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D R .  A N G E L  M .  R O D R I G U E Z

Esse tema é muito importante para os adventistas, o pastor Mark Finley em sua 
palestra já introduziu esse tema, eu não irei entrar em detalhes sobre a mensagem 
do terceiro anjo, ele já leu as passagens, não será necessário lê-las novamente. 
Vamos colocar Apocalipse 12, 13 e 14 em seu contexto imediato e partir para um 
estudo mais detalhado, esses capítulos são a história do conflito nos últimos dias.  
Apocalipse 14:6-12 temos que colocar esses versículos dentro do seu contexto. Va-

mos começar com o capítulo 13 de Apocalipse que nos apresenta o con-
flito em sua etapa final. O Dragão está se preparando para atacar 

o remanescente, ele precisa de aliados, de assistência, ele 
usa a Besta que surge do mar, que representa a igreja da 

idade média e depois ele vai usar a Besta que surge da 
Terra, que dentro da interpretação historicista, re-

presenta o protestantismo, que encontra expres-
são nos Estados Unidos. Ele vai usar essas duas 
forças.  No Capítulo 13, nos últimos versículos, 
esses aliados que estão apoiando o Dragão vão 
se mover para conquistar o planeta, para que a 
Terra inteira possa servi-lo. O ataque é contra 
o remanescente, é uma ameaça de morte.

No capítulo 14, João tem uma visão do povo 
de Deus em Sião, protegidos pelo Pai e pelo 
Cordeiro.  Mesmo que o inimigo esteja plane-

jando um ataque contra eles, o capítulo 14:1-5 
nos apresenta que eles são intocáveis, protegi-

dos pelo Cordeiro. Todos estão reunidos, espiritu-
almente falando, no monte Sião. A pergunta é: como 

chegaram ao monte Sião? Como se reunirão ali? E essa 
pergunta se completa com a mensagem dos três anjos. 

Da mesma forma que o capítulo 14 termina, trazendo para 
a história dos nossos dias, com a segunda vinda de Jesus, o ini-

migo está para atacar o povo de Deus, mas eles estão bem protegidos, 
eles chegaram ao monte Sião e finalmente vem a vinda de Jesus.

 O que eu quero sugerir para vocês, é que essas três mensagens, sejam enfo-
cadas desde a perspectiva cristológica, elas devem ser pregadas com Cristo no 
centro. Quero sugerir para vocês que essas mensagens sejam sobre o evangelho 
eterno. 
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Vou rapidamente colocar algumas evidências: Na primeira mensagem angélica o 
anjo vai pregar precisamente o evangelho eterno. A segunda mensagem é a pro-
clamação de um evangelho falso, mas o anúncio é que esse evangelho falso vai 
fracassar e que o evangelho eterno vai triunfar. Na terceira mensagem angélica, no 
versículo dez, tem uma referência ao Cordeiro, à Jesus Cristo. O versículo 12 nos leva 
de volta a identificar o povo de Deus como aquele que guarda os mandamentos de 
Deus e tem a fé em Jesus, aqueles que colocaram Jesus como Salvador pessoal e foi 
justificado pela fé. Obediência aos mandamentos e fé, são as duas características.

A PRIMEIRA MENSAGEM ANGÉLICA 

O EVANGELHO ETERNO.

 Com essas perspectivas em mente vamos conversar um pouco sobre as três men-
sagens angélicas, não vou falar muito sobre a primeira mensagem, por que o pas-
tor Mark Finley fez um trabalho muito bom, excelente, desenvolvendo esse tema, 
mas há outras coisas que quero enfatizar para que possamos nos preparar para as 
outras duas mensagens.   Quando o anjo aparece, ele está pregando o evangelho 
eterno, e a pergunta é: o que é o evangelho eterno? Os comentaristas não adven-
tistas, a maior parte deles, vão dizer que esse evangelho que João está se referin-
do não é o evangelho de Paulo, esse é o evangelho do juízo de Deus, não é sobre a 
salvação em Cristo é sobre a condenação da humanidade.  Uma perspectiva muito 
limitada, João não explica o que é o evangelho eterno, mas se você ler o livro de 
apocalipse, desde o princípio até o final, você vai perceber que o evangelho eterno 
está em todo o livro, ou seja quando João fala do evangelho eterno ele sabe do que 
está falando, e ele é muito preciso no primeiro capítulo do Apocalipse.  

