte: 

 
13. “acerca dos que dormem para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança.  
14. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará com 
ele.  

 



Então observe, ele diz no verso 16:  
 

16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu  
 
Então o Senhor Jesus Cristo descerá do céu, certo? E diz: "Que aqueles que em Jesus dormem, Deus os trará com ele.” 
 
Então me digam, seus corpos estão no céu agora? Então, como Deus vai trazê-lo com eles? Porque é a alma. Veja, se 
houvesse uma inseparabilidade do corpo e da alma isto nem mesmo faria sentido. Assim, diz bem aí, claramente: “aqueles 
que em Jesus dormem, (no final do verso 14) Deus os trará com ele.” 
 
Versículo 15 em diante: 
 

15. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor: Que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda 
do Senhor, não precederemos os que dormem.  
16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os 
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro;  

 
Como pode ser? Agora, páre e pense sobre isso.  Por um lado ele está dizendo que o Senhor descerá do céu e trará consigo 
aqueles que em Cristo dormem. Que direção é essa? Trazer do céu (de cima para baixo). E, por outro lado, diz que os 
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro (ou seja, da terra: debaixo para cima).  
 
Como pode ser isto? 
 
Porque o corpo está subindo, o corpo está no túmulo e está subindo, e então, o Senhor os traz com Ele – na medida em 
que sobem os corpos até as suas almas. E então, ocorre uma reunião onde eles mudam em um momento, em um piscar de 
olhos, nós somos transformados. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus: 
 

“transformará o nosso corpo vil, para ser conforme o seu corpo glorioso, de acordo com o trabalho pelo qual ele é 
capaz de submeter todas as coisas para si mesmo.” Filipenses 3:21 

 
A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:  
 
 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção, e ressuscitado em incorrupção;  

43. é semeado na desonra, e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza, e ressuscitado em poder; 
44. é semeado no corpo natural, e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há corpo espiritual. 

 
Portanto, vemos aqui que, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, “temos a alma vinda do céu, porque teremos os crentes 
vindo com Jesus, Deus os trazendo com ele”, e então temos também os mortos em Cristo ressuscitando, o que só é possível 
se estivermos falando sobre o corpo e a alma.  
 
E nós poderíamos ir atrás de escrituras após escrituras, após escrituras para provar isso. Mas isto é apenas uma pequena 
amostra do que poderíamos mostrar sobre o fato de que a ‘doutrina do sono’ é uma doutrina falsa.  
 
Agora, outra doutrina importante dos Adventistas do Sétimo Dia é a da ‘aniquilação’, ok. E é aí que eles realmente querem 
chegar com isso. Eles não acreditam que as pessoas serão punidas no inferno eternamente. Eles acreditam que elas 
basicamente queimarão, serão destruídas, e fim. Agora, de fato, há um famoso professor Adventista do Sétimo Dia e eu me 
lembro de ver esse indivíduo na TV quando eu era criança. E uma coisa sobre os Adventistas do Sétimo Dia, eles nem 
sempre informam quando estão em transmissão: "Ei, somos Adventistas do Sétimo Dia". 
 
Às vezes, eles tentam entrar pela porta dos fundos agindo como se fossem apenas cristãos básicos e não te dizem que 
fazem parte desse culto de Ellen G. White. E um indivíduo assim é este indivíduo em Sacramento, Califórnia, e eu sou de 
Sacramento, Califórnia.  
 
Então, enquanto eu estava crescendo, eu via esse indivíduo na TV, e eu até o assistia algumas vezes na TV, até perceber 
que todos os pregadores de TV são ruins. Mas, eu sentava e o assistia na TV, seu nome é Doug Batchelor e o programa é 
simplesmente chamado de ‘Amazing Facts’. (Fatos Incríveis). Portanto, não diz nada sobre ser um programa da Adventista 
do Sétimo Dia, ‘Amazing Facts’. E ao ouvir esse indivíduo por algumas horas, quando eu era adolescente, percebi, espere 
um minuto, esse cara é Adventista do Sétimo Dia. E percebi isso depois de um tempo, e nunca mais o assisti. Mas esse 
indivíduo é como um dos principais apologistas da igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele tem todos os tipos de vídeos no 
YouTube e tudo mais apenas para tentar amenizar as coisas e tentar mostrar às pessoas: “Ei, os adventistas do sétimo dia 
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não são tão esquisitos, nós não somos uma seita." E eles tentam encobrir suas doutrinas estranhas, e tentam fazê-las 
parecerem normais, e tentam suavizá-las. E o objetivo dele é tentar recrutar cristãos, sabe, para se tornarem Adventistas 
do Sétimo Dia e, você sabe, deixar o cristianismo bíblico para serem sugados nesses falsos ensinamentos.  
 
Agora, para mostrar a vocês a falácia da doutrina da aniquilação, irei passar por muitas escrituras a fim de mostrar-lhes que 
o inferno é eterno. Mas antes de fazer isso, acho que faria mais sentido se eu apresentasse a você este livro aqui. OK. Este 
livro, diz nele “A Palavra Clara”. Costumava ser chamado “A Bíblia da Palavra Clara”, mas eles receberam tantas críticas até 
mesmo por chamar isso de ‘bíblia’, que então apenas mudaram para “A Palavra Clara”. Mas se você abrir o livro, verá que é 
apresentado como uma bíblia com capítulos, versos e a coisa toda. E é uma paráfrase da Bíblia. Ele diz: “Uma paráfrase 
expandida para construir uma fé forte e nutrir crescimento espiritual.” 
 
E o engraçado é que quando você tenta mostrar o erro deste livro e apenas mostra a malignidade deste livro, e como ele 
perverte e corrompe as escrituras, o Adventista do Sétimo Dia tentará lhe dizer: "Oh, bem, essa não é a nossa bíblia oficial. 
Essa não é uma bíblia oficial da igreja Adventista do Sétimo Dia.” Eles tentarão se distanciar disso. Mas bem na parte de 
trás consta Jack J. Blanco, e achei engraçado que a líder do culto seja o nome de uma mulher, Ellen G. White, e o nome 
desse indivíduo é Blanco, que significa o que? Se traduz ‘branco’ do espanhol (= White = branco). De qualquer forma, logo 
atrás, o autor deste livro - porque eles dizem: "Oh, isso é, apenas, você sabe, um cara que escreveu isso. Você sabe, esse foi 
apenas um adventista do sétimo dia que escreveu isso. Isso não representa toda a nossa igreja. Isso foi escrito apenas por 
um cara." É o que eles tentam te dizer. Mas ouça, Jack J. Blanco é o presidente do Departamento de Religião da 
Universidade Adventista do Sul, perto de Chattanooga, Tennessee. OK. 
 
Então esse cara é o Presidente do Departamento de Religião dessa importante Universidade Adventista do Sétimo Dia no 
Tennessee. Portanto, este não é simplesmente um ‘adventista renegado’ da Adventista do Sétimo Dia, ele provavelmente 
será o próximo ‘David Koresh’, ou algo assim, que também foi um adventista renegado do Sétimo Dia do ramo ‘Davidian’, 
ou o que for. Você sabe, não. Esse cara aqui é um dos principais professores acadêmicos e - quero dizer, nem mesmo 
apenas um professor importante - quero dizer, ele é o presidente do Departamento de Religião da universidade deles, do 
seu seminário. Não apenas isto, mas este livro é publicado pela editora oficial deles, a Review and Herald Publishing 
Association. 

 
Não é só isso, está à venda nas livrarias da Igreja Adventista do Sétimo Dia em toda a América. Não é só isso, muitos 
adventistas do Sétimo Dia estão carregando essa coisa por aí, aparecendo na igreja com ela, indo aos seus estudos bíblicos 
com este livro. É a “bíblia” deles mas, de repente, eles dizem: "Oh, essa não é a Bíblia da Adventista do Sétimo Dia".  
 
Mas espere aí, você está vendendo, você está publicando este livro, foi escrito por um dos seus acadêmicos mais 
conceituados da sua universidade e, de repente, você vai agir do tipo: "Oh, eu não conheço esse livro". Como assim? 
 
Bem, este livro é mencionado em adventist.org, o site oficial da igreja. Há um artigo lá sobre como escolher uma tradução 
da Bíblia, e lá explica que existem três tipos de tradução da Bíblia. Então, eles estão colocando este livro na lista de 
traduções da Bíblia. E eles dizem: "Bem, existem basicamente três tipos de tradução da Bíblia". E dizem:  
 
"Número um, existe aquela que é essencialmente literal". Uma tradução que é literal e eles listam nesta categoria a King 
James Version como sendo uma tradução literal, e eles dizem: “A ESV é uma tradução literal, A bíblia ‘Novo Padrão 
Americano’ é uma tradução literal.”  
 
Então eles dizem: “Número dois, há a tradução dinâmica equivalente.” Traduções que traduzem um pouco mais 
livremente, não tanto palavra por palavra, mas um pouco mais pensamento por pensamento. E eles listam algumas Bíblias 
como a NVI e a New Living Translation. OK. 
 
