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CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DO LIVRO “CONFLITO E VITÓRIA” 

Palestras: “A Batalha dos Séculos entre Cristo e Satanás.” 
Sexta, 23 de novembro de 2012. 

Primeira Mensagem: “O Grande Conflito – Do Céu à Terra.” 

Hoje presenciamos, em nosso planeta Terra, uma luta titânica entre o bem e o mal. Há dois caminhos bem 
distintos: um amplo, espaçoso, por onde caminha a grande maioria, cujo fim é a morte eterna. O outro, estreito, 
apertado, utilizado por uma pequena minoria, com direção oposta, cujo fim é a vida eterna. Perguntamos: onde 
começaram estes caminhos, tão contrastantes entre si? 

Encontramos a resposta no livro inspirado, a Bíblia Sagrada. Lemos em Apocalipse 12:7 a 12: “Houve peleja no 
Céu. Miguel e os Seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos; todavia, não 
prevaleceram; nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama 
diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele, os seus anjos. Então, ouvi grande voz 
do céu, proclamando: Agora, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do Seu Cristo, pois foi expulso o 
acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa 
do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria 
vida. Por isso, festejai, o céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande 
cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta.”  

Nesta citação bíblica, encontramos vários pontos básicos que nos tornam possível conhecer o lugar onde se 
originou a batalha, quem são os principais contendores, o desfecho da batalha no céu, sua transferência para a Terra, e 
as consequências deste conflito milenar. 

Miguel (“Quem é como Deus?”) é o nome atribuído a Cristo. João, em Apocalipse 12, afirma que Miguel liderava 
os Seus anjos na batalha contra Satanás. Por outro lado, estava o dragão (um dos títulos de Satanás) também com um 
grupo de anjos sob sua liderança. O segundo grupo liderado pelo arqui-inimigo de Cristo foi expulso do ambiente celeste 
em companhia do seu chefe. Sendo expulso do céu, Satanás se tornou “o sedutor de todo mundo”; “foi atirado para a 
terra, e com ele, os seus anjos”. No versículo 12 do capítulo anteriormente citado, somos informados que “o diabo” desceu 
aos habitantes da Terra, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. 

Em nosso planeta, a batalha começou quando “a antiga serpente” seduziu os pais da nossa raça, Adão e Eva. 
Embora claramente advertidos de que não deviam desviar-se da estrita obediência a Deus, o primeiro casal deu ouvidos 
à voz sedutora de Satanás através da bela serpente, desobedeceu à explícita ordem divina, e obedeceu ao adversário, 
introduzindo, assim, o pecado e suas terríveis consequências em nosso mundo. 

Essa batalha tornou-se evidente nos dois primeiros filhos de Adão e Eva. Caim, o irmão mais velho, revoltado 
contra Deus por haver expulso do Éden seus pais transgressores, manifestou o espírito de Satanás ao cometer o primeiro 
assassínio, matando o próprio irmão. O apóstolo João pergunta: “E por que [Caim] o assassinou? Porque as suas obras 
eram más, e as de seu irmão [Abel], justas.” 1 João 3: 12. Cristo era o líder invisível de Abel. Satanás (o adversário) 
liderava Caim. Desse modo, a revolta iniciada no céu por Satanás contra a autoridade de Cristo continuou na Terra, 
através dos representantes de Satanás. 

Logo a grande maioria dos habitantes da Terra se posicionou ao lado do líder rebelde. Gênesis capítulo 6 resume 
o cenário da batalha entre o pecado e a justiça que se desenrolava em nosso planeta: “Como se foram multiplicando os 
homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si 
mulheres, as que, entre todas mais lhes agradaram. Então, disse o Senhor: O Meu Espírito não agirá para sempre no 
homem, pois este é carnal; e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra; e também 
depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos; estes foram valentes, varões 
de renome, na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente 
mau todo desígnio do seu coração; então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. 
Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus; 
porque Me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem 
justo e íntegro entre os seus contemporâneos; Noé andava com Deus. Gerou três filhos: Sem, Cam e Jafé. A terra estava 
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corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida; porque todo ser vivente 
havia corrompido o seu caminho na terra. Então, disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra está 
cheia da violência dos homens; eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca... Porque estou para 
derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus; tudo que há 
na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a Minha aliança; entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as 
mulheres de teus filhos.” Gênesis 6:1-14; 17-18. 

