
9. O Juízo Pré-Advento (4o. Trimestre de 2013—O santuário) 
 
Material bíblico: Dn. 7; Gn. 3:8-20; 2 Tm. 2:19; Sl. 51:4; 96:11-13; 2 Co. 5:10. 
 
Citações 

• Estamos todos inclinados a julgar a nós mesmos por nossos ideais, e os outros, 
por seus atos. Harold Nicolson 

• Não espere até o juízo final, pois ele ocorre todo dia. Albert Camus 
• Nossos cérebros não são mais condicionados pela reverência e pelo temor. Nós 

passamos a imaginar a segunda vinda na versão editada até o tamanho desejado 
pelo noticiário da noite na televisão, e o juízo final pelas resenhas, cheias de 
falsas santimônias, que aparecem no The New York Review of Books. John 

Updike 
• Os homens nos julgam pelo sucesso de nossos esforços. Deus olha só para os 

esforços. Charlotte Brontë 
• As pessoas se apressam a julgar a fim de que não sofram elas mesmas o 

julgamento. Albert Camus 
• A razão fica firme e segura as rédeas. Ela não deixaria que os sentimentos 

explodissem e a levassem para abismos selvagens. As paixões podem grassar 
furiosamente; afinal de contas, não passam de forças pagãs. Da mesma forma, o 
desejo pode imaginar todo tipo de coisas vãs. Entretanto, o juízo ainda deve ter a 
última palavra nas deliberações, e o voto de Minerva em todas as decisões. 
Charlotte Brontë 

• Pode ser que vocês tenham mais medo de me passar julgamento do que eu tenha 
de recebê-lo. Giordano Bruno (em 1600 AD, aos membros da Inquisição que o 
condenaram à morte) 

 
Perguntas 
 Por que o juízo pré-advento é necessário? Ele vai ocorrer em benefício de quem? 
Como isso ilustra a abertura e a transparência do governo de Deus? Como o juízo 
também incluiu a vindicação? Quais são os aspectos positivos de juízo? Como os nossos 
ensinos sobre o juízo pré-advento podem ser mal utilizados? 
 
Resumo bíblico 
 As quatro bestas de Daniel 7 são um prelúdio para uma época em que os tronos 
são postos no lugar e os livros são abertos. A expulsão de Adão e Eva demonstra o juízo 
inicial e, além disso, antecipa o juízo como conclusão (Gn 3:8-20). 2 Tm. 2:19 explica 
que Deus sabe quem é Seu e que aqueles que se dizem do Senhor devem se afastar do 
mal. Deus prova que está certo e se justifica quando julga, diz Davi no Sl. 51:4. “Pois 
todos nós devemos comparecer perante o trono do juízo de Cristo. Cada um de nós 
receberá o que merece pelo que fez nesta vida, quer seja bom ou mal” (2 Co. 5:10, 
FBV). O Sl. 96:11-13 expressa alegria pelo juízo, indicando os seus aspectos positivos. 
 
Comentário   

O julgamento dos justos precede o advento. Ele pode ser facilmente confundido 
com o fogo do inferno, pois, como se tem afirmado, “não sabemos quando o nosso 
nome será julgado”. Precisamos, por isso, pregar o lado positivo do juízo, 
concentrando-nos em Deus e em Sua natureza. Nosso julgamento só faz sentido quando 
faz parte do aspecto mais amplo do juízo, uma vez que a característica mais importante 



do juízo é a vindicação de Deus. Essa é certamente a mensagem que temos que 
compartilhar hoje! 

Algumas pessoas comentam que, apesar de sermos salvos pela fé, somos 
julgados pelas obras. Onde isso nos deixa? Será que isso não limita o conceito de 
salvação pela graça já que vinculamos a salvação a uma exigência de obras? Como 
podemos pregar o juízo e a breve volta de Jesus, sem cair na armadilha de assustar as 
pessoas na intenção de obrigá-las a entrar no reino? 
 Ellen White comenta sobre a tendência de pregar o fim iminente como um 
mecanismo para ganhar conversão e arrependimento. “A brevidade do tempo é 
frequentemente mencionada como um incentivo para se buscar a justiça e fazer de 
Cristo nosso amigo. Essa não deve ser nossa principal motivação, pois tem a aparência 
de egoísmo. Será que é necessário que os terrores do dia de Deus sejam postos diante de 
nós, para que sejamos compelidos à ação correta, por medo? Não devia ser assim”. Lift 
Him up, p.98.  

Insistir que “Jesus vai voltar em breve” pode ser comparado com pregar fogo e 
enxofre. O desejo “egoísta” de evitar os aspectos negativos do juízo é equivalente a 
fazer um seguro contra incêndios.  

Precisamos nos perguntar: o que é mais importante a esse respeito? Será a hora 
do advento ou a certeza do advento? Será que nossa missão é pregar datas no futuro 
imediato (quer especificando as datas exatas ou simplesmente dizendo dentro de x anos) 
ou pregar a esperança “certa e confirmada” que vai se concretizar por ocasião da volta 
deste “mesmo Jesus”? 

Tiago White escreveu sobre a dificuldade de viver nesta época “intermediária”. 
“A situação de suspense não é cômoda” [Tiago White, Life incidents, v. 1 (Battle 
Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Pub. Assn., 1868), p. 337]. Ele 
reconheceu o problema de conviver com uma expectativa ansiosa pela breve volta, sem 
cair na armadilha de prever datas. No entanto, para conseguir isso, precisamos ser duros 
na queda. 