Então, por fim, número três, eles dizem que há a tradução do tipo ‘paráfrase’, e há três tipos de paráfrases. E aqui está o 
que eles dizem sobre paráfrases em seu site oficial adventist.org: “As paráfrases tomam grande liberdade com o texto 
bíblico e buscam transmitir o significado do autor usando frases contemporâneas e metáforas. As paráfrases mais 
conhecidas são a ‘A Palavra Clara’, a ‘Bíblia Viva’ e ‘A Mensagem’.” 
 
Agora, eu pergunto a vocês, a bíblia “A Palavra Clara” é uma das paráfrases mais conhecidas? Quem já ouviu falar da 
“Palavra Clara” antes desta noite? Olhe em volta. Então, praticamente ninguém. (“Ah, sim, você ouviu” – diz o Pastor 
Anderson dirigindo-se a um dos ouvintes) Então, seria esta a primeira da lista das paráfrases mais conhecidas? Não. Eles 
querem com isto apenas que ela seja reconhecida lá fora, eles estão tentando promover isso quando dizem: "Ah, sim, você 
sabe, as três paráfrases mais conhecidas, é claro: A Palavra Clara, a Bíblia Viva, e A Mensagem.” Aqui está a coisa: você 
não encontrará este livro numa livraria cristã. Vá até a Livraria Bellarmine e este livro não estará lá. Mas você sabe onde 
encontrará este livro? Nas Livrarias da Igreja Adventista do Sétimo Dia em toda a América. São os Adventistas do Sétimo 
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Dia os únicos que promovem e usam este livro, tudo bem? É a ‘bíblia’ deles que lançaram para promover suas falsas 
doutrinas. 
 
Agora, ouça isto: 
 

“As paráfrases mais conhecidas são ‘A Palavra Clara’, a ‘Bíblia Viva’ e ‘A Mensagem’. Dentro de cada uma das 
categorias de traduções, existem variações significativas. Por exemplo, a NVI é, em geral, mais literal do que as 
outras traduções na categoria ‘dinâmicas equivalentes’ (dentro desta categoria). Bem, ‘A Mensagem’ faz vôos 
maiores” (na categoria das paráfrases). 

 
Ouça com atenção, adventist.org diz que: “‘A Mensagem’ se afasta mais do texto original do que a ‘Bíblia Viva’ ou ‘A 
Palavra Clara’.”  
 
O que eles estão dizendo aqui? Estão dizendo que ‘A Mensagem’ é uma paráfrase muito mais flexível do que essa coisa 
(‘Palavra Clara’). É isto o que eles estão dizendo, não é? Então, vamos testar isso agora. Eu li e entendi ‘A Mensagem’. Eu 
nunca pensei que estaria defendendo ‘A Mensagem’, e eu não estou defendendo ‘A Mensagem’. Todas essas traduções são 
ruins. 
 
Somos todos Bíblia King James aqui, usamos somente a Bíblia King James. Agora, deixe-me dizer uma coisa, isto aqui 
(Palavra Clara) faz com que ‘A Mensagem’ pareça literal, e isto é até uma coisa estranha de se dizer, eu sei. Mas para eles 
chegarem a ponto de dizer:  
 
“Ah, sim. Bem, você sabe, ‘A Mensagem’ toma essas grandes liberdades, você sabe. Já a ‘A Palavra Clara’ é mais fiel ao 
texto.”  
 
Bem, vamos ver se isto é verdade. Agora, aqui está a coisa. Eu nem mesmo precisei de muito esforço para encontrar os 
problemas nessa bíblia ‘Palavra Clara’. Eu tenho todos esses marcadores de página em todas estas diferentes páginas em 
que encontrei erros. Você diz: “Pastor Anderson, você leu essa coisa de capa a capa? Como você encontrou todas essas 
coisas?” Na realidade foi muito fácil encontrar, e aqui está tudo o que eu fiz: 
 
Eu nem sequer fui à internet para olhar mais a lista. Aqui está o que eu fiz para encontrá-las. Eu apenas verifiquei em todos 
os versículos que mostram que o inferno é eterno, porque eu sabia que estariam todos mudados. E procurei por todos os 
versículos que falam sobre ‘partir e estar com o Senhor’. Tudo aquilo que contradiz a doutrina deles é um bom lugar para 
se procurar e ver o que eles iriam mudar, certo? E é claro que foi aí que eles fizeram as grandes mudanças.  
 
Vamos para Lucas 16, Lucas, capítulo 16. Porque quando você pensa em pessoas sofrendo no inferno, esta é a passagem 
mais famosa. Lucas 16, a história do homem rico e Lázaro. Agora, algumas pessoas simplesmente consideram isso uma 
parábola. Mas nas parábolas, Jesus nunca dá nomes às pessoas. Por que nas parábolas, ele apenas diz que “havia um certo 
homem” ou  “Havia um homem rico”, “Havia um certo rei...” - mas nesta passagem ele realmente nomeia um homem 
chamando-o de Lázaro, mostrando que se trata de uma história real que aconteceu literalmente.  
 
Agora eu quero que você vá para Lucas 16 em sua Bíblia King James, porque você me seguirá neste texto enquanto eu leio 
a partir da ‘Palavra Clara’. Mas antes de tudo, vamos apenas ler na King James para descobrir o que é certo. Diz em Lucas 
16, começando no versículo 19: 
 

19. Havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu 
luxo; 
20. e havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, 
21. e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico; além disso cães vinham lamber-lhe as 
feridas. 
22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; e o homem rico também 
morreu e foi sepultado. 
23. E, no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 
24. E, ele gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia a Lázaro para que ele possa molhar a ponta 
de seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. 

 
Agora, isto é compatível com a doutrina Adventista do Sétimo Dia? “Ah, não, quando você morre, você está apenas 
dormindo e, eventualmente, você acaba queimando no inferno e você é destruído, apenas aniquilado, e acabou. Você 
apenas queima e é destruído, pronto.” 
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 Não, essa é uma história bastante assustadora, não é? Vamos ver o que a ‘Palavra Clara’ faz com este texto, ok? Olha, isso 
nem mesmo é uma paráfrase. Isso faz com que ‘A Mensagem’ pareça suave, ainda que isto possa parecer assustador, ok. 
Permitam-me recorrer às escrituras aqui desta falsa bíblia, a ‘Palavra Clara’ dos Adventistas do Sétimo Dia. Ok, você está 
olhando para a sua Bíblia no versículo 19, ouça atentamente este versículo 19, porque será tão irreconhecível que você 
precisará se orientar agora na sua Bíblia, ok, verso 19. Ouça o que eles fizeram com esta história: 
 

“Então ele disse aos fariseus: ‘Vocês continuam contando às pessoas a história que vocês criaram sobre um homem 
rico, vestido com roupas finas e que vivia luxuosamente’".  

 
Vocês ouviram isso? Ouça novamente: 
 

“Então ele disse aos fariseus: ‘Vocês continuam contando às pessoas a história que vocês criaram sobre um homem 
rico, vestido com roupas finas e que vivia luxuosamente. Na sua história, também há um homem pobre chamado 
Lázaro.’” 

 
Perceberam? Veja, aqui Jesus não está afirmando essa história como sendo um fato, como o vimos fazer na Bíblia. Na Bíblia 
Jesus está ensinando este acontecimento como sendo a palavra de Deus. Neste livro, entretanto, Ele diz aos fariseus que 
foram eles que criaram essa história. “Vocês (fariseus) criaram a história do homem rico e de Lázaro”.  
 
Dá pra acreditar? E eles ainda afirmam que isto é uma paráfrase, e por toda parte eles continuam dizendo isso, como no 
versículo 22, "Como vocês dizem, chegou o dia em que o pobre homem morreu e foi levado pelos anjos para a glória junto a 
Abraão".  
 
Versículo 27: “Então, de acordo com sua história, o homem rico disse: eu imploro pai Abraão” - vocês vêem todos estes 
acréscimos para mudar completamente a história da verdade para uma mentira? 
 
Ao invés de ser uma história verdadeira sobre o homem rico e Lázaro, agora é uma mentira contada pelos fariseus. E então 
ouça isso, no versículo 31, e isto tudo é o verso 31, é um verso bem longo aqui. Acompanhem o versículo 31 em suas 
Bíblias: 
 

“Então sua história termina com Abraão dizendo: 'Se seus irmãos não estão dispostos a ouvir Moisés e os profetas, 
eles não ouvirão ninguém, mesmo que ele ressuscite dentre os mortos. Então, veja, vocês mesmos ensinam às 
pessoas que elas devem ouvir as escrituras, e de que o que elas fizerem nesta vida as afetará na próxima.’” 

 
 Isto é uma paráfrase do versículo 31? Não, isso é algo completamente diferente. Ok? 
 
Agora, vamos ver o que ‘A Mensagem’ faz, por que, segundo eles, ‘A Mensagem’ vai ainda mais longe, certo? É o que o site 
adventist.org diz. “Ah, isso é muito próximo ao original do que ‘A Mensagem’. ‘A Mensagem’ realmente toma muitas 
liberdades.” 
 