Nesse período, a grande massa dos habitantes da terra havia se posicionado ao lado do arquirrebelde. Somente 
um pequeníssimo remanescente se identificava ao lado do Senhor. 
“Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou 
uma arca para a salvação de sua casa; pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.” Hebreus 
11:7. 

Imaginemos o quadro: praticamente todo o mundo em rebelião contra Deus. Apenas um minúsculo grupo se 
identifica com o Criador. Nunca havia chovido, e Deus informa Noé do Seu plano de erradicar a raça corrompida. Apesar 
de ter praticamente o mundo todo contra Deus, Noé crê nas palavras de Deus. Por cento e vinte anos sofre todo tipo de 
zombaria e desprezo, mas sua fé não se abala. No fim do período de graça, Noé e sua família entram na arca e 
constituem o remanescente fiel que leva a sério o que Deus diz. Sua fé é recompensada. Ele e sua família são salvos da 
destruição geral. Salvos pela graça mediante a fé (Efésios 2:8) que opera. Suas obras durante aquele longo período 
mostram a robustez da sua fé. Noé entra na galeria dos heróis da fé. 

“Quando os grandes e sábios provaram para a sua satisfação que era impossível ser o mundo destruído pela 
água, quando os temores do povo se acalmaram, quando todos consideraram a profecia de Noé como uma ilusão, e o 
olhavam como a um fanático, então é que veio o tempo de Deus. "Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as 
janelas do céu se abriram" Gênesis 7:11, e os escarnecedores foram submersos nas águas do dilúvio. Com toda a sua 
orgulhosa filosofia, demasiado tarde acharam os homens que sua sabedoria era loucura, que o Legislador é maior do que 
as leis da natureza, e que à Onipotência não faltam meios para cumprir os Seus propósitos. "E, como aconteceu nos dias 
de Noé", "assim será no dia em que o Filho do homem Se há de manifestar." Lucas 17: 26 e 30. ‘O dia do Senhor virá como o 
ladrão de noite; no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo se desfarão, e a Terra, e as obras 
que nela há, se queimarão.’ 2 Pedro 3:10. Quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus; 
quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver 
absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando as 
advertências de Deus e zombando de Seus mensageiros, então é que súbita destruição lhes sobrevirá, e não escaparão.’ I 
Tess. 5:3.” Patriarcas e Profetas, pp. 103, 104. 

As lições registradas na Palavra de Deus são-nos deixadas para que evitemos os erros do passado e imitemos 
nossos predecessores naquilo que acertaram. Especialmente devemos levar a sério o que Deus diz.  

Na próxima mensagem, estudaremos caracteres que são dignos de imitação, levando em consideração a 
fragilidade humana e o fato de que devemos desconfiar de nós mesmos e confiar inteiramente no Todo Poderoso Senhor. 
Só Ele é plenamente capaz de nos proporcionar a vitória. 
 
Seu irmão na bendita esperança do evangelho eterno, 

 

 
 
Pastor Davi Paes Silva 
Presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia – Movimento de Reforma. 
Roanoke, VA – USA. 
Obs: Baixe as palestras em .doc e em Power Point através: www.crescermais.net e www.salvospelagraca.com.br 
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CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DO LIVRO “CONFLITO E VITÓRIA” 

Palestras: “A Batalha dos Séculos entre Cristo e Satanás.” 
Sábado, 24 de novembro de 2012. 

Segunda Mensagem: “Um novo começo.” 

Depois do dilúvio, Deus chama Abrão e lhe diz: “Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a 
terra que te mostrarei; de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção! 
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em ti serão benditas todas as famílias da terra. 
Partiu, pois, Abrão, como lho ordenara o Senhor.” Gênesis 12:1-4. 

“Quando atingiu Abrão a idade de noventa e nove anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-
Poderoso; anda na Minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre Mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. 
Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a Mim, será contigo a Minha aliança; serás pai de numerosas 
nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão; porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo 
extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a Minha aliança entre Mim e ti e a tua 
descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua 
descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus.” Gênesis 
17:1-8. 

