
REFLEXÕES PESSOAIS SOBRE O FIM 
DA MISSÃO

PR. JUAN PRESTOL

pastor.adventistas.org/pt

https://pastor.adventistas.org/pt/


REFLEXÕES PESSOAIS SOBRE O FIM DA 
MISSÃO

P R .  J U A N  P R E S T O L

Vivemos dias difíceis, e os momentos que muitos países estão vivendo geram ten-
são e incerteza, especialmente nos EUA, mas sabemos que existe um Deus no 
Céu que tem tudo sob controle e que vai nos guiar.

Em setembro de 2019, comecei a estudar este assunto, e este tema 
tem estado comigo. Não é uma pesquisa original, mas vou apre-
sentar minhas reflexões pessoais sobre o final das doações e 
a missão, ou seja, minha visão de tesoureiro da igreja sobre 
como penso que tudo vai terminar. O propósito de minha 
apresentação é falar sobre alguns eventos e provocar em 
sua mente o desejo de estudar mais, trabalhar neste as-
sunto e se preparar para a segunda vinda de Jesus, en-
tendendo mais nossa missão nos dias de hoje.

Gostaria também de reiterar aquilo que você já sabe: 
a missão pertence a Deus. Ele guia Seus servos para o 
cumprimento de Sua missão. Ele vai trazer as doações 
e a missão a uma conclusão de uma forma muito defini-
tiva, e espero que esse ponto fique bem claro para você.

Temos dois textos que são apropriados neste assunto 
para nosso entendimento escatológico. O primeiro é Daniel 
12:1-2: “Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, 
o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angús-
tia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tem-
po; mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for 
achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra res-
suscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno”.

Especialmente o primeiro verso diz que naquele tempo Miguel, o grande príncipe, 
vai se levantar e vai haver um tempo de muito estresse, de angústia, de problemas, 
um tempo que nunca ocorreu desde que existem nações; e nesse tempo, todo aque-
le que se achar inscrito no Seu livro será salvo.
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O outro texto está em Apocalipse 13:11-17: “Vi ainda outra besta emergir da terra; 
possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a au-
toridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitan-
tes adorem a 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, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, 
àquela 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 po-
bres, 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”.

Não vamos comentar detalhadamente sobre os textos, mas que-
remos fazer uma introdução. Creio que existem quatro momen-

tos distintivos sobre os eventos finais, como nós estudamos 
na Igreja Adventista.

Reflexões sobre como é importante entregar os dízimos 
e as ofertas na IASD. Isso afeta nossa adoração e impacta 
a missão em todo o mundo. O objetivo na IASD é afirmar 
e promover a missão. Isso é possível porque as pessoas 
confiam na igreja, confiam na diligência e na integrida-
de daqueles que servem e na eficácia do sistema que a 
igreja possui. Nosso sistema é uma bênção no trabalho 
de diferentes maneiras. 

Ellen G. White diz que, antes que essa obra termine, 
milhares de dólares serão depositados no altar. “Bem 

no fim, antes que esta obra termine, milhares de dólares 
serão alegremente depositados sobre o altar. Homens e 

mulheres sentirão ser um bendito privilégio participar da 
obra de preparar pessoas para subsistirem no grande dia de 

Deus, e darão centenas de dólares com a mesma liberalidade 
com que agora são doadas quantias menores” (Conselhos Sobre 

Mordomia, p. 24).

No passado, tivemos livros como Preparação para a Crise Final, de Fernando Chaij, 
e eu gostaria de compartilhar com vocês como os recursos da igreja vão nos ajudar 
a cumprir a missão e também que chegará um momento em que não vai haver mais 
necessidade desses recursos. Temos alguns momentos distintivos nos eventos finais 
da história da Terra que são importantes.
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Tempo de angústia:
Não sabemos quando a perseguição e o tempo de angústia vão começar. Ellen G. 

White é muito clara e diz que o tempo de angústia vai aumentar até o final. Isso sig-
nifica que começa devagar, mas vai se intensificando até chegar ao momento em que 
a estrutura vai estar ainda operando, recebendo e usando os recursos, mas quando 
aumentar o tempo de angústia, a perseguição e outras circunstâncias, então será o 
momento em que haverá uma grande quantidade de doações. Vamos ver a igreja 
dar muito mais do que vimos antes.

Existem três momentos do tempo de angústia que são identifi-
cados pela irmã White: o primeiro é o início do tempo de an-
gústia, depois o grande tempo de angústia e ela também fala 
da angústia de Jacó. Não vou abordar tudo isso, mas quero 
indicar para você até que ponto vamos trabalhar e cum-
prir nossa missão. Que o Senhor nos ajude a ser fiéis 
para segurar nossa fé Nele até o fim.