Veja o versículo 31. Lembre-se de que na Bíblia King James o versículo 31 diz:   
 

E ele disse-lhe: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém 
ressuscitar dos mortos. 

 
Aqui está o que ‘A Mensagem’ diz: 
 

“Abraão respondeu: Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, não serão convencidos por alguém que ressuscite 
dos mortos".  

 
Este (acima) é o texto em ‘A Mensagem’. Agora, aqui está o que diz ‘A Palavra Clara’: 
 

“Então sua história termina com Abraão dizendo: ‘Se seus irmãos não estão dispostos a ouvir Moisés e aos profetas, 
eles não ouvirão ninguém, mesmo que ele ressuscite dos mortos. Portanto, vejam, vocês mesmos ensinam às 
pessoas que elas devem ouvir as escrituras e que o que elas fazem nesta vida as afetará na próxima.’’’ 

 
Ouçam-me, a Bíblia diz: 
 

5. Toda a palavra de Deus é pura; escudo é para aqueles que põem sua confiança nele. 6. Não acrescentes às suas 
palavras, para que não te reprove e sejas achado mentiroso. Provérbios 30:5-6 



E deixe-me dizer uma coisa, isso é mentir descaradamente. “Ah, está apenas tentando facilitar a compreensão. Está apenas 
deixando claro.” Não, isto é claramente satânico. Você é claramente uma seita, claramente não se importa com o que a 
Bíblia diz, porque está cultuando uma mulher chamada Ellen G. White que lhe ensinou que essa história que Jesus contou é 
uma mentira. Não é mentira, Jesus disse a verdade sobre essa história e são os Adventistas do Sétimo Dia que estão 
mentindo hoje. 
 
Dá pra acreditar? E veja, todos os versículos que ensinam que o inferno é eterno, eles fazem isso. Vá para Apocalipse 14, 
veja o que a Bíblia diz no verso 9 de Apocalipse 14: 
 

9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta, e a sua imagem, e receber sua 
marca em sua testa, ou na sua mão, 
10. este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação; e ele será 
atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos, e na presença do Cordeiro.  
11. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre; e eles não têm descanso de dia nem de noite, os que 
adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. 

 
Esse indivíduo, Doug Batchelor, que estava na TV em Sacramento quando eu era criança, eis o que ele disse:  

"Se você acredita que o inferno é eterno, você acredita que Deus é sádico".  
 
Portanto, ele está blasfemando contra Deus, chamando-O de sádico por criar o inferno. Bem, ouça Doug Batchelor, Ele 
criou o inferno, e é eterno, as pessoas serão atormentadas dia e noite para todo o sempre e sempre, e você O comparará a 
um homem pervertido chamado Marquês de Sade, do final do século 18 na França (1740-1814), que era um sodomita e 
tudo mais, e você vai comparar isso com o Senhor? Esse é o pior tipo de blasfêmia para se dizer: "Oh, ele é um sádico. O 
Deus que os batistas adoram é um sádico”, é o que ele está dizendo.  
 
Mas ouçam isso. Pela ‘Palavra Clara’, ok, vocês estão olhando na Bíblia verdadeira em Apocalipse 14: 9. Aqui está o que diz 
a ‘Palavra Clara’: 
 

“Notei um terceiro anjo voando atrás do primeiro e do segundo, e ele também deu sua mensagem em alta voz para 
que todos ouvissem, dizer: 'Aqueles que adoram a besta do mar e sua imagem e concordam em receber a marca de 
seu nome na testa ou na mão', - ouça o versículo 10, - ‘terão que beber o vinho do julgamento de Deus, que será 
derramado – sem misturar com misericórdia – do cálice de sua indignação. Isso acontecerá na presença dos santos 
anjos e do cordeiro.”  

 
O que está faltando? Tormento com fogo e enxofre. Ok, vejamos o verso 11 na Palavra clara:  
 

“O fogo do julgamento de Deus não descansará até que aqueles que adoram a besta do mar e o animal terrestre e 
que tenham a marca do seu nome sejam totalmente destruídos. O fogo não descansará até que eles sejam 
totalmente destruídos.”  

 
O que a Bíblia King James diz?  
 

11. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre; e eles não têm descanso de dia nem de noite 
 
Então, o que eles tiraram é ‘o dia e a noite sem descanso’. O que eles tiraram são ‘o tormento, o fogo e o enxofre’ e, no fim, 
eles simplesmente acabaram sendo destruídos. Então, eles tiraram o fato de que é um castigo eterno e acrescentaram a 
idéia de que apenas serão destruídos ou aniquilados. Vá para Apocalipse 20:10. 
 
Apocalipse 20:10 é outra escritura que queremos apontar para mostrar que o inferno é eterno e - de fato, este é um dos 
primeiros versículos da Bíblia que eu memorizei em toda a minha vida. Quando eu ainda era apenas uma criança pequena, 
um garotinho, e meus pais tinham uma Bíblia – de fato, cada um deles tinha uma Bíblia, uma Bíblia Scofield de Referência, 
mas - você sabe, eles tinham essas Bíblias e no final da Bíblia, eles tinham uma lista de doutrinas-chave - minha mãe e meu 
pai tinham essa lista. Eles tinham uma lista de doutrinas-chave, e onde encontrar na Bíblia os textos para provar essas 
doutrinas. 
 
E a primeira coisa que foi listada ali – e era uma lista grande de todos os tipos de doutrinas, mas a primeira coisa na lista foi 
a doutrina do inferno eterno e dizia: Apocalipse 20:10. E lembro-me de copiar essas referências. Peguei a Bíblia de meus 
pais quando era criança, e eu tinha uma Bíblia como a deles. Copiei todas essas referências na minha Bíblia e decidi que iria 
memorizar esses versículos para que eu pudesse conhecer essas doutrinas-chave. E um dos primeiros que eu memorizei foi 
Apocalipse 20:10 sobre o inferno eterno, e aqui está o que diz:  
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E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta; e serão 
atormentados dia e noite para sempre e sempre. Ap.20:10 

 
Você diz: "Bem, isso é horrível. Eu não gosto disso". Mas aqui está a questão: nós não decidimos do que gostamos ou do 
que não gostamos. É o que é Verdade, ou o que não é Verdade. Quero dizer, o que a Bíblia diz? A Bíblia não é um balcão de 
canapés em que você escolhe certos itens de que gosta e de outros diz: "Bem, eu simplesmente não gosto disso. Acho que 
vou pular isso". Não, você pega ou deixa. Você pega tudo como um todo ou deixa tudo como um todo. Você não pode ser 
uma dessas pessoas, como Thomas Jefferson que criou sua própria Bíblia, onde tira todas as partes que não gosta. Ok? 
Não. Você precisa aceitar tudo, porque a Bíblia diz: 
 

18. (...) Se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste 
livro; 
19. e, se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da 
vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Ap.22:18-19 

 
Ouça o que diz em Apocalipse 20:10, no livro publicado pela Adventista do Sétimo Dia, ‘A Palavra Clara’: 
 
Você está olhando para a verdadeira Bíblia, a versão King James, versículo 10. A ‘Palavra Clara’ diz: 
 

"E o diabo que os enganou foi jogado no lago de fogo e consumido junto com a besta do mar, o animal terrestre e 
todos os ímpios. Sua destruição será para todo o sempre e sempre."  

 
Observem, eles são consumidos, são queimados, são destruídos, a besta do mar e o animal terrestre, ok? Linguagem 
poética realmente boa aqui. Mas, o que mais temos aqui sobre ‘aniquilação’? Deixe-me ver meus cartões aqui. 
 
Outra escritura: vá para Marcos, capítulo 9, sobre o inferno. Um dos que nós pensamos é onde Jesus continua martelando 
sobre isso, o fogo do inferno, e ele diz: “onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga”, e ele repete essa afirmação 
exatas três vezes, “onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga”.  
 
Ouça o que eles fazem com este texto na ‘Palavra Clara’. Começando no versículo 43:  
 

"Você deve estar disposto a sacrificar qualquer coisa que o afaste de mim, mesmo algo tão valioso quanto o seu 
braço direito".  

Eles querem que você corte o braço direito inteiro. Nem mesmo, digo, não somente a mão. Quero dizer, eles querem fazer 
isso com o braço inteiro. Mas, de qualquer maneira, continuando: 
 

“é melhor ser fisicamente deficiente e estar no reino de Deus do que passar pela vida fisicamente inteiro, apenas 
para perder a vida eterna (?) e ser consumido no lago de fogo. Esse fogo fará seu trabalho tão bem quanto os 
vermes comem um cadáver ou como os incêndios florestais queimam árvores.” 

 
 Agora veja, há tanta heresia nessas frases. Perder a vida eterna? Isso é um oximoro*. Como perder - se você a perder, 
então não é eterna. Eterno significa que é para sempre. Então você diz: "Oh, você perde a vida eterna.” Sim, isso se chama 
morte, neste caso você não tem a vida eterna. (ou seja, nunca teve). Isso nem mesmo faz sentido. Então, eles – antes de 
tudo – estão ensinando aí esta mentira de se perder a vida eterna, aí mesmo. Mas não somente isso, o texto diz: "Oh, o 
fogo fará seu trabalho tão bem quanto os vermes comem um cadáver ou como os incêndios florestais queimam árvores".  
 