De Abraão nasceram, a princípio, dois filhos: Ismael, pai dos árabes, e Isaque, pai da linhagem escolhida. 
Logo se tornou claro que as duas linhagens de Abraão não poderiam permanecer juntas. Cada uma seguiu rumos 

opostos, embora Ismael se haja convertido ao caminho de seu pai no fim da vida. 
A Isaque lhe nasceram dois filhos: Esaú e Jacó. Também esses dois filhos seguiram rumos opostos. Jacó, apesar 

de inúmeros percalços em sua vida, entregou-se ao Senhor e aos Seus caminhos. 
A Jacó lhe foram dados doze filhos, que se tornaram os pais da nação de Israel. Esses filhos, em sua maioria, 

durante bom tempo, agiram contrariamente à vontade de Deus, mas depois de uma grande crise, voltaram-se ao Senhor. 
Quando a família de Jacó desceu ao Egito por causa da fome, já constituíam um grupo de setenta almas. No 

Egito se multiplicaram a ponto de formarem uma nação com mais de um milhão de pessoas. Depois de um longo período 
de escravidão, causada pela apostasia e idolatria, Deus os retirou do Egito com mão forte e braço poderoso.  

Apesar das grandes maravilhas reveladas por Deus no livramento do povo de Israel, a história deste povo se 
mostrou uma longa experiência de abandono e retorno a Deus que finalmente terminou com apostasia geral. 

O profeta Isaías dá uma descrição bem negativa da condição espiritual do povo que havia sido chamado para 
representar o caráter de Deus na terra: “Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é Quem fala: Criei filhos e os 
engrandeci, mas eles estão revoltados contra Mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura; 
mas Israel não tem conhecimento, o Meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça 
de malignos, filhos corruptos; abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis 
de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração, enfermo. Desde a planta 
do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem 
atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades, consumidas pelo fogo; a vossa lavoura os 
estranhos devoram em vossa presença; e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é 
deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse 
deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra.” Isaías 1:2-9. 

“Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos Meus olhos; cessai de fazer o mal. Aprendei 
a fazer o bem; atendei a justiça, repreendei ao opressor; defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, 
e arrazoemos, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; 
ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e Me ouvirdes, comereis o melhor desta 
terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada; porque a boca do Senhor o disse.” Isaías 1:18-20. 

“Como se fez prostituta a cidade fiel! Ela, que estava cheia de justiça! Nela habitava a retidão, mas, agora, 
homicidas.” Isaías 1:21. 
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As tribos do norte de Israel, devido a sua apostasia e idolatria, já haviam sido levadas em cativeiro para a 
Assíria. Judá, apesar de fiel a princípio, também apostatara. Se não fosse deixado um pequeno remanescente, o caos 
seria total. 

 
Nos dias da Igreja Primitiva: 

Em sua defesa, diante de um Sinédrio composto de homens corruptos e sanguinários, Estevão resumiu a 
condição dos judeus em seus dias: “Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao 
Espírito Santo; assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles 
mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do Justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós 
que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes.” Atos 7: 51-53. 

Graças a Deus porque Ele sempre reservou um remanescente fiel para representá-lO diante do mundo e do 
Universo. 

Paulo, em sua carta aos cristãos de Roma, assim se expressa no capítulo 9: 6-8: “E não pensemos que a palavra 
de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas; nem por serem descendentes de Abraão são 
todos seus filhos; mas: Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da 
carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa.” 

“Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o 
remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a Sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve; como Isaías 
já disse: Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e 
semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia 
a que decorre da fé; e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, 
e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço 
e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido.” Romanos 9:27-33. 