No versículo quatro está dando sua saudação em nome da Trindade, ele está sau-
dando os membros da igreja, ele menciona o Espírito Santo, menciona o Pai, então 
faz uma introdução de Jesus.  Ao introduzir a Jesus ele conclui com uma Doxologia, 
ele louva a Jesus e por que ele louva a Jesus? Porque Ele nos livrou do nosso pe-
cado por meio do Seu sangue, pela Sua morte expiatória, o evangelho eterno é o 
Cristo vivo que deu a Sua vida por nós.  

Nós O aceitamos como nosso Salvador pela fé e por meio da morte de Jesus.  No 
capítulo 5:9-10 temos a cena do trono de Deus, Ele tem um livro na mão e pergun-
ta: Quem é digno de abrir esse livro? E quem aparece? O Cordeiro que foi morto, o 
Cordeiro que foi sacrificado.  Ele recebe o livro e os vinte quatro anciões e os qua-
tro seres viventes começam a louvar: Digno é o Cordeiro! Digno é o Cordeiro! E por 
que o Cordeiro é digno? Digno de tomar o livro, de tornar Senhor, de sentar-se no 
trono do Senhor como Rei em oposição a Satanás, e por que é digno? Porque Ele 
redimiu seres humanos, por meio do Seu sangue. O sangue do Cordeiro corre por 
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todo o livro do apocalipse. Se você quer saber onde está o evangelho no livro de 
apocalipse, tudo que você tem que fazer é olhar para os versículos que falam do 
Cordeiro que foi imolado, que foi morto.

 Quando João fala do evangelho eterno, ele está falando desse plano da salvação 
que foi desenhado na eternidade. Deus configurou na sua mente, como Ele poderia 
salvar o ser humano, esse é plano da salvação. Quando chegou o momento, Jesus 
veio, nasceu, cresceu e deu a Sua vida.  O evangelho eterno que havia sido guarda-
do na mente Divina, entrou na história, se tornou audível e visível.

ADORAI A DEUS

 Depois que você prega o evangelho, se você for um bom pregador, você irá fazer 
um chamado. E João faz um chamado como um imperativo a toda raça humana: 
Adorai a Deus! Esse é um Deus transcendental! Um Deus majestoso! Quando você 
se encontra com Ele você é sacudido, porque Ele não é uma criatura. Ir a esse Deus 
e render-se a Ele, um chamado a aceitar a glória de Deus. Dar glória a Deus! O ver-
bo dar e o substantivo glória, não é o verbo glorificar, mas sim dar glória a Deus. Em 
algumas poucas passagens da Bíblia você encontra essa frase, mas basicamente 
ela significa: “dar glória a Deus reconhecendo que Ele é um Deus justo”. Justo quer 
dizer: Você é pecador e merece a morte eterna, e o pecador é levado pelo Espírito 
ao arrependimento ao reconhecer que Ele é justo! Morte eterna é o que eu mere-
ço, mas o Cordeiro tomou o meu lugar. Ainda temos a oportunidade de receber o 

Cordeiro.

A HORA DO JUÍZO CHEGOU

 A hora do juízo chegou! É o juízo investigativo, é o 
juízo que acontece antes da vinda de Jesus, no mo-
mento quando ainda existe oportunidade de arre-
pendimento. Tipologicamente é representado pelo 
dia da expiação, dia de juízo.  Os judeus também 
diziam isso e muitos eruditos não adventistas acei-
tavam que, tipologicamente, o dia da expiação é o 
dia do juízo. O capítulo 11:19 é a passagem que in-
troduz os capítulos 12, 13 e 14, é uma referência ao 
dia da expiação. João diz que o céu se abriu e no 

lugar santíssimo do santuário celestial eu via a arca 
do pacto da aliança. O dia da expiação está vindo, o 

juízo está vindo, esse é o anúncio, em Apocalipse 14:17 
João diz: o juízo já chegou! O dia da expiação é a última 

oportunidade que a raça humana tem para aceitar o san-
gue do Cordeiro.
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ADORAI A DEUS