Você sabia que um incêndio florestal realmente não queima as árvores tão completamente? Se você já viu uma floresta 
que teve um incêndio florestal, o que resta? Ficam aqueles gigantescos troncos negros lá de pé por anos e anos e anos, 
depois ainda estão lá, ainda de pé. Nós temos uma trilha que adoramos lá no norte da Califórnia chamada Beecroft, e 
houve um grande incêndio florestal. Costumava ser uma trilha tão bonita, mas um incêndio florestal entrou e a arruinou 
muito, e agora lá estão apenas estas árvores extremamente altas, pretas, queimadas e carbonizadas. Isso não foi muito 
completo. E, então, repete novamente no versículo 46:  
 
"Como eu disse, o lago de fogo fará seu trabalho tão bem quanto os vermes comem um cadáver ou como os incêndios 
florestais queimam árvores". Versículo 48: "Colocar algo acima do reino de Deus terá conseqüências tão certas como 
quando vermes atacam um cadáver ou um incêndio na floresta queima árvores". OK.  

 
*oximoro: figura em que se combinam palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas que, no contexto, reforçam a expressão 
(p.ex.: obscura claridade, música silenciosa); paradoxo. 
 



Vá para Mateus 25, onde Jesus Cristo novamente deixa claro que o inferno é um castigo eterno. Em Mateus 25:41, ele diz:  
 

Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, 
preparado para o diabo e seus anjos. 

 
Observem, eles estão partindo para o fogo eterno, mas observe o que diz o versículo 46:  
 

E irão estes para o castigo eterno; mas os justos para a vida eterna. 
 
Pergunta, o que é o ‘castigo eterno’? Significa que você é punido e que dura para sempre. É um castigo que dura para 
sempre. Ouça o que a ‘Palavra Clara’ faz com o versículo 41:  
 

"Então ele dirá aos que estão à sua esquerda: ‘Você não pode receber um lar no reino de meu Pai, pois você ainda é 
controlado por sua natureza pecaminosa. Deixe a minha presença. Você perecerá no mesmo fogo que destruirá o 
diabo e seus anjos. ’"  

 
Novamente, sempre é ‘destruição’, ‘aniquilação’, ‘consumação’, não é interessante? Eles também acrescentam essa 
heresia em que você: “não pode receber um lar no reino de meu Pai, porque você ainda é controlado por sua natureza 
pecaminosa." 
 
Da onde veio isso? Espere até ver o que a ‘Palavra Clara’ diz no verso 46. Olhem para suas Bíblias, a verdadeira Bíblia, e 
comparem com ‘A Palavra Clara’: 
  

"Não tenho outra escolha a não ser acabar com suas vidas, porque no Meu Reino, todos se preocupam uns com os outros".  

 
É irreconhecível. Agora olhe, vamos para ‘A Mensagem’, porque, lembrem-se de que eles afirmam que ‘A Mensagem’ 
realmente faz algumas mudanças enormes em comparação com a ‘Palavra Clara’. É o que eles dizem. Ok, aqui está o que ‘A 
Mensagem’ diz, ouça... (Puxa, eu não trouxe todos os textos da ‘A Mensagem’.) Eu posso apenas ver alguns versículos da 
‘Mensagem’ aqui, eu tive que me livrar dessa coisa. Mas, de qualquer maneira, ouça o que diz em Apocalipse 20:10 em ‘A 
Mensagem’, ok? Este é o versículo que eu memorizei quando menino, vamos ler primeiro na King James e depois em ‘A 
mensagem’: 
 

10. E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta; e serão 
atormentados dia e noite para sempre e sempre. (King James) 

 
Em ‘A Mensagem’ diz:  
 

"O diabo que os enganou será jogado no lago de fogo e enxofre, juntando-se à besta e ao falso profeta, os três em 
tormento (“around the clock” = “24 horas por dia”) por séculos sem fim". 

 
Bem, esse é um jeito estranho de se dizer, mas pelo menos eles estão literalmente dizendo a mesma coisa, basicamente 
que estão sendo atormentados 24 horas por dia para sempre.  
 
Agora veja, eu poderia - farei outro sermão em que eu possa mostrar-lhes muitas coisas estranhas em ‘A Mensagem’. Não 
estou defendendo ‘A Mensagem’ hoje à noite, tá certo? Talvez alguém poderia dizer: “Pastor Anderson endossa ‘A 
Mensagem’”, você sabe como é. Olha, eu endosso apenas a King James. Só estou tentando mostrar a vocês a mentira que 
há na adventist.org quando eles dizem: "Ah, sim, a ‘Palavra Clara’ é uma descrição muito mais verdadeira do que ‘A 
Mensagem’. Bem, sim, é uma paráfrase, mas, não é como ‘A Mensagem’ ou algo assim, não toma essas liberdades 
enormes.” 
 
Quero dizer, isso não é uma loucura? Enfim, é isso que eles fazem. Outras doutrinas-chave dos adventistas do sétimo dia - é 
claro – sobre o sábado. Há toneladas de textos acrescentados sobre o sábado em versos que nada têm a ver com o sábado, 
eles simplesmente acrescentam o sábado. O faraó está irado com o Egito por causa do sábado, sabe, coisas que nunca 
estiveram no original – “ele disse: Ei, você está dando a todos um sábado semanal. É por isso que estou irado com você.” 
Quero dizer, todas essas coisas sobre o sábado, sábado, sábado, simplesmente frases sendo adicionadas. 
 
Uma delas adicionadas em Levítico: "Sempre houve o sábado semanal desde que Deus o abençoou", uma afirmação que 
nunca esteve lá em primeiro lugar, e que simplesmente foi adicionada a um versículo, e então continuam com o versículo 
original da palavra de Deus. Encontramos outros exemplos em Isaías 66 sobre o inferno, mas já abordamos o suficiente 
sobre isso.  

https://www.adventist.org/


Vá para Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Essa é outra doutrina estranha. Você sabe, terminamos a abordagem sobre o 
fato de que eles acreditam nessa estranha doutrina da inseparabilidade do corpo, mente e alma. Abordamos o assunto o de 
que eles não acreditam no inferno como um castigo eterno, e acreditam no sono da alma. Eles não acreditam que vamos 
para o céu assim que morrermos, mas que estaremos dormindo e blá, blá. E eles têm também essa outra doutrina muito 
estranha que tem a ver com a origem de sua religião, porque a religião deles começou na década de 1800 em torno de um 
homem chamado William Miller (1782 – 1849). 
 
E esse sujeito, William Miller, previu falsamente o retorno de Cristo e disse: "Jesus Cristo retornará em 1843 ou 1844". E ele 
espalhou essa mensagem imprimindo literalmente milhões de panfletos, livros, revistas, simplesmente dizendo: “o fim está 
próximo, Jesus retornará em 1844” e esse movimento ficou conhecido como o ‘Movimento Adventista’.  
 
Agora veja, ‘advento’ significa vinda. Quando falamos sobre o primeiro advento de Jesus Cristo, estamos falando sobre Sua 
primeira vinda. Quando falamos sobre o segundo advento de Cristo, estamos falando sobre a segunda vinda. Agora, muitas 
pessoas pensam que os Adventistas do Sétimo Dia são chamados ‘adventistas’ simplesmente porque acreditam que Cristo 
está voltando. Bem, isso é ridículo, porque praticamente todo o cristianismo acredita que Cristo voltará. 
 
Não, foi chamado de ‘Movimento Adventista’ porque disseram que ele voltaria em 1844. Agora, se você vai ao site 
adventist.org eles dizem: "Bem, adventista significa que, você sabe, acreditamos que Cristo está voltando. Acreditamos na 
segunda vinda." Bem, junte-se ao clube. Todos nós acreditamos em sua segunda vinda, mas não somos chamados por aí de 
adventistas. Não, você é chamado ‘adventista’ porque acreditou na segunda vinda em 1844. O que foi uma falsa profecia, 
foi uma mentira, uma distorção absurda das escrituras.  
 
Agora, vocês se perguntam: “Mas de onde eles tiraram o ano ‘1844’? Sabe, esse tal William Miller, andando por aí dizendo 
isso, ele recebeu por inspiração divina, ou o quê?” Não, aqui está de onde ele tirou isto. Ele “entendeu” diretamente da 
Bíblia, aqui neste verso claro como cristal em Daniel 8:14. Bem, vamos ler o versículo 13 para entender o contexto: 
 

13. Depois ouvi um santo que falava; e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício 
contínuo, e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? 
 
14. E ele me disse: Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o santuário será purificado. (ACF) 

 
Sendo assim, nas escrituras está escrito que são 2.300 tardes e manhãs até que o santuário seja purificado. Então, eis aqui 
o que eles disseram:  
 
“bem, quando os judeus voltaram da Babilônia e restabeleceram os sacrifícios de animais no templo, em Jerusalém, quando 
voltaram do cativeiro” - eles pensaram e concluíram – “ok, foi em 456 aC.” Aí eles disseram: “2300... dias... Espere um 
minuto, 2300 dias - que tal 2.300 anos? Então, vamos tomar 456 aC, vamos adicionar 2.300 anos, 1844! Tudo bem. Ele está 
vindo em 1844. Certo!” –  Então eles começaram a sair por aí afirmando isso. 
 