A batalha entre Cristo e Satanás sempre se refletiu nos representantes dos dois grupos: Os fiéis seguidores de 
Cristo na terra sempre se constituíram num remanescente. Os seguidores do inimigo na terra sempre se caracterizaram 
pelas grandes multidões que viajam no caminho largo. Contudo, nossa visão é ampliada com as seguintes palavras da 
Inspiração: “Em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus será, como sempre tem sido, um pequeno 
rebanho; mas se permanecerem na verdade como revelada em Sua Palavra, Deus será seu refúgio. Permanecerão sob o 
amplo abrigo da Onipotência. Deus é sempre a maioria. Quando o som da última trombeta penetrar a prisão dos mortos, 
e os justos saírem triunfantes, exclamando: ‘Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória,’ (1 Cor. 
15:55) para permanecerem então com Deus, com Cristo, com os anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos, os filhos 
de Deus serão a grande maioria. 

“Os verdadeiros discípulos de Cristo seguem-nO através de severos conflitos, suportando a negação de si 
mesmos e experimentando amargos desapontamentos; mas isto lhes ensina a culpa e o ai do pecado, e assim são 
levados a olhar para ele com repulsa. Participantes dos sofrimentos de Cristo, estão destinados a participar de Sua 
glória.” Atos dos Apóstolos, pp. 589, 590. 

“Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o Seu 
próprio Filho, antes, por todos nós O entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem 
intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus Quem morreu 
ou, antes, Quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de 
Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor 
de ti, somos entregues a morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, 
porém, somos mais que vencedores, por meio dAquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a 
vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a 
profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.” 
Romanos 8: 31-39. 

No Salmo 144, Davi, experiente guerreiro, dá o segredo da batalha cristã bem sucedida:  
“Bendito seja o Senhor, Rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra; minha misericórdia 
e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, Aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. 

“Abaixa, Senhor, os Teus céus e desce; toca os montes, e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus 
inimigos; arremessa as Tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto; livra-me e arrebata-me das muitas águas 
(povos) e do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita de falsidade. A Ti, ó Deus, entoarei 
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novo cântico; no saltério de dez cordas, Te cantarei louvores. É Ele Quem da aos reis a vitória; quem livra da espada 
maligna a Davi, Seu servo. 

“Bem-aventurado o povo a quem assim sucede! Sim, bem-aventurado e o povo cujo Deus é o Senhor.” Versos 1, 2, 
5-10. 

Todo o céu está ao nosso dispor para que sejamos vencedores na batalha dos séculos. Toda a Divindade (Pai, 
Jesus Cristo e o Espírito Santo) as duas terceiras partes de anjos que permaneceram leais ao Senhor, Sua igreja na Terra, 
Sua Palavra. Nada temos a temer enquanto mantivermos nossa conexão vital com o Salvador. 

Na mensagem seguinte, entraremos na fase final e decisiva desta batalha cujo fim está muito mais próximo que 
possamos imaginar. 
 
Seu irmão na bendita esperança do evangelho eterno, 

 

 
 
Pastor Davi Paes Silva 
Presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia – Movimento de Reforma. 
Roanoke, VA – USA. 
Obs: Baixe as palestras em .doc e em Power Point através: www.crescermais.net e www.salvospelagraca.com.br 
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CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DO LIVRO “CONFLITO E VITÓRIA” 

Palestras: “A Batalha dos Séculos entre Cristo e Satanás.” 
Domingo, 25 de novembro de 2012. 

Terceira Mensagem: “A Batalha Final.” 

Por volta de 1830 começaram, em diferentes partes do mundo, diferentes movimentos anunciando a volta de 
Jesus para os anos de 1840. As datas variavam levemente entre si, mas nos Estados Unidos o Movimento Adventista, 
liderado por Guilherme Miller e seus associados, chegou à conclusão que Cristo viria em 22 de outubro de 1844. 

Um grande número entre 50 e 100 mil (dependendo de diferentes fontes) crentes na mensagem adventista 
deixou as igrejas que rejeitaram a mensagem e os mensageiros. Como Cristo não veio à Terra na data esperada pelos 
crentes, a grande maioria dos expectantes se desapontou e tomou diferentes destinos. Alguns voltaram às suas igrejas 
de origem, outros descreram totalmente na mensagem, unindo-se aos incrédulos, e um pequeníssimo remanescente, 
menos de uma dúzia, continuou a pesquisar a verdade, resultando no povo Adventista do Sétimo Dia. 

