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11. Nossa Mensagem Profética (4o. Trimestre de 2013—O santuário) 
 
Material bíblico: Gn. 7:11; 11:1-9; Jr. 50; 51; Dn. 12:4–9; Ap. 10; 13; 14; 11:17-18 

 
Citações 

• Eu sei que alguns estão sempre estudando o significado do quarto dedo do pé 
direito de alguma besta na profecia, mas nunca usa nenhum dos dois pés para sair 
e trazer homens para Cristo. Vance Havner 

• A verdade das Escrituras derruba a especulação. R. C. Sproul 
• A profecia ocupa aproximadamente um quarto de toda a Bíblia. E, ainda assim, 

nós minimizamos o que a Bíblia diz sobre a história futura... Assim, uma parte 
extremamente relevante e emocionante da esperança cristã tem sido deixada de 
lado. Leighton Ford 

• A profecia não foi dada para criar profetas, mas para dar testemunho de Deus 
quando se cumpre. Isaque Newton 

• Precisamos aprender a traçar nosso curso pelas estrelas e não pelas luzes de cada 
barco que passa. Omar Bradley  

• Os falsos profetas é que foram honrados nos tempos bíblicos. Os verdadeiros 
profetas foram presos e levados para o deserto, entre outras coisas. Noam 

Chomsky 
• Somente quem consegue ver o invisível pode fazer o impossível. Frank Gaines 

 
Perguntas 
 Para que serve a profecia? Enquanto podemos ganhar confiança em Deus 
mediante o cumprimento da profecia, será que é só isso que interessa? E quanto às 
questões da bondade, justiça e verdade? A profecia consegue convencer a todos quando 
se cumpre? Que papel a profecia desempenha no nosso mundo pós-moderno? Será que as 
profecias provam Jesus ou Jesus prova as profecias? 
 
Resumo bíblico 
 Ap. 10 fala do livrinho que era doce ao paladar, mas amargo no estômago. Porém, 
tanto aqui quanto em Dn. 12:4-9, o profeta recebe a ordem de selar as palavras até o 
tempo do fim. Nossa igreja tem tomado Ap. 14 como tema e mensagem, especialmente a 
mensagem do terceiro anjo. Em Ap. 11:17-18, os vinte e quatro anciãos louvam a Deus 
por Suas ações destinadas a cumprir a profecia. Nosso interesse nas bestas da profecia 
continua em Ap. 13 com a besta do mar e da terra. A profecia do dilúvio de Noé se 
cumpriu em Gn. 7:11, assim como as ações de Deus contra os construtores da torre de 
Babel em Gn 11:1-9. A mensagem de Deus contra a falsa religião simbolizada por 
Babilônia é transmitida também pelo profeta Jeremias (capítulos 50 e 51). 
 
Comentário   

Deus, através da profecia, “faz com que o fim seja conhecido desde o início”. Não 
completamente, mas suficientemente. Por que ocorre isto? Para que serve? Certamente, 
não é simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade quanto ao que está por vir, mas 
sim para confirmar que, apesar do aparente sucesso do mal e dos problemas do pecado e 
da aparente aleatoriedade da vida, Deus ainda exerce controle sobre o Seu universo e vai 
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trazê-lo de volta à harmonia, mais uma vez. No contexto dos estudos deste trimestre, tais 
perspectivas proféticas também endossam a validade e confiabilidade das Escrituras. 
 A diferença entre as profecias bíblicas e as previsões de hoje é que as profecias 
focam os planos e propósitos de Deus, e não os impactos de cometas rebeldes ou das 
invasões de marcianos! As profecias bíblicas não são tanto sobre o futuro, mas sobre o 
envolvimento de Deus nos acontecimentos humanos. Desta forma, mais uma vez vemos o 
grande conflito se desenrolando e a revelação das questões por trás do conflito cósmico. 
 Não há dúvida de que a profecia faz parte das provas. Mas, em outro sentido, a 
maior ênfase deve recair na natureza e no caráter do Deus que cumpre a profecia. Pois 
mesmo que a profecia fosse verdade, ninguém ia querer um relacionamento com um 
Deus que é como o Diabo descreve. Por conseguinte, temos de olhar não só para os 
eventos, mas para suas razões e consequências. Deus está sempre trabalhando para o 
bem; ainda assim, neste mundo de pecado, coisas trágicas e problemáticas acontecem. 
Estes são fatos que precisamos aprender com a história: que o pecado é muito corrosivo 
para o Reino e os métodos de Deus, que os inocentes sofrem com o culpado e que Deus 
também é afetado. 
 As profecias sobre o futuro, particularmente em relação ao tempo do fim e da 
segunda vinda, também fazem parte da profecia bíblica. Se as profecias do passado foram 
cumpridas, então as profecias do futuro podem ser consideradas confiáveis. No entanto, o 
que dizer das profecias não cumpridas do Antigo Testamento, por exemplo as promessas 
feitas a Israel que eram contingente a sua resposta positiva? O fato de que eles 
escolheram seu próprio destino significa que as promessas de Deus não eram aplicáveis. 
Isso significa, então, que essas profecias falharam? 
 O problema é realmente uma questão de confiança. Não só se podemos confiar 
que Deus vai cumprir a profecia, mas se podemos confiar que Ele vai governar o universo 
com sabedoria, e se vamos ficar à vontade e felizes em Sua presença. Mais importante 
ainda, será que confiamos suficientemente em Deus a ponto de nos entregar a Ele, a fim 
de que Ele possa reparar os danos causados pelo pecado, nos curar da doença do mal e 
refazer-nos a Sua imagem divina mais uma vez? Só então poderemos dizer que realmente 
confiamos em Deus e que Ele é digno de nossa confiança. 
 
Comentários de Ellen White 

A cada nação que subiu ao palco da ação permitiu-se que ocupasse seu lugar na 
terra, a fim de que se pudesse ver se ela cumpriria o propósito do “Vigia e Santo”. A 
profecia traçou a ascensão e queda de grandes impérios mundiais: Babilônia, Medo-
Pérsia, Grécia e Roma. Com cada um deles, assim como com as nações de menos poder, 
a história se repetiu. Cada um teve o seu período de teste, mas todos fracassaram. Sua 
glória pereceu, seu poder desapareceu e seu lugar foi ocupado por outro. Embora as 
nações rejeitassem os princípios de Deus e, nessa rejeição, forjassem sua própria ruína, 
ainda era evidente que o inevitável propósito divino estava operando em todos os seus 
movimentos. {Educação, p. 176-177} 

Cristo citou uma profecia que mais de mil anos antes havia previsto o que a 
presciência de Deus tinha determinado. As profecias não moldam o caráter dos homens 
que as cumprem. Os homens agem por sua própria vontade, quer de acordo com o caráter 
submetido ao molde de Deus ou de acordo com o caráter colocado sob o penoso domínio 
de Satanás.  {Review & Herald, 13 de novembro de 1900} 
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À medida que vemos o cumprimento da profecia, nossa fé no triunfo final do 
Reino de Cristo deve crescer. Devemos avançar com coragem e fazer o trabalho que nos 
foi designado.  {Review & Herald, 3 de maio de 1906} 
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