Agora vejam, eles estavam certos ou errados? Bem, evidentemente eles estavam errados porque, sabem, vocês ficarão 
chocados quando eu lhes disser isto, mas Jesus Cristo não retornou em 1844. E este acontecimento entra na história como 
‘Dia do Grande Desapontamento’. Sério, esse é o nome oficial, o ‘Grande Desapontamento’. Então, este grande 
desapontamento ocorreu. E então, o que aconteceu com os seguidores de William Miller depois de 1844? Bem, 
obviamente eles ficaram todos desiludidos. O mesmo que aconteceu com os seguidores de Harold Camping após 2011 ou, 
vocês sabem, todas essas outras falsas previsões.  
 
Bem, eles meio que se dividiram em grupos diferentes. Algumas pessoas simplesmente pararam de seguir William Miller, e 
isso faz muito sentido. “Ei, provavelmente devemos parar de seguir esse cara.” Outras pessoas disseram: "Bem, tudo bem, 
Cristo não voltou, mas algo aconteceu no céu. Não sabemos o que foi, mas algo aconteceu. Algo tinha que ter acontecido, 
mas não sabemos". Então outras pessoas fizeram a seguinte afirmação: "A porta foi fechada", e disseram: “ninguém pode 
ser salvo depois de 1844, acabou. Isso, você sabe, está feito, ninguém pode ser salvo depois disso.” Depois, há um terceiro 
grupo que mais tarde viria a ser os ‘Adventistas do Sétimo Dia’.  
 
E esse terceiro grupo disse: "Bem, Cristo não retornou em 1844, mas o que ocorreu é que Ele começou a purificar o 
santuário no céu", isto porque diz aqui em Daniel 8:14 diz:   

 
14. E ele me disse: Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o santuário será purificado. (ACF) 

 
E eles concluíram: “Ele simplesmente começou a purificar o santuário no céu, sabe, não foi aqui, foi lá em cima.” – Hã?  
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Então eles simplesmente continuaram com este seguimento, e Ellen G. White e seu marido se tornaram líderes desse 
grupo de pessoas que se mantinham fiéis ao Millerismo (ensinamentos de William Miller), e eles não admitiriam que 1844 fosse 
uma data falsa. Eles disseram: "Não, 1844 foi o verdadeiro acontecimento, só que Ele começou a purificar o santuário no 
céu". Assim, os Adventistas do Sétimo Dia criaram essa doutrina elaborada que é chamada de ‘Julgamento Investigativo’, e 
a coisa toda é apenas para encobrir a falsa previsão de 1844.  
 
Portanto, para encobertá-la, eles têm que dizer que algo aconteceu em 1844. Então eles dizem: "Bem, foi o começo deste 
‘julgamento investigativo’", e eles então criaram essa doutrina elaborada.  
 
Agora, se apenas passarmos a vista nesta passagem em Daniel 8:13 e 14, notaremos algumas coisas. No versículo 13 
veremos a ‘transgressão da desolação’, todo mundo está vendo isto no final do versículo? Também conhecida como 
‘abominação da desolação’. Jesus disse que isso não acontecerá senão até que venha a tribulação. Não é mesmo?  
Acontecerá quando os selos estiverem sendo abertos, a tribulação – não está falando de 1844, ok? Isto é algo que 
acontecerá no fim dos tempos, não está simplesmente apontando para a segunda vinda de Cristo, tipo, uns 160, 170 anos 
antes que aconteça.  
 
Não, esses são eventos que acontecerão no fim dos tempos. Não apenas isso, mas diz no final do versículo que o santuário 
e o exército serão pisoteados, e isto é descrito em Lucas 21 em associação com a ‘abominação da desolação’, e é descrito 
em Apocalipse capítulo 11, e tudo isso acontece na segunda metade da 70ª semana de Daniel. É a isso que esta profecia 
em Daniel 8 se refere. O período do fim dos tempos, a tribulação, a ira de Deus sendo derramada. Mas não, eles 
simplesmente dirão: "Oh, isso é sobre 1844". E então, é claro, a ‘Palavra Clara’ precisa intervir e esclarecer isso para nós. 
Então, eis o que eles fazem com o texto em Daniel 8.13 e 14:  
 

“O Santo disse algo ao meu anjo, que lhe perguntou: 'Por quanto tempo o pequeno chifre poderá transgredir tão 
rebeldemente e perverter a verdade sobre Deus e o santuário celestial? '” 

 
Então, vê como eles mudaram o texto para o ‘santuário celestial’? Essa é a nova interpretação deles após 1844.  
 

“’Por quanto tempo essas coisas continuarão e o poder do pequeno chifre durará?’ Ele respondeu: ‘Depois de 2.300 
dias proféticos os quais na realidade representam anos, Deus restaurará a verdade sobre o santuário celestial ao 
seu devido lugar, e então o processo de julgamento começará, o qual a purificação anual do santuário terrestre era 
um tipo, e Deus vindicará seu povo’.”  

 
Isso é muito texto. O versículo 14 é bem curto. Eles acrescentaram muita coisa nessa coisa. Esta é uma doutrina estranha 
que não tem base nas escrituras, é fundamentada em uma previsão falsa de William Miller. Parem, admitam que ele estava 
errado. Ele estava errado, ele mentiu sobre 1844. Ele é um tolo. Todo aquele que prediz o ano em que Cristo voltará está 
pregando uma doutrina falsa, porque Ele disse:  
 

“Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai.” Mt 24:36 
“Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.” Mt 24:42 
“Por isso, estai vós prontos também; porque à hora que não pensais, o Filho do homem virá.” Mt 24:44 

 
Mas então as pessoas pensam: "Bem, mas eu sei, eu sei, por que vi as luas de sangue, e o calendário judaico, e eu vi a 
profecia em Daniel 8:13 e 14 e soube que esses 2.300 ‘dias’ eram realmente 2.300 anos, e o fim está próximo, venda tudo o  
que você tem e, blá, blá, blá, beba aquela ‘bebida colorida’ (cool Aid)...”  
 
Bem, de qualquer maneira, sendo assim, eles então introduziram essa estranha doutrina do ‘julgamento investigativo’. 
 
Agora, prestem atenção, quando digo que os Adventistas do Sétimo Dia são uma religião perigosa nos dias de hoje (muitos 
acham que não), vou lhes dizer por que. Porque quando olhamos para os Mórmons, todos sabemos que eles são uma seita, 
todo mundo percebe que é uma seita. Se você olhar para as Testemunhas de Jeová, todo mundo percebe que isso é um 
falso culto. Eles têm sua própria “bíblia” estranha que muda tudo nas escrituras (Novo Mundo).  
 
Os Mórmons têm sua própria tradução de Joseph Smith, sim, eles têm. Eles dizem: “oh, usamos a King James”, mas eles 
também usam a tradução de Joseph Smith. E a maioria das pessoas não sabe disso. E eles têm ainda outros, ‘O Livro de 
Mórmon’ e tudo mais. OK.  
 
Mas eles pensam que os Adventistas do Sétimo Dia são como batistas, como cristãos não-denominacionais, como os 
evangélicos básicos, e que eles apenas se reúnem no sábado, e que só querem falar sobre o sábado, e o sábado e - veja, 
este é o menor dos seus problemas. Quero dizer, eles podem se reunir nas terças-feiras, tanto faz. Eles podem se reunir nas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Millerismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Miller
https://www.koolaid.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_do_Novo_Mundo_das_Escrituras_Sagradas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith_Jr.
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Livro_de_M%C3%B3rmon
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Livro_de_M%C3%B3rmon


quintas-feiras se quiserem, por mim estaria tudo certo se eles pregassem o evangelho de Jesus Cristo. Mas estou lhes 
dizendo, eles estão pregando uma doutrina estranha e falsa de Ellen G. White. 
 
Ouça agora a sua crença fundamental do ‘Julgamento Investigativo’, é o ponto 24 de suas Crenças Fundamentais.  
 

24 - ‘O Ministério de Cristo no Santuário Celestial’: 
 

In 1844, at the end of the prophetic period of 2300 days, He entered the second and last phase of His atoning 
ministry, (which was typified by the work of the high priest in the most holy place of the earthly sanctuary). It is a 
work of investigative judgment which is part of the ultimate disposition of all sin (typified by the cleansing of the 
ancient Hebrew sanctuary on the Day of Atonement. In that typical service the sanctuary was cleansed with the 
blood of animal sacrifices, but the heavenly things are purified with the perfect sacrifice of the blood of Jesus.) The 
investigative judgment reveals to heavenly intelligences who among the dead are asleep in Christ and therefore, in 
Him, are deemed worthy to have part in the first resurrection. It also makes manifest who among the living are 
abiding in Christ, keeping the commandments of God and the faith of Jesus, and in Him, therefore, are ready for 
translation into His everlasting kingdom. This judgment vindicates the justice of God in saving those who believe in 
Jesus. It declares that those who have remained loyal to God shall receive the kingdom. The completion of this 
ministry of Christ will mark the close of human probation before the Second Advent. 
 