Neste momento, nossa estrutura organizacional 
está funcionando normalmente, mas quando o tem-
po de angústia começar, duas coisas vão acontecer, 
de acordo com o que Ellen G. White diz. O Espírito 
Santo será derramado na chuva serôdia e então o 
selamento vai acontecer. Quando o tempo de an-
gústia se intensificar, veremos que a igreja terá mais 
dificuldades para funcionar, enquanto a perseguição 
for se intensificando. Talvez as áreas de publicações, 
mídia e saúde vão funcionar até bem perto do fim do 
tempo. Vamos começar a vender nossas propriedades. 
O testemunho de Ellen G. White é muito claro sobre o 
Espírito Santo impressionando as pessoas para quando 
tiverem que vender suas propriedades. Então, os recursos 
e o dinheiro virão para a igreja, e ocorrerá o último esforço 
para financiar a igreja. À medida que o tempo de angústia se 
intensificar, o Espírito Santo será derramado de uma forma im-
pressionante. Será mais difícil administrar. Hoje já temos dificuldade 
para administrar em alguns lugares, pois temos perseguição em diferentes 
locais e somos limitados ao que temos que fazer.

O que estou mencionando é que as águas estão começando a se separar. As pes-
soas boas estarão de um lado, e os ímpios estarão do outro. As contas bancárias de 
nossa igreja serão fechadas. Eu sou testemunha de que, mesmo nos dias de hoje, 
num país como os Estados Unidos da América, onde cremos que existe liberdade, 
operar a igreja e fazê-la funcionar vai ser severamente limitado, e isso vai começar 
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agora. Haverá um momento de tomar difíceis decisões. Temos lindas instituições, 
universidades e colégios, serviços comunitários, lindas propriedades que perten-
cem à igreja e estamos usando, mas tenho medo de que essas propriedades serão 
tomadas de nós, porque vai haver um momento em que vamos operar de forma mí-
nima ou não poderemos operar. A igreja será liderada de maneira informal; não vão 
ocorrer reuniões, e algumas dessas instituições, como Uniões e Associações, terão 
muita dificuldade para operar. Nossas igrejas serão minimamente abertas ou, talvez, 

completamente fechadas. As pessoas buscarão pela verdade, e essa grande 
divisão vai acontecer entre aqueles que são pelo Senhor e aqueles que 

são contra o Senhor. Então, a perseguição vai se intensificar de for-
ma geográfica. A intensidade da perseguição vai ser diferente 

durante este tempo de angústia, porque o povo de Deus será 
perseguido, e o Espírito Santo será derramado sobre o Seu 

povo durante a chuva serôdia no último esforço de Deus 
para salvar aqueles que estão perdidos. O julgamento 

no Céu ainda estará acontecendo. Veremos pessoas 
com muito dinheiro se aproximando da igreja porque 
serão impressionadas pelo Espírito Santo para en-
tregar seus recursos.

É interessante que eu ouço nos testemunhos de 
Ellen G. White sobre vender as propriedades. Ela 
não diz que todos farão isso, mas diz que somente 
aqueles que perguntarem a Deus se aquele é o mo-
mento para entregar seus recursos à igreja. Então, 
nessa fase do tempo de angústia, que nós chama-

mos de grande tempo de angústia, nossas igrejas não 
estarão disponíveis, será difícil transferir os recursos, 

mas Deus vai nos ajudar a transferir os recursos da me-
lhor maneira possível.

Isto é algo que aconteceu alguns anos atrás e que serve 
como uma ilustração de como Deus pode atuar para prote-

ger Seu povo. Em agosto de 2015, começaram os saques quando 
atiraram no jovem Michael Brown, em St. Louis, Missouri, Estados 

Unidos. Os negócios foram fechados, atacados e saqueados, mas houve 
uma exceção: homens negros protegeram a propriedade de um homem bran-