 Então vem o terceiro imperativo. Adorai a Deus! Existe uma competição, um que-
rubim caído que quer ser adorado, Adore a Deus, Ele é o Criador. É quase uma ci-
tação ao quarto mandamento. Um dos muitos propósitos do quarto mandamento 
é de nos mostrar que nós só sobrevivemos porque Deus é o Criador, não Lúcifer, e 
como Criador Ele é digno de ser adorado. Pastor Mark Finley falou muito sobre isso 
e eu vou deixar por aí.

A SEGUNDA MENSAGEM ANGÉLICA

 A segunda mensagem angélica é um anúncio muito bonito para o povo de Deus, 
são boas novas: Babilônia caiu, caiu Babilônia. O que é Babilônia? Em uma frase: 
é uma mensagem falsa, proclamada por uma falsa trindade, é o falso evangelho. 
E essa mensagem anuncia que esse evangelho vai ser destruído e o evangelho 
eterno vai triunfar. Babilônia! É uma invenção satânica, é o máximo que Lúcifer vai 
criar nesse planeta, algo incrível. Para entender temos que ir ao antigo testamento 
em Gênesis capítulo 11, onde pela primeira vez aparece Babilônia. Como resulta-
do do esforço do ser humano lutando para sobreviver surge Babilônia, o esforço 
de viver por ele mesmo, é isso que nos vemos na torre de Babel. Na história, o ser 
humano está buscando a sua própria independência, e u 
posso chegar ao céu por minhas próprias forças, 
pelo menos vamos tentar. E essa característica 
de Babilônia vai acompanhar durante todo 
o Antigo Testamento. Uma passagem cha-
ve é o capítulo 14 de Isaías, que fala do 
anúncio da queda de Babilônia, a Ba-
bilônia orgulhosa é anunciada a sua 
queda.

 No meio da discussão sobre Ba-
bilônia, aparece a história da que-
da de Lúcifer. É como Isaías nos es-
tivesse dizendo, o rei da Babilônia, 
o império da babilônico é a expres-
são histórica dos desejos desse que-
rubim caído. A expressão histórica de 
querer ser adorado como Deus, e agora 
finalmente Lúcifer cria aquilo que cha-
mamos de Babilônia mística, um antítipo! 
Uma invenção satânica. É uma trindade cor-
rupta, formada por uma Besta que surge do mar 
e que está ferida e que vai curar. É o cristianismo 
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apostatado da América do Norte, a outra Besta que surge da Terra, um movimento 
ecumênico que apoia a corrupção doutrinária do cristianismo. Mas a agenda do 
Dragão é global, não apenas no mundo cristão. 

E o terceiro componente é o Dragão. Ele pessoalmente vai se misturar com o resto 
do mundo, para unir o mundo, para que aceite o evangelho corrupto do cristianis-
mo apostatado. E como isso vai acontecer? Temos tantas religiões por aí, tantas 
filosofias, ateísmos e secularismo. Como isso vai acontecer? No capítulo 
16:6-14, eles farão através dos espíritos dos demônios que farão gran-
de milagres, podemos esperar mudanças muito radicais no mun-
do religioso, muito radicais.  Muitos se transformarão da noite 
para o dia. Satanás vai aparecer como anjo de luz, aparecer 
como Jesus para persuadir o mundo para que promova a 
agenda do cristianismo apostatado, pelo menos ele vai 
tentar. O texto diz que ele vai fracassar. Babilônia vai se 
fragmentar outra vez, caiu, caiu a grande Babilônia!  O 
evangelho de Jesus é o que sempre vai triunfar.