Fonte: Site oficial norte-americano da Seventh-day Adventist Church 
Link: https://www.adventist.org/beliefs/fundamental-beliefs/restoration/christs-ministry-in-the-heavenly-sanctuary/ 

 
24 - ‘O Ministério de Cristo no Santuário Celestial’ Versão em Português do site oficial da Adventista do Sétimo Dia: 

 
Em 1844, no fim do período profético dos 2300 dias, Ele entrou na segunda e última fase do Seu ministério 
expiatório. É uma obra de juízo investigativo que faz parte de uma derradeira tendência de todo o pecado tipificado 
pelo serviço de purificação do santuário hebraico no Dia da Expiação. Nesse serviço típico, o santuário era limpo 
com o sangue de sacrifícios animais que, mas o santuário celestial é purificado com o sacrifício perfeito do sangue 
de Jesus. O juízo investigativo revela aos seres celestiais, quem entre os mortos dormiram em Cristo e, por isso, 
n’Ele considerados dignos de participar na primeira ressurreição. Também torna claro quem entre os vivos estão em 
comunhão com Cristo, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus e, n’Ele estão preparados para a 
trasladação para o Seu reino eterno. Este juízo reivindica a justiça de Deus em salvar todos os que crêem em Jesus. 
Declara também que aqueles que permaneceram fiéis a Deus receberão o reino. O término deste ministério de 
Cristo vai marcar o fim do tempo de prova do ser humano antes da Segunda Vinda. 
 
Link: https://www.adventistas.org.pt/quem-somos/declaracao-oficial-de-crencas-fundamentais 

 
Agora, é engraçado, porque sempre que você fala com os Adventistas do Sétimo Dia, eles lhe dizem: "Oh, nós acreditamos 
que a salvação é pela fé. Oh, sim, apenas creia – apenas creia em Jesus. Oh, sim, é tudo pela fé. Não é pelas obras, apenas 
pela fé."  
 
Agora, o que a crença fundamental 24 acabou de dizer? Que esse ‘julgamento investigativo’ está verificando se você está 
guardando os mandamentos e mantendo a fé em Jesus, para ver se você é digno de passar para o Seu reino eterno. Não é 
isso que diz lá? Quero dizer, vamos ler novamente.  
 

“O julgamento investigativo revela às inteligências celestes...” (na versão em inglês o texto diz “inteligências celestes”) 

 
Então, isso não é como as agências terrenas de inteligência, como a CIA (Agência Central de Inteligência) ou a NSA (Agência 
de Segurança Nacional) espionando você, sabe, isso é como uma agência de inteligência celestial que está verificando suas 
obras, ok? 
 

O julgamento investigativo revela às inteligências celestes quem entre os mortos está dormindo em Cristo e, por 
isso, n’Ele considerados dignos de participar na primeira ressurreição. Também torna claro quem entre os vivos está 
em comunhão com Cristo, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus e, n’Ele estão preparados para a 
trasladação para o Seu reino eterno. Este juízo reivindica a justiça de Deus em salvar todos os que crêem em Jesus. 

 
O julgamento de Deus não precisa ser reivindicado. Ele pode salvar aqueles que crêem, porque foi isso o que Ele disse que 
faria, porque Ele morreu por eles. Continuando: 
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Declara também que aqueles que permaneceram fiéis a Deus receberão o reino. O término deste ministério de 
Cristo vai marcar o fim do tempo de prova do ser humano antes da Segunda Vinda. 

 
Você diz: "Não, pastor Anderson, você está entendendo isso errado, você está lendo isso errado, eles crêem que a salvação 
é somente pela fé".  
 
OK. Bem, o ponto número 10 da ‘Declaração Oficial das Crenças Fundamentais’, sob o título ‘A Experiência da Salvação’ diz 
como seremos salvos: 
 

Guiados pelo Espírito Santo nós sentimos as nossas necessidades, reconhecemos os nossos pecados, arrependemo-
nos das nossas transgressões, (...) 

 
Sabe, tem um sermão que escutei sobre isso recentemente, você talvez queira conferir, acho que foi hoje de manhã, certo?  
 

(...) arrependemo-nos das nossas transgressões, e exercemos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como Substituto e 
Exemplo.  
 

Observe como que eles estão meio que infiltrando lá com: "Bem, sim, apenas creia em Jesus" e ...  e ...também, sabe, se 
arrependam de todos os seus pecados, você sabe, pecados como ...como ... não descansar no sábado... por exemplo... 
 
ou qualquer outro número de pecados que eles queiram que você se arrependa para ser salvo, o que é, na realidade, a 
salvação por obras, porque a Bíblia diz: “E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho” em João 
3:10...(?) né?  Claro, porque o ‘arrependimento’ está no livro de João, né? Não. E você sabia que não é João 3:10, tinha que 
ser Jonas 3:10. 
 
Mas de qualquer maneira, você sabe, então eles – “oh, bem, você confia em Cristo, fé em Cristo... como seu exemplo de 
como viver e fazer as obras. É tudo pela fé, mas você tem que fazer obras também, porque todos sabemos que a fé sem 
obras é morta...” 
 
Você sabe o que eles dizem, eles sempre encontram uma maneira de importá-la e de trazê-la para dentro, (importar as 
obras para dentro da doutrina da salvação), seja como for.  
 
Nosso tempo está quase terminando, mas eu gostaria de abordar uma última coisa. Você diz: “De onde todos estes falsos 
ensinamentos estão vindo? De onde vem tudo isso? Ellen G. White, quem é Ellen G. White?” Você sabia, Ellen G. White é a  
mulher, digo, é a única mulher que eles listam em sua doutrina como sendo uma mulher que tem o dom de profecia ou 
uma pessoa que tem o dom de profecia em nossa era moderna. Ela é a única profeta moderna que eles reconhecem. 
 
E, lembrem-se, seus escritos são uma fonte de autoridade da verdade. Agora, o que ela escreveu? Bem, durante sua vida, 
ela escreveu mais de 5.000 artigos periódicos, 40 livros e relatou mais de 2.000 experiências paranormais visuais ou orais.  
 
Agora, veja, é claro que vamos ouvir alguém que teve mais de 2.000 experiências paranormais. Sabe, é como quando 
recebo e-mails de pessoas assim, então: pare tudo, atenda ao telefone e, deixe-me passar quatro horas no telefone com 
você, eu quero ouvir suas experiências paranormais, conte-me tudo, não deixe nada de fora.  
 
Não, é como: deletar, excluir, spam, pasta de spam. Quero dizer, recebo inúmeros telefonemas de - sabe, tive várias 
pessoas que me contataram de vários países que começaram dizendo: "Eu sou uma das duas testemunhas, sou Moisés". 
Isso não é verdade, Zsuzsa? (pastor dirigindo-se a sua esposa). Minha esposa tem visto isto – eu mostro a ela cartas físicas. 
Recebo uma correspondência registrada e fico tipo "Ah, estou sendo processado". Vou até a agência dos correios - você 
sabe, recebo uma carta registrada e penso: estou sendo processado.  
 
Me processar pelo quê? Eu não possuo nada, você agora é a piada, amigo. Você diz: “você não tem medo de ser 
processado?” É o que as pessoas me perguntam às vezes. “Você será processado!” Quando você não tem nada, você não 
tem nada a perder. Me processar por quê? Não possuo nada, não tenho dinheiro. De qualquer forma - quero dizer, tenho 
um pouco de dinheiro na carteira, mas, sabe, não é grande coisa. Mas eles dirão, oh, você tem uma correspondência 
registrada, vá até os correios. E, você sabe, é um aborrecimento. Você se dirige até os correios, espera na fila, mostra sua 
identificação, eles vão lá encontrá-la, trazem sua correspondência registrada, e qual é o conteúdo? 
 
É tipo, “Pastor Anderson, queria ter certeza de que você seria aquele que receberia isto, fui abduzido por alienígenas, e eu 
não quero contar isso para mais ninguém, exceto você.” E é como - eu mostrei a minha esposa, literalmente 50 páginas de 
cartas manuscritas, 50 páginas escritas à mão, 50 páginas, e continua e continua e continua... Congregação: “Você leu tudo?”   

https://www.adventistas.org.pt/quem-somos/declaracao-oficial-de-crencas-fundamentais
https://www.adventistas.org.pt/quem-somos/declaracao-oficial-de-crencas-fundamentais


Pastor: Não, eu não li a coisa toda. Mas são eles falando sobre serem abduzidos por alienígenas, e terem visões e, do tipo: 
“olha, eu tenho medo de ser o anticristo, o que eu faço?” Literalmente! Não estou brincando e não estou falando de um 
caso - e as pessoas ficam tipo: "Por que você não me retorna?” “Por que você não me dá um retorno? Eu te mandei um e-
mail!” “Eu te liguei!”  
 
