


Gênesis 1:26-28,31

• “O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior 
como no caráter... Sua natureza estava em harmonia com a vontade 
de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As 
afeições eram puras; os apetites e paixões estavam sob o domínio da 
razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus, e estando em 
perfeita obediência à Sua vontade” (Patriarcas e Profetas, pág. 45)

• “Deus Criou Adão de acordo com o caráter divino, puro e justo. Não 
havia princípios corruptos no primeiro Adão nem propensões ou 
tendências para o mal. Adão era tão puro quanto os anjos diante do 
trono de Deus.” (Carta 191, 1899)



O Conflito
• “Com que intenso interesse o Universo inteiro observou o conflito 

que decidiria a posição de Adão e Eva. [...] Eles receberam um teste 
fácil, e não havia necessidade de comer da árvore proibida. Tudo que 
eles precisavam havia sido fornecido” 
(Signs of the Times , 12/05/1890)

• “O plano da salvação foi organizado de tal maneira que, quando Adão 
foi colocado à prova, a tentação foi removida dele o máximo possível. 
Quando foi tentado, Adão não estava com fome.” 
(Signs of the Times, 04/04/1900)



A queda
• “A queda de nossos primeiros pais quebrou a cadeia de ouro da 

obediência implícita da vontade humana à divina. A obediência não é 
mais considerada uma necessidade absoluta. Os seres humanos 
seguem seus próprios pensamentos, dos quais o Senhor disse –
referindo-se aos habitantes do mundo antigo – que eles eram 
continuamente maus (MM Refletindo a Cristo, pág. 48)

• Ver Gênesis 6:5

• O HOMEM SE TORNOU CARDÍACO - (Mateus 15:19)



Corrupção x Santidade
• “Nunca houve e nunca haverá uma era em que as trevas morais sejam 

tão densas como quando Enoque viveu uma vida de justiça 
irrepreensível” (Manuscript 43, 1900)

• Gênesis 5:22-24

• “O piedoso caráter desse profeta representa o estado de santidade 
que deve ser atingido por aqueles que serão ‘redimidos da Terra’ (Ap
14:3) por ocasião da segunda vinda de Cristo” 
(Patriarcas e Profetas, pág. 88-89)



Corrupção x Santidade
• “Enoque é representante daqueles que ficarão vivos sobre a Terra e 

serão transladados sem experimentar a morte. Representa o grupo 
que deverá viver entre os perigos dos últimos dias, estes que estarão 
rodeados de toda corrupção, vileza, pecado e iniquidade, mas ainda 
assim se manterão imaculados” (A Verdade Sobre os Anjos, pág. 68)

• Como estão os habitantes da Terra HOJE?

• E como estamos nos comportando??



“Nos dias de Noé...”
• Mateus 24:37-40/Lc 17:26-36 (Nos dias de Ló)

• Egoísmo/glutonaria/soberba/homossexualismo/ociosidade

• Pensando em seu benefício próprio

• CORREMOS O RISCO DE CAIR NOS MESMOS ERROS?

• O povo de Israel entrou em um cerimonialismo sem fim
“Misericórdia quero, e não sacrifício” (Mateus 9:12 e 13)



O que Deus espera de nós?
• Mateus 25:31-46 – Tive fome e me deste....

• Mateus 5:38-48 – Amai/Sede perfeitos



A Terra clama: Jesus está voltando!!!
• Mateus 24:7-14 (Suportar-Paciência dos Santos Ap 14:12)

• COMO ESTÁ O NOSSO CORAÇÃO?

• Jesus deveria ter voltado no tempo de Ellen White

• O QUE ACONTECEU?



Seus corações não estavam preparados
• “O orador volveu-se para os que haviam estado a orar, dizendo: 

‘Temos algo a fazer. Necessitamos confessar os nossos pecados e 
humilhar o coração diante de Deus.’ Ele realizou confissões de 
coração quebrantado, e então dirigiu-se a vários dos irmãos, um após 
o outro, estendendo-lhes a mão, e pedindo perdão.” [...] 
Ellen White disse que, “Foi uma experiência pentecostal.” 
(Testemunhos para a Igreja, vol.8, pág. 105.1)



O QUE PRECISAMOS FAZER?
• “Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de Si mesmo 

em Sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir 
perfeitamente em Seu povo, então virá para reclamá-los como Seus.”
(Parábolas de Jesus, pág. 69)

• “Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me 
mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no 
conselho da Testemunha verdadeira à igreja de Laodicéia. Isto 
produzirá efeito no CORAÇÃO daquele que receber, e o levará a 
empunhar o estandarte e propagar a verdade direta.

• Provérbios 23:26



Qual é o Caráter que precisamos refletir?
• Enoque refletiu o caráter de Deus

• Gálatas 5:16-25

• NOSSA MISSÃO: Mateus 5:13-16



• Jesus nos deixou o exemplo, agora precisamos ir e fazer o mesmo!