co. Derrick Jordan e outros protegeram com um rifle essa propriedade e também um 
posto de gasolina, dizendo que o proprietário era um homem bom e que os ajudava 
muito, dando trabalho e tratando-os com respeito; por isso, foi protegido em meio 
ao caos. O que vai acontecer em meio ao tempo de angústia, antes do fechamento 
da porta da graça? Os anjos de Deus vão nos ajudar. A organização sendo oficialmen-
te fechada não fará com que o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo de salvar 
a humanidade pare.
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Deus tem colocado no mundo uma atmosfera de graça, de acordo com o livro Ca-
minho a Cristo. Suas misericórdias são para sempre. Ele não força nossa vontade. Se 
nós não aceitarmos a graça, o que mais Ele pode fazer? O que vai acontecer no final 
dos tempos? Haverá essa grande divisão, e isso vai impressionar muitos a trazer os 
recursos para a igreja e a se comprometer com a missão, enquanto outros vão nos 
deixar. Ellen G. White tem outros textos interessantes que não vou ler, mas gostaria 
de mencionar. Vamos enfrentar momentos muito difíceis por parte de pessoas que 
trabalham conosco hoje, que são membros de nossa família. Pessoas conhecidas 
vão se opor a nós, mas Deus estará ao nosso lado.

Gênesis 6:3 diz: “O meu Espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é 
carnal [...]”. Ellen G. White afirma: Estamos agora olhando quando o tempo de prova-
ção vai terminar.

	❝ “As forças do mal estão se arregimentando e se 
consolidando. Elas estão se robustecendo para a 
última grande crise. Grandes mudanças estão prestes 
a ocorrer no mundo, e os acontecimentos finais serão 
rápidos” (Testemunhos Para a Igreja, v. 9, p. 11).

O que vai acontecer depois deste ponto mais crítico quando terminar o tempo de 
provação? Ocorrerá o fim do julgamento no Céu e então haverá perseguição. Este é o 
período de que Ellen G. White fala sobre a angústia de Jacó. O Espírito Santo guiará 
os crentes, haverá uma intensa reflexão da alma a nível pessoal, e poderosos anjos 
protegerão o povo do Deus. Então, estaremos diante da segunda vinda de Jesus.

Gostaria de explicar como vejo a igreja neste tempo. Funcionaremos e cumpriremos 
a missão até o momento em que o julgamento no Céu acontecer, até o fim do tempo 
de angústia. Ellen G. White diz que depois daquele momento não haverá mais a ne-
cessidade de pregar. As misericórdias de Deus estarão com aqueles que são fiéis. O 
Filho de Deus, o Espírito Santo e os anjos irão vigiar e cuidar dos fiéis sob persegui-
ção e perigo. Por meio de intervenções milagrosas, Ele fará com que as coisas acon-
teçam, e o dinheiro não será mais um fator decisivo para o cumprimento da missão. 
Haverá fundos suficientes para atender às nossas necessidades. O Senhor protegerá 
e guiará Seu povo. A missão será cumprida por servos fieis guiados pelo Espírito San-
to e protegidos pelos anjos celestiais. Quando Deus terminar Seu trabalho na Terra, 
eu creio que Ele terá cumprido tudo aquilo que quis fazer com os recursos ou sem 
os recursos.
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Gostaria também de chamar sua atenção para o fato de que Deus fará muitas ou-
tras coisas sem dinheiro do que Ele pode fazer com dinheiro. Deus vai, através do 
trabalho do Espírito Santo, conseguir tudo o que Ele quer, tudo o que Ele planejou. 
Nós não estaremos necessariamente envolvidos, observaremos como Deus vai ter-
minar Seu trabalho, Sua missão. Afinal, Deus é o dono da missão; a missão pertence 
a Ele. Ele guia Seus servos para doar para que a missão seja cumprida. Ele trará a 
missão a um final, não antes, mas quando o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus 
Cristo, terminar o julgamento no Céu. 

Eu gostaria de me comprometer com a missão da igreja uma vez mais, para o últi-
mo esforço de Deus para salvar a humanidade. Quero hoje me comprometer a servir 
a Deus nas circunstâncias mais difíceis. Se Ele pode me usar, eu gostaria de convidar 
você a considerar o fato de que Deus vai terminar Seu trabalho de forma gloriosa, de 
uma maneira muito rápida, sem deixar nenhuma dúvida de que quem vai terminar a 
missão não somos nós, mas Ele vai voltar e resgatar Seu povo. Desejo o melhor para 
você no tempo em que ainda nos resta para servir, que o Espírito Santo esteja com 
você, à medida que está cumprindo a missão nestes dias difíceis, que o Senhor nos 
preserve até o dia de Sua vinda. Ainda que não vejamos fisicamente enquanto esta-
mos aqui, vamos ver cada um de nós com a satisfação de que Deus pode nos usar, 
com a satisfação de cumprir Sua missão nestes tempos finais. Que Ele esteja próxi-
mo de você em tudo o que você faz.

Este artigo foi transcrito pelo Pr Cássio Medeiros - USB
Diagramação: Marcos Castro
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