A esse fiel remanescente foram reveladas importantes verdades relacionadas com o Santuário Celestial, onde 
Jesus intercede por Seu povo. Em conexão com o Santuário foram esclarecidas muitas verdades que haviam sido 
sepultadas sob o jugo das tradições humanas. Compreendeu-se que Cristo havia vindo, não à Terra, mas ao lugar 
santíssimo do Santuário Celestial. Na arca, encontraram os Dez Mandamentos, entre eles o Sábado do Sétimo Dia. 
Outras verdades foram trazidas à luz à medida que o povo se mostrava preparado para recebê-las. 

Uma nova fase na grande batalha entre Cristo e Satanás se inaugurava. O ano 1844 tornou-se o ponto de 
partida para o tempo do fim, a última fase da igreja de Deus na terra. 

O povo de Deus foi simbolizado por três anjos de Apocalipse 14 com três mensagens específicas: 
“Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentaram sobre a 

terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-Lhe glória, pois é chegada a hora 
do Seu juízo; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. 

“Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações 
do vinho da fúria da sua prostituição... 

“Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe 
a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice 
da Sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu 
tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da 
sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os 
mandamentos de Deus e a fé em Jesus.” Apocalipse 14:6-12. 

No capítulo 13 do livro do Apocalipse, temos a descrição de dois poderes (primeira e segunda bestas) que fazem 
sérias ameaças ao povo de Deus. A primeira besta é adorada por toda a terra, com exceção de um pequeno 
remanescente, que por esta causa é ameaçada de extinção. Diz o profeta: “Foi-lhe dado, também, que pelejasse contra os 
santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação; e adorá-la-ão todos os que 
habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no Livro da Vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação 
do mundo.” Apocalipse 13: 5-9. 

Nos versos 11 a 17 do mesmo capítulo 13, temos outra besta com características diferentes da primeira besta, 
porém, com o mesmo propósito: “Exerce toda a autoridade da primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também 
opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a 
terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu; e lhe foi dado 
comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não 
adorassem a imagem da besta. 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.” 

Nas descrições proféticas de Apocalipse 13 e 14, a batalha entre Cristo com Seu povo, e Satanás com seus 
seguidores, assume contornos mais definidos e claros. Os poderes descritos no capítulo 13 fazem ameaça de morte contra 
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os seguidores do Cordeiro, ao passo que o poder descrito em Apocalipse 14 ameaça com pragas severas os adoradores das 
bestas do capítulo 13.  

O povo de Apocalipse 14 é descrito com as seguintes palavras: “Aqui está a perseverança dos santos, os que 
guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.” Verso 12. No capítulo 12 verso 17 temos outra descrição do mesmo 
povo mencionado no capítulo 14: “Irou-se o dragão contra a mulher (igreja de Deus) e foi pelejar com os restantes da sua 
descendência (remanescente fiel), os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.” 

No verso 11 do capítulo 12, encontramos predita a vitória do povo de Deus sobre o arqui-inimigo: “Agora, veio a 
salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o 
mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por 
causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.”  

Em Apocalipse 18 encontramos um grande movimento reformatório que deve dar a última advertência aos 
habitantes da terra contra a adoração da besta, e que anuncia a queda do poder político-religioso identificado pela 
Palavra de Deus como a Babilônia mística. 

No Velho Testamento, Babilônia invade Israel, leva cativo o povo de Deus por causa da sua infidelidade, e os 
mantêm escravizados por setenta anos. 

Em Apocalipse 18, a Babilônia espiritual, abrigo das professas igrejas cristãs que rejeitaram as mensagens dos 
anjos de Apocalipse 14, também mantém em seu meio inúmeros fiéis que, enganados, ainda lhe estão sujeitos. 

É missão do anjo de Apocalipse 18 advertir poderosamente esses cristãos para que abandonem Babilônia e se 
unam ao movimento que lhes transmite a mensagem. Diz o profeta João: 

“Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua 
glória. Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de 
toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido 
do vinho da ira da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se 
enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo Meu, para não serdes cúmplices 
em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos; porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus Se 
lembrou dos atos iníquos que ela praticou.” Apocalipse 18: 1-5. 