Aqui está o porquê, porque minha caixa de entrada está tão cheia de experiências paranormais, que não consigo chegar 
até a sua mensagem. Vocês imaginem o seguinte: “Olá, você chegou ao correio de voz de Steven Anderson. Se você teve 
uma experiência paranormal, pressione um. Se você quiser um debate no meu novo programa de Profecia da Bíblia, 
pressione dois”, sabe, algo do tipo. 
 
Então, as pessoas me ligam, eu recebo e-mails, e não de uma única pessoa. Estou falando de pessoas diferentes, de 
diferentes partes do mundo, todas elas me dizendo:  
 
"Estou com medo de ser o anticristo. Como posso saber se sou o anticristo ou não?" – “E se eu for o anticristo?” E outras 
pessoas dizendo: "Eu sou uma das duas testemunhas". E então um cara disse: "Eu sou o Moisés das duas testemunhas". 
Outro disse: "Eu sou Elias das duas testemunhas". Eu tive os dois. Eu tive um par de Moisés, um par de Elias, um par de 
anticristos, sabe?  
 
Então, estou saindo da trilha, preciso voltar ao assunto, ok. De qualquer forma, vou ler aqui um relato sobre Ellen White: 
 

“Durante a vida dela, Ellen White relatou mais de 2.000 experiências paranormais visuais e orais. Na maioria das 
quais ela era transportada ou em comunicação com entidades sobrenaturais, incluindo vários anjos e, às vezes, 
Jesus. Hoje, mais de 100 títulos estão disponíveis em inglês, incluindo compilações do seu manuscrito de 50.000 
páginas. 

 
 Essa é uma fonte de autoridade da verdade bastante significativa, 50.000 páginas... bem, pensei nisso agora: Na ‘Palavra 
Clara’ lemos: 
 

“em contraste a esses homens ímpios, é o Senhor Jesus também chamado Miguel, o Arcanjo, pois ele está sob toda 
a costa angelical...” 
 

Então, a propósito, a ‘Palavra Clara’ também diz que Jesus é Miguel, o Arcanjo, foi o que Ellen G. White ensinou, que 
ambos são um e o mesmo. Enfim, ela escreveu todas essas 50.000 páginas. E de onde ela tirou todas essas coisas? Quais 
foram essas 2.000 experiências paranormais? Aqui está uma descrição de sua experiência paranormal por uma pessoa que 
realmente esteve lá. O nome dele é John Norton Loughborough. Ele esteve com ela 50 vezes, a partir de 1852, e seu marido 
James White estava lá, e os dois descreveram da mesma maneira.  E aqui está o que eles disseram que aconteceu: 
 

Ao passar pela visão, ela dava três gritos arrebatadores de “glória” que ecoava e re-ecoava. O segundo e 
especialmente o terceiro já mais fraco, mas mais emocionante que o primeiro. A voz se assemelhava à de alguém a 
uma distância considerável de você e acabava quase inaudível: “glória” – “glória” – “glória”.  
 
Número dois, por alguns segundos ela desfaleceria, sem força, então era instantaneamente preenchida com uma 
força sobre-humana. – Isso foi escrito pelo cara que esteve lá 50 vezes. – Às vezes, levantando-se sobre seus pés e 
andando pela sala, ela freqüentemente movia mãos e braços e gestos que eram livres e graciosos. Mas, seja qual 
fosse a posição em que ela movia a mão ou o braço, não poderia ser impedida nem controlada, mesmo pela pessoa 
mais forte. 

 
Em 1845 ela segurou a Bíblia da família dos seus pais pesando 8 kg (18,5 libras) na mão esquerda, estendida por 
meia hora, e ela mesma pesava 36kg (80 libras) na época.  

 
É como uma dessas pessoas no Facebook se gabando de quanto peso elas levantam, entendem o que quero dizer? “Cara, 
eu sustentei uma Bíblia de 8 quilos – uma Bíblia da família de 8 quilos, você sabe, por meia hora e estou pesando menos de 
37 quilos.”  
 
Então, uma mulher de 36 kg está agüentando - quero dizer, isso pode não parecer difícil, mas tente. Quero dizer, 8 kg e 300 
gramas. Pegue um haltere de 9 kg e segure-o assim. Vamos ver se você pode agüentar um minuto. Ela está fazendo isso 
com uma Bíblia, então é ainda mais difícil, porque você tem que agarrá-la, 8 quilos e 300gramas. Sabe de uma coisa? 
Inscreva-me nesta igreja, sabe o quê? Esta é uma fonte de autoridade da verdade. OK? Onde tem uma Igreja Adventista 
mais próxima para eu congregar? 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Norton_Loughborough
https://pt.wikipedia.org/wiki/James_White


Número três, ela não respirava durante todo o período da visão. Ela não respirava durante todo o período de uma 
visão que variava entre 15 minutos a 3 horas. No entanto, seu pulso batia regularmente e seu semblante 
permanecia agradável como no estado natural. Seus olhos permaneciam sempre abertos sem piscar.  

 
Bem, diz que ela parecia agradável, de olhos abertos, sem piscar... Mas sem respirar! Eu me pergunto como ela - sabe, eu 
gostaria de voltar no tempo e colocar um oxímetro no pulso dela, porque ela não está respirando, mas o sangue ainda está 
fluindo, você sabe, e apenas verificar, tipo 98, 97, 96, 95, sabe, e apenas ver o quão baixo pode chegar. Ela não respirou por 
até três horas, sem respirar, OK? 
 

Sua cabeça estava levantada olhando para cima com uma expressão agradável, como se estivesse olhando 
atentamente para algum objeto distante. Vários médicos, em diferentes momentos, realizaram testes nela para 
verificar sua falta de respiração e outros fenômenos físicos. 

 
Número cinco, ela estava totalmente inconsciente de tudo que acontecia ao seu redor e se via como que removida 
deste mundo e na presença de seres celestiais.  

 
Sabem na presença de quem ela estava? Demônios, espíritos imundos. 

 
Número seis, quando ela saia de uma visão, tudo parecia total escuridão, se de dia, ou em um quarto bem 
iluminado à noite, ela então exclamava com um longo suspiro enquanto respirava pela primeira vez, as letras D-A-
R-K. Ela então ficava mole e sem forças.    (https://www.ministrymagazine.org/archive/1944/03/the-prophetic-gift-in-action) 

 
Então, ela não respirou por horas, completamente estática e, então, quando ela respira pela primeira vez, ela diz: “D-A-R-
K.” Quem conseguiu descobrir o que isso significa? Congregação: “Dark = Escuro”. 
 
Pastor: Escuro? Isso mesmo, escuro. Porque todos nós sabemos que as revelações de Deus estão sempre associadas às 
trevas. Vocês sabem, todos nós sabemos que sempre que lidamos com seres espirituais, queremos estar tendo algo a ver 
com as trevas, escuro, porque trevas são um símbolo de coisas boas na Bíblia, trevas é o símbolo de aprender a verdade 
sobre Jesus. Não, não é. Não é de jeito nenhum. Quero dizer, isto não é assustador? D-A-R-K? Bem, é isso aí. 
 
Mas, apenas um pequeno complemento, a Sra. Martha Amadon acrescentou que: “nunca houve uma empolgação entre os 
presentes durante uma visão, nada que causasse medo. Era uma cena solene e tranqüila.” – Tipo, apenas relaxando com 
Ellen G. White por uma tarde enquanto ela passava por esse processo, 2.000 vezes, você sabe, tipo, me passe a limonada, 
estamos relaxando, estamos relaxados, estamos esperando pelo grande grito D-A-R-K sair de sua boca... 
 
Você diz: "Como você se atreve a zombar da profeta da Adventista do Sétimo Dia? Como ousa zombar - você é - você é 
odioso, você é um espírito mesquinho, você tem um espírito mau.” 
 
Não, Elias zombou dos profetas de Baal (1Reis 18:27). Porque, você sabe o quê, ela é uma fraude e uma mentirosa, e 
alguém precisa expô-la. E sabe o que você encontra quando acessa a Internet, encontra todo tipo de apologistas da 
Adventista do Sétimo Dia, como Doug Batchelor, tentando suavizar tudo isso, tentando fazer parecer bom. Você encontra 
até pessoas – qual é nome da autor que escreveu esse livro, irmão Louis, aquele que você me deu, ‘O Reino das Seitas’? 
(dirigindo-se a um dos ouvintes). 
 
Louis: Walter Martin. Pastor: sim, Walter Martin. Há um cara, Walter Martin, ele escreveu um livro chamado ‘Reino das 
Seitas’, e ele disse: “A igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma seita.” Então, encontramos todas essas pessoas lá fora, 
defendendo-a. Mas sabe de uma coisa, é esquisito, é uma seita. É falsa. Você não encontra essas coisas na Bíblia, estes 
tipos estranhos de atividades paranormais, nada similar como às descritas com Ellen G. White. 
 
