5 Razões (na Bíblia) porque deixei, fui salvo dos
Adventistas do Sétimo Dia

Pr. Miguel Angelo Luiz Maciel

1. O sacrifício de Jesus foi incompleto?
2. Existe um "santuário celestial"?
3. Tenho de guardar o Sábado?
4. Quais as principais razões bíblicas para eu ter deixado a seita dos adventistas?

1ª Razão - Quanto à origem dos adventistas.
(Daniel 8:10-14)
Os fundadores (Miller, Bates, Ellen White, Iram Edson) acreditavam que a Profecia de Daniel 8:1014 se referia à volta de Cristo. Depois, com muita "cara-de-pau" mudaram a interpretação afirmando
que a profecia justifica sua própria origem e a existência de um santuário no céu. Estão totalmente
fora de contexto pois, quando lemos todo o capitulo vemos que a profecia se refere claramente: a) À
ira de Deus revelada no cativeiro babilônico (Daniel 8:19); b) Ao surgimento do Império Medo Persa
(Daniel 8:4 e 20); c) Ao surgimento do Império Grego (Daniel 8:5 e 21); d) À morte súbita do rei da
Grécia (Alexandre) e à divisão do Império Grego (Daniel 8:8); e) Ao engrandecimento de um dos
reis (Antioco Epifânio) que surgiram desta divisão (Daniel 8:9-12); f) Ao período que este rei
interrompeu o holocausto (168- 165 a.C.) que era oferecido todas as tardes e todas às manhãs (Daniel
8:13-14). Ah, se os adventistas lessem humildes e contritos Daniel 8:16-19 em daí em diante quando
Deus dá a entender a visão. Basta ler todo o capítulo pra se ver que eles estão totalmente fora de
contexto.

2ª Razão - Quanto aos fundadores e profetiza dos adventistas.
(Deuteronômio 18:22; Apocalipse 22:18 e 19)
Os fundadores (e atuais seguidores da seita) reservam-se o direito de possuírem revelação adicional à
Bíblia (escritos de Ellen White), ensino contrário às Escrituras (Apocalipse 22:18) e tem-na por
profetiza (Hebreus 1:1). As suas profecias entretanto ou não se cumpriram (Deuteronômio 18:22) ou
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são contraditórias, ou são absurdas, sendo que mais de 90% de seus escritos são plágios de outros
escritores. Alguns exemplos: a) Porta da Graça fechada (Mensagens Escolhidas, vol. I, p. 63); b) A
volta de Jesus (O Testemunho de Jesus, p. 108, Primeiros Escritos, p. 15), contradizendo-se depois
em (Mensagens Escolhidas, vol., I p. 76 e Testemunhos Seletos, vol. II, p. 359; c) Guerra civil
Americana (Testimony for The Church, vol. I, citado em Subtilezas do Erro, p. 48); d) Cartão de ouro
no céu (Primeiros Escritos, p. 3ª edição, 1988); e) Pessoas (inclusive Enoque) vivendo em Saturno
(Primeiros Escritos, p.96'97' edição 1967); f) Racismo (Mensagens Escolhidas, vol. II, p. 344; g)
Crianças passando fome (Temperança, 158). [veja os textos por extenso na página:
http://wvvvv.cacp.org.br/adv egw_falhou,htm ]

3ª Razão - Quanto à doutrina adventista que diz que o Sacrifício de Jesus
Cristo foi incompleto, estando Ele agora em um santuário celestial,
completando a redenção - Juízo Investigativo.
(João 5:24; 17:4; 19:30; Lucas 13:32; Hebreus 5:9; 7:27).

A Bíblia é muita clara quando mostra que o Senhor Jesus Morreu UMA VEZ (Heb. 7:27) e que após
isso sentou-se à destra de Deus (Colossenses 3:1; Hebreus 1:3, 13; 10:12; 12:2; I Pedro 3:22).
Estevão teve esta visão (Atos 7:56) quando estava pronto a morrer. Jesus estava de pé e não sentado
pois estava naquela momento ministrando pelo Seu servo.

4ª Razão - Quanto à obrigatoriedade de se guardar à lei (sábado, comidas,
etc..) e realizar boas obras para se merecer a salvação.
(Efésios 2:8-9)

A Palavra de Deus nos mostra que ninguém será salvo por obra da lei (João 1:7; Atos 13:39, 15:24,
18:15, 21:21; Romanos 1:17, 3:20 e 28, 4:1-25: Gálatas 2:16 e 21; 3:10 e 11; 4:10 e 11; 5:2; Hebreus
7:12, 19,27, 10:29), mas pela Graça de Deus (Efésios 2:8-9; Romanos 11:6). Ah, se os adventistas
lessem humildemente e contritos as epistolas do Apóstolo Paulo aos Romanos e aos Gálatas!