Em uma reunião de obreiros, um pastor expressou seus sentimentos de 
decepção. “Aqui estou eu, à beira da aposentadoria”, ele disse aos colegas de ministério. 
“Eu já prego a mensagem do advento há mais de quarenta anos. Discuti com os irmãos, 
antes de entrar no ministério, se valia a pena ir para o seminário, porque eu acreditava 
que não teria tempo para concluir o curso antes de Jesus voltar. Agora estou velho e 
desiludido. Por que Jesus não veio?” 

Se pregarmos a doutrina de que Jesus vai voltar “em x anos”, esse tipo de 
decepção vai ser inevitável antes da segunda vinda, pois seu foco se volta para o tempo 
da segunda vinda e não no significado e no propósito do evento. No entanto, “a jornada 
vai terminar no encontro daqueles que se amam,” diz Shakespeare, e se realmente 
amamos a Jesus, então Sua chegada não será um evento a ser temido, mas o dia da volta 
de nosso melhor Amigo.  

Nós não precisamos datar o advento; o que precisamos é conhecer “este mesmo 
Jesus” agora! Pois o seu retorno só será a “bendita esperança” se for bendito para nós no 
presente, se tivermos uma relação de amor. “Deus é amor. Quem vive no amor vive em 
Deus, e Deus nele. Desta forma, o amor é feito completo em nós, para que tenhamos 
confiança no dia do juízo, porque neste mundo somos como Ele é. Não há temor no 
amor. Mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem que ver com punição. 
Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou 
primeiro” (1 Jo. 4:16-19). 
 A abertura dos livros mencionados em Daniel 7 é outro grande exemplo da 
transparência de Deus e de Seu governo. No cenário do grande conflito, as questões 



levantadas por Lúcifer precisam ser respondidas, e isso só pode ser feito através da 
demonstração cristalina da verdade. Claro que os registros existentes nos livros não 
servem para informar a Deus. Por isso, devem achar significado em um contexto mais 
amplo. Isso só faz sentido se outros seres estiverem observando, e é aí que o conceito de 
grande conflito entra. A informação é parte da evidência na resolução das questões que 
foram levantadas sobre o caráter de Deus e a maneira como Ele governa. Mais 
especificamente, o Acusador, que também ataca a Deus por nosso intermédio, nos acusa 
de dia e de noite na presença de Deus (Ap. 12:10). Para que haja um juízo pré-advento e 
para que Cristo seja visivelmente capaz de recompensar a cada um segundo o que tiver 
feito, o Universo expectante precisa examinar as provas. 
 Da mesma forma, após a segunda vinda, Cristo quer que vejamos as provas e 
façamos nosso próprio julgamento. É isso o que vai ocupar os justos durante o milênio. 
Mas, além de nós, o verdadeiro problema é se Deus pode provar que é justo, não apenas 
com base em alegações ou no fato de que Ele tem poder absoluto, mas porque Ele 
recebe a vindicação de que é um Deus de verdade e justiça. Como Paulo diz em 
Romanos: “Mesmo que se prove que todo mundo está mentindo, Deus sempre diz a 
verdade. Como diz a Escritura: ‘Será provado que o que dizes é justo e vais ganhar o 
caso quando fores julgado’” (Rm. 3:4, FBV). 
 Esta é a única maneira de resolver a controvérsia. O juízo pré-advento é apenas 
parte dessa demonstração que Deus tem proporcionado desde o início da rebelião. Ele 
quer que todos vejam, que examinem a evidência por si mesmos e não tenham dúvidas. 
Consequentemente, o juízo pré-advento não é motivo de medo, nem pode ser usado 
como uma ameaça para obter concordância. É apenas Deus agindo com 
responsabilidade e com razão, mostrando que Ele sempre faz o melhor para todos, 
qualquer que seja o caminho que nós mesmos escolhemos. Deus quer que tudo isso seja 
público; Ele escolheu promulgar um “Decreto de Liberdade de Informação” antes que 
nós pensássemos nisso! Pois só então as perguntas serão respondidas, as dúvidas 
resolvidas, as reclamações silenciadas.  
 Mesmo que sejamos inimigos de Deus, Ele sempre nos trata com respeito, 
respeitando nossas escolhas, ainda que elas nos levem para longe dEle. No juízo pré-
advento nossas escolhas e motivações são reveladas para todos verem. Trata-se de uma 
parte do processo de apresentação das evidências, de modo que não pode haver 
nenhuma dúvida e a fim de que se prove que Deus é confiável e compassivo, a despeito 
do fato de que Seus filhos rebeldes tenham se perdido... 
  
Comentários de Ellen White 
 Sem Cristo só pode haver condenação, uma terrível expectativa de indignação 
consumidora e a separação final da presença de Deus. Mas aquele cujos olhos foram 
abertos a fim de contemplar o amor de Cristo, verá o caráter de Deus como sendo cheio 
de amor e compaixão. Deus não vai parecer um ser tirânico e implacável, mas um Pai 
que anela abraçar o filho arrependido ... Todo desespero é varrido da alma, quando 
Cristo é visto em Seu verdadeiro caráter. {Mensagens escolhidas, v. 1, p. 371} 
 Uma menina uma vez me perguntou: “Você vai falar esta tarde?” “Não, esta 
tarde não”, eu respondi. “Que pena”, disse ela. “Eu pensei que você ia falar e eu 
convidei vários dos meus colegas para que viessem. Será que você pode pedir ao pastor 
que fale palavras fáceis que possamos entender? Por favor, diga-lhe que não 
entendemos palavras grandes como ‘justificação’ e ‘santificação’? Nós nem sabemos o 
que essas palavras significam”. A queixa da garotinha contém uma lição digna de 
consideração pelos professores e ministros. Há muitos que fariam bem em atender ao 



pedido: “Fale palavras fáceis, para que saibamos o que você quer dizer” {Conselhos a 
pais, professores e estudantes, p. 254} 
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