Você também vê na Bíblia um ensino claro, podemos continuar a noite toda, mas há ensinamentos claros que dizem: “Mas 
não permito que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio.” 1 Timóteo 2:12; 
“Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas” 1 Coríntios 14:34 
 
Por que Deus diria tudo isso para então fundar a igreja verdadeira, a igreja remanescente, o remanescente verdadeiro, por 
que ele a fundaria com uma mulher? Por que ele não levantaria um homem? - Veja, a Bíblia toda é escrita por homens. 
Alguém pode me mostrar um livro da Bíblia escrito por uma mulher? Foi escrito por homens santos de Deus, quando foram 
movidos pelo Espírito Santo, e isso não é nada contra as mulheres. Você sabe, Deus ama as mulheres, assim como ele ama 
os homens, elas são importantes, mas têm um papel diferente. E Deus não usou mulheres para pastorear igrejas ou fundar 
igrejas, ou fundar religiões, ou para redigir escrituras. Simplesmente não é o que Ele fez. E, no entanto, eles querem nos 
fazer acreditar nisso. 

https://www.ellenwhite.info/visions-no-breath-1.htm
https://www.ministrymagazine.org/archive/1944/03/the-prophetic-gift-in-action


Portanto, a razão pela qual eu prego isso é para alertar vocês sobre esse ensino perigoso, porque essas pessoas virão até 
vocês, e muitas delas amaram o documentário ‘Após a Tribulação’. De fato, ‘Após a Tribulação’ foi assistido em algumas 
igrejas Adventistas do Sétimo Dia, em seus cultos. 
 
Então, eu recebo todos esses e-mails dizendo “Uau!” - eu literalmente recebo centenas de e-mails como este dizendo:  
 
“Uau, ‘Após a Tribulação’ foi incrível. Agora, pastor Anderson, se apenas pudéssemos fazer você aprender sobre o sábado, e 
se apenas pudéssemos fazer você aprender sobre Ellen G. White...” 
 
E eu fico pensando: mas do que é que você está falando? Digo-lhes uma coisa, essas pessoas estão sendo tão enganadas, e 
não odeio os Adventistas do Sétimo Dia. Eu amo os Adventistas do Sétimo Dia, e é por isso que estou ensinando esta 
mensagem, porque se eu odiasse os Adventistas do Sétimo Dia, sabe o que eu faria se os odiasse? Eu diria: "Quer saber, 
vocês são salvos. Vocês estão indo para o céu. Vocês fazem parte do verdadeiro cristianismo". Certo? E, apenas, os deixaria 
ir. Mas você sabe o quê? Estou tentando acordá-los ensinando isto, e estou tentando acordar o povo de Deus que pensa 
que os Adventistas do Sétimo Dia são um ramo legítimo do Cristianismo. 
 
As pessoas hoje estão começando a pensar que os Mórmons são Cristãos. Eles estão começando a pensar que os Católicos 
são Cristãos. Eles estão começando a pensar que as Testemunhas de Jeová são Cristãos - e é esse ecumenismo do tipo: "Ei, 
somos todos cristãos - todos acreditamos em Jesus, ei, você sabe.”  
 
Mas precisamos ser advertidos sobre falsos mestres e falsos profetas. A Bíblia diz: 
 

E suplico-vos, irmãos, que observeis os que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes; afastai-
vos deles. Romanos 16:17 (KJ) 
 
E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes; 
desviai-vos deles. Romanos 16:17 (ACF) 
 

E Paulo sempre os nomeava. Ele dava nomes: ‘Alexandre’, ‘Himeneu’, ‘Figelo’, ‘Hermógenes’. E ele disse: “sobre os quais eu 
vos disse muitas vezes e agora digo até chorando que eles são os inimigos da cruz de Cristo.” em Filipenses 3:17,18. Confira: 
 

17. Irmãos, sede também meus seguidores, e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós.  
18. (Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo a vós, chorando, que eles são 
inimigos da cruz de Cristo.  

 
Paulo apontou os falsos mestres de sua época e eu estou aqui para apontar para vocês os falsos mestres de nossos dias, 
Doug Batchelor é um deles, a religião Adventista do Sétimo Dia é um deles, essas doutrinas de ‘aniquilação,’ e ‘sono da 
alma’, e ainda outras que não são doutrinas bíblicas. 
 

20. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 
1Timóteo 1:20 
 
15. Estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo 
corretamente a palavra da verdade. 16. Mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior 
impiedade. 17. E a palavra desses comerá como faz a gangrena; entre os quais estão Himeneu e Fileto; 2 Timóteo 
2:15-17 
 
15. Bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia se apartaram de mim; entre os quais estão Figelo e 
Hermógenes. 2Timóteo 1:15 

 
10. Porque há muitos desordenados, faladores e enganadores vãos, principalmente os da circuncisão, 11. aos quais 
convém tapar a boca; que destroem casas inteiras, ensinando coisas que não convém, por causa da ganância do 
lucro. 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres 
preguiçosos. 13. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé,  
14. não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tito 
1:10-14 

 
 Confira ainda: 1 Coríntios 5:1-13 –  Gálatas 1:6-12 –  Tito 1:9 – Tito 2:12 – 2 João 1:9-11   

Qualificação dos líderes nas igrejas segundo a Bíblia: 1 Timóteo 3:1-13 
Instrução do apóstolo Paulo a Timóteo sobre como ensinar: 2 Timóteo 2:23 a 26 

https://www.youtube.com/watch?v=jTmZHDb_sP8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jTmZHDb_sP8&t=3s


Vamos ter uma palavra de oração: 
 
Pai, muito obrigado por Sua palavra, Senhor. Obrigado pela verdadeira Bíblia clara, a Bíblia King James. A King James é a 
verdadeira Palavra Clara para os que são salvos, mas para aqueles que estão perdidos, Senhor, eles estão cegos, eles não 
conseguem entender. Mas muito obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo por nos guiar em toda verdade e por nos ajudar a 
entender a Sua palavra, Senhor. Por favor, nos abençoe na medida em que crescemos no conhecimento da sã doutrina, 
para que não sejamos carregados por diversas e estranhas doutrinas. (Ef.4:11-14) E em nome de Jesus oramos, amém. 
 
 
By / Por Pastor Steven L. Anderson 
 
Transmitido ao vivo em 1º de mar. de 2015 
Canal do YouTube: sanderson1611 
 
Fonte / Link: https://www.youtube.com/watch?v=aZDjEOz18dM 
 
Observação: A King James é a Bíblia mais acurada na Língua Inglesa. Na Língua Portuguesa, temos também a King James, 
lembrando que se trata de uma tradução do inglês para o português. 
 
Uma Bíblia muito recomendável na língua portuguesa por sua fidelidade ao texto original é a Almeida Corrigida Fiel. 
 

Deus os abençoe! 
 

Atualizado e publicado em 18/03/2020. 
 
Você com certeza já ouviu falar nestes dois termos: autoridade e autoritarismo. Mas você sabe qual é a diferença 
entre eles? 

Autoridade é algo que um indivíduo tem por possuir determinado conhecimento, está ligado à liderança, postura, 
comando; é a base de certos tipos de organização hierarquizada. Ela refere-se a uma prática pró-social que tem como 
objetivo levar as pessoas a perceberem e respeitarem as normas da sociedade, julgando sua legitimidade e avançando 
no desenvolvimento da democracia, no estabelecimento do bem maior. 

O autoritarismo, ao contrário, está ligado às práticas antidemocráticas e antissociais; é a imposição de algo pela força, 
e geralmente as decisões se restringem às vontades do próprio indivíduo ou de pessoas estritamente ligadas a ele – 
seja no âmbito pessoal, profissional, acadêmico, governamental.   

Fonte: http://www.mundocarreira.com.br/sem-categoria/entenda-qual-diferenca-entre-autoridade-e-autoritarismo/ 

 
HERESIAS DOS ADVENTISTAS, O SÁBADO E A SALVAÇÃO  
Por Augustus Nicodemus: https://www.youtube.com/watch?v=XlMrJSENjF0 
 
MinistryMagazine.org é um site oficial da Igreja mundial da Adventista do Sétimo Dia  
Em uma das páginas do site consta como as visões eram dadas a Ellen White:  www.ministrymagazine.org/archive/1944/03/the-prophetic-gift-in-action 

 
DIFERENÇAS ENTRE A IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS/ IURD - e AS IGREJAS EVANGÉLICAS 
Por Rev. Augustus Nicodemus: https://www.youtube.com/watch?v=nkjjTUprbFQ&t=1530s 
 
 
Sejamos como os bereanos: 
 
Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, 
examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17:11 (ACF) 
 
Sem o Espírito Santo é impossível entender a Palavra de Deus.  
 
Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; nem pode conhecê-las, porque 
elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2:14 
 

Ore sempre antes de examinar e meditar na Palavra de Deus para que o SENHOR te conceda o discernimento espiritual. 

https://www.youtube.com/watch?v=aZDjEOz18dM
http://www.mundocarreira.com.br/sem-categoria/entenda-qual-diferenca-entre-autoridade-e-autoritarismo/
https://www.youtube.com/watch?v=XlMrJSENjF0
https://www.ministrymagazine.org/
http://www.ministrymagazine.org/archive/1944/03/the-prophetic-gift-in-action
https://www.youtube.com/watch?v=nkjjTUprbFQ&t=1530s