“A respeito de Babilônia, no tempo referido nesta profecia, declara-se: ‘Os seus pecados se acumularam até ao 
céu, e Deus Se lembrou das iniquidades dela.’ Apocalipse 18:5. Encheu a medida de sua culpa, e a destruição esta a ponto 
de cair sobre ela. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia; e, antes de sobrevirem Seus juízos, esses fiéis devem ser 
chamados a sair, para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram nas suas pragas. Esta é a razão de 
ser o movimento simbolizado pelo anjo descendo do Céu, iluminando a Terra com sua glória, e clamando fortemente com 
grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em relação com a sua mensagem ouve-se a chamada: ‘Sai dela, povo 
Meu.’ Estes anúncios, unindo-se a mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes 
da Terra.” O Grande Conflito, p. 604. 

A essência da mensagem do terceiro anjo é a guarda dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus (Apocalipse 
14:12). 

“O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação 
da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo cuja glória há de encher a Terra. 
Pois é a obra de cada um a quem veio a mensagem de advertência, exaltar a Jesus e apresentá-lo ao mundo como foi 
revelado em tipos, prefigurado em símbolos, manifestado nas revelações dos profetas, patenteado nas lições dadas aos 
Seus discípulos e nos maravilhosos milagres operados em benefício dos filhos dos homens. Examinai as Escrituras, pois 
são elas que testificam dEle. 

“Se quiserdes ficar firmes através do tempo de angústia, tereis de conhecer a Cristo e apropriar-vos do dom de 
Sua justiça que Ele atribui ao pecador arrependido.” Review and Herald, 22 de novembro de 1892. Citado em Mensagens 
Escolhidas, vol. 1, pp. 362, 363. 

“Vários me escreveram, indagando se a mensagem da justiça pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho 
respondido: ‘É a mensagem do terceiro anjo, em verdade.” Review and Herald, 1º de abril de 1890. Citado em Mensagens 
Escolhidas, vol. 1, p. 372. 

“Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo 
poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao Seu serviço. Os 
obreiros serão antes qualificados pela unção de Seu Espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé 
e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia 
serão patenteados.” O Grande Conflito, p. 606. 
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“A mensagem da Justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da Terra, a fim de preparar o 
caminho do Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo.” Testemunhos Seletos, 
Edição Mundial, vol. 2, p. 373. 

“A última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter de amor de Deus. Seus 
filhos devem manifestar Sua glória. Na vida e no caráter devem evidenciar o que a graça de Deus tem feito por eles.” 
Parábolas de Jesus, pp. 415, 416. 
 

 
Como estar preparado para a batalha final 

“Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, 
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do Diabo; porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os 
principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões 
celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, 
permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés 
com a preparação do evangelho da paz;  embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos 
inflamados do Maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus;  com toda 
oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os 
santos.” Efésios 6: 10-18. 

O conflito continua. Ainda temos um inimigo vivo e ativo. Acima de tudo, temos um todo-poderoso Amigo que 
venceu o inimigo no deserto da tentação, no Calvário, deixou o túmulo novo de José de Arimateia, intercede por Seu povo 
e virá em breve para levar-nos ao lar celestial. Vale a pena permanecer firme na fé até o fim, quando veremos nosso 
querido Salvador retornando para o resgate do Seu povo. 

 A distribuição do livro Conflito e Vitória faz parte da nossa batalha para apressar a vinda do nosso Senhor e 
Salvador Jesus. Não deixe de participar na campanha com o referido livro para alcançar aqueles que, próximos de nós, 
ainda não conhecem o maravilhoso Plano da Salvação e o amoroso Salvador que temos. Que Deus nos dê Sua graça para 
sermos bem sucedidos nesta batalha cujo Comandante supremo é o infalível Rei dos reis e Senhor dos senhores. 
 
Seu irmão na bendita esperança do evangelho eterno, 

 

 
 
Pastor Davi Paes Silva 
Presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia – Movimento de Reforma. 
Roanoke, VA – USA. 
Obs: Baixe as palestras em .doc e em Power Point através: www.crescermais.net e www.salvospelagraca.com.br 
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