TERCEIRA MENSAGEM ANGÉLICA

 Chegamos a terceira mensagem angélica. É a men-
sagem mais complexa e a mais difícil de pregar. Por-
que talvez tenhamos colocado muita ênfase em lu-
gar inapropriado, mas a mensagem do terceiro anjo 
começa com uma advertência, é como se Deus esti-
vesse abrindo o seu coração ao ser humano. Ele diz: 
não aceitem a mensagem de Babilônia. Não se iden-
tifiquem com a agenda babilônica.  O que vem vai ser 
muito triste, muito lamentável. Vou dizer para vocês o que 
vai acontecer para que vocês saiam de Babilônia. Então vem 
o chamado: saia de Babilônia! Porque o que vai vir é terrível 
para Babilônia, muito terrível. Especificamente falando sobre os 
símbolos, Ele diz: Se alguém adora a besta e recebe a sua imagem, e 
recebe a sua imagem na testa ou na mão. É condicional, não quero que 
você receba. Você não tem que fazer e eu não quero que você faça parte. A 
crise final é sobre decisões finais, decisões que não podem ser alteradas. Escolher 
a quem o ser humano vai servir: a agenda que está sendo promovida pelo Dragão 
ou por Cristo e Deus o Pai? É uma questão de lealdade. Aqui nós temos o símbolo 
específico de lealdade, a marca da Besta. 

A marca é um símbolo de que você escolheu ser leal a Babilônia. Mas essa leal-
dade que corretamente interpretamos como referência ao domingo, de uma forma 
que a mensagem do primeiro anjo tem uma referência do sábado como o selo de 
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Deus. Essa mensagem tem uma referência sobre uma expressão visível: o sábado é 
uma expressão visível de nossa lealdade a Deus. Aquele que guarda o sábado não 
pode se esconder.  Aquele que guarda o domingo também não pode se esconder. 
Essa questão do domingo é muito importante, talvez mais importante que nós te-
mos pensado. No passado tivemos uma reflexão maior sobre esse tema. Nós sem-
pre nos referimos ao domingo como o dia falso de repouso, em oposição ao sábado 

como o dia de repouso bíblico. Isso é correto! Estamos falando de que Deus des-
cansou no sétimo dia, e que o domingo é um dia de repouso e adoração, 

mas o sábado é o dia de verdadeira adoração e o domingo é o dia 
falso de adoração.  O domingo é uma invenção incrível de Lúcifer, 

talvez seja o momento de maior criatividade dessa mente ma-
ligna desse ser. O que aconteceu? Faça uma conexão sobre 

quais foram os desejos e os anelos do querubim caído, nós 
podemos resumir as intenções de Lúcifer em duas áreas: 

a primeira é a lei de Deus, ele pensa que Deus é injus-
to, que a lei é injusta e que temos que fazer mudanças 
na lei. A segunda é sua aspiração, o seu desejo de ser 
como Deus, de ser adorado. São dois elementos fun-
damentais na agenda do querubim caído.

 Quanto ao domingo, ele criou algo muito podero-
so, ele pegou esses dois desejos, esses dois sonhos, 
essa sua agenda e a colocou em algo muito simples, 
como a mudança do sábado para o domingo, algo 
muito simples. Uma ação somente, e ele conseguiu 

as duas coisas que ele havia proposto. Ele mudou a lei 
para o domingo e quando as pessoas aceitam o domin-

go, aí aparece a adoração. Numa só ação as duas coisas 
acontecem. A verdade é que se você olha o cristianismo 

hoje em dia, você percebe que ele teve muito êxito na sua 
agenda. Talvez noventa por cento do Cristianismo adora no 

domingo, parece que ele teve êxito, mas Deus diz não! Não faça 
parte dessa força do mal, não adore a Besta, nem o Dragão e nem 

a sua imagem, pois algo terrível vai acontecer com aqueles que os 
adoram. Eles vão beber do vinho da ira de Deus e eles serão atormentados 

com fogo e enxofre. Palavras muito forte, não é verdade? Isso teria que mudar? 
Não, não tem que mudar. O que o anjo está fazendo? O anjo está nos ajudando a 
entender o que representa a ira de Deus, o que é a ira de Deus? Nós conhecemos a 
ira irracional, humana, mas o que é a ira de Deus? A ira de Deus pode ser compara-
da com isso. A ira de Deus é como vinho, um vinho que não está diluído com água, 
mas que colocaram algumas especiarias para aumentar o seu poder intoxicador. 
É este o vinho que o Senhor vai dar. O que isso se relaciona com a ira de Deus? 
Porque literalmente a ira de Deus não é dar um copo de vinho a alguém. Eu quero 
propor que o anjo está dizendo é que a ira de Deus parece com esse vinho, esse 
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vinho puro. Porque essa ira não vai estar misturada com a misericórdia. No tempo 
final ele vai ter um efeito poderoso e sem misericórdia.

Em uma segunda imagem, nós podemos comparar a ira de Deus com o que mais? 
Com o fogo e enxofre. O que isso quer dizer? A ira de Deus vai atormentar o pe-
cador que não se arrependeu, vai atormentar. O que quer dizer atormentar? Isso 

significa que o pecador vai sentir uma dor muito intensa, muito intensa, 
uma dor sobre a qual ele não tem controle, não tem maneiras que 

ele pode se livrar dessa dor intensa que tem na alma. Então 
eu quero comparar para que você tenha uma ideia, do 

que vai passar, do que vai acontecer se cair sobre você 
fogo e enxofre, será isso que vai acontecer: uma dor 

terrível! Uma dor terrível! Esse fogo e enxofre fará 
com que queime tudo, a única coisa que vai ficar 

é fumaça. Vai arder para sempre até que não 
tenha mais nada para queimar. A que se refe-
re tudo isso? Isso significa que a ira de Deus 
vai se expressar na morte da pessoa má. 
Vai ser totalmente extinto, assim como o 
fogo e enxofre destrói e consome um ob-
jeto. Essas são as imagens que aparecem. 
Logo eu leio a frase: 

	❝ serão atormentados 
diante dos anjos e do 
Cordeiro. 
Essa frase os comentaristas lutam muito 

para compreender, porque se você ler de for-
ma superficial, dá uma expressão terrível de 

que as pessoas estão sendo atormentadas e 
Cristo e os anjos estão olhando e pensando: vo-

cês merecem isso! Essa é a impressão que as vezes 
se dá, mas não é isso que está dizendo aqui. O que 

se refere essa frase? Eu procurando entender, pus-me a 
orar, porque não temos sabedoria humana para entender 

isso, orando e pedindo a Deus que me ajudasse a entender um 
dia. Olhando novamente o versículo, percebi: isso não é tão compli-

cado, isso é muito simples, é muito simples! Se eu digo a vocês a seguinte frase, 
vocês ao escutarem a frase, me digam no que eu estou pensando. Se eu digo para 
você a frase: Jesus e os anjos! E pergunto em que estou pensando? A maioria de vo-
cês, como adventistas que são, vão dizer: você está pensando na segunda vinda de 
Cristo. Esse versículo nos está dizendo que no juízo final, Jesus vai aparecer diante 
de todas as forças do mal que existiram através da história, porque na sua segunda 
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vinda somente os maus que estão vivos O verão, mas Ele quer que todos os maus 
O vejam. Isso significa que Cristo vai manifestar, vai aparecer para todos os exér-
citos do mau, uma aparição. Eles todos vão ver a Jesus, é isso que o versículo está 
dizendo. Eu quero que vocês vejam o que diz o texto, o texto diz: atormentados, ou 
seja eles não têm o controle sobre o sofrimento que estão tendo, diante dos anjos 
e do Cordeiro, não de Jesus ou do Senhor, mas do Cordeiro. Glória a Deus, aí está 
o evangelho!

 No livro do Apocalipse o evangelho está encarnado, no Cordeiro, 
no  Cordeiro que foi morto, esse é o evangelho. O que João nos 
está dizendo é que os ímpios vão olhar e vão ver o Cor-
deiro. Vão contemplar o Cordeiro. No dia do juízo final, 
Deus vai levar todos as forças do mal, a contemplar 
novamente a cruz, eles verão o Cordeiro crucifica-
do, o Cordeiro de Deus. O que eles veem, quando 
eles olham para Ele? Eles veem o grande amor 
de Deus, o amor sem limites, eles se dão con-
ta que a acusação de que Deus é um Deus 
injusto são falsas, e que esse Deus que eles 
estão olhando é na verdade um Deus de 
amor. Essa é a melhor evidência que Deus 
pode apresentar no juízo, isso é uma cena 
do juízo e a evidência que Deus apresenta 
é o Cordeiro, o que aconteceu na cruz do 
calvário. O amor está diante dos maus e 
eles veem esse Cordeiro que eles recusa-
ram e rejeitaram. Aqui eu quero fazer uma 
sugestão e que vocês possam levar, pensar 
e refletir: o que atormenta os maus, os ím-
pios é o amor de Deus. O amor de Cristo que 
está no coração dos redimidos, produz gozo e 
alegria. Esse mesmo amor é que vai encher os 
ímpios de tristeza e de dor. Por quê? Porque ao ver 
esse amor, a consciência é despertada, eles vão se 
dar conta da vida que eles viveram, mas acima de tudo 
isso, eles vão se dar conta que Deus não é como eles pen-
savam e que eles perderam a oportunidade de passar a eter-
nidade com esse Deus de amor. Eles sentem como nunca, que foram 
abandonados por Deus, porque primeiro eles O abandonaram. Esse tormento e 
essa angústia são indescritíveis. 

E se você tem dúvida de que é assim, eu o quero convidar a contemplar a cruz 
e olhar para Jesus e contemplar a Jesus, que disse: eu tenho sede, eles pensaram 
que era sede de água, mas Ele estava falando da angústia profunda que ele tinha 

DEPARTAMENTO: ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL

PASTOR.ADVENTISTAS.ORG/PT   9



no seu coração ao ser separado do Pai e do Espírito Santo. Essa era a angústia de 
Jesus, a ponto de que o livro de Mateus diz que Ele gritou: Deus meu, Deus meu, 
por que me desamparaste?  Essa separação de um Deus de amor, de compaixão, de 
misericórdia, que oprime o coração de Jesus é a mesma que vai oprimir o coração 
dos ímpios.  Eles sentirão a angústia que Jesus sentiu na cruz, apesar de que a de 
Cristo foi muito maior. Eles vão sentir a angústia de todos os pecadores separados 
de Deus. Aí está o evangelho na terceira mensagem angélica. 

	❝O evangelho vai derrotar a força do mal, o evangelho 
vai nos reconciliar, a cruz vai nos reconciliar com 
Deus. 

Isso não é novo, nós temos sempre ensinado que, o que finalmente vai terminar o 
conflito cósmico, é precisamente o amor de Deus. Ellen G. White no livro O Grande 
Conflito descreve esse momento, ela disse que quando as forças do mal vier, o tro-
no do Filho de Deus vai subir sobre as muralhas e ali estará Jesus com toda a Sua 
glória e ela acrescenta, por trás dEle está a cruz, a sombra da cruz. A cruz derrota as 
forças do mal e nos leva a cair de joelhos e a reconhecer que Deus é justo de ver-
dade. Que mensagem maravilhosa! Não é uma mensagem contra o domingo, é uma 
mensagem a favor do sábado, é uma mensagem contra o evangelho impuro, mas 
é uma mensagem que proclama o evangelho eterno, é uma mensagem positiva do 
princípio ao fim, sobre o evangelho. A cada um de vocês, quero fazer um pedido: em 
tudo que vocês façam, coloquem a Jesus e a cruz no centro, nos sermões que vo-
cês façam, nos versículos que vocês estudam, nos estudos bíblicos que vocês dão, 
tudo, tudo deve demonstrar que Cristo está no centro da experiência adventista, 
no seu escritório, na escola onde você trabalha, no edifício onde você trabalha, va-
mos converter tudo que é adventista em uma expressão do evangelho eterno por 
palavras e por ações, vamos pregar o evangelho eterno.

 Este artigo foi transcrito pelo Pr. Cleidson Corsino da Silva - UCOB
Diagramação: Marcos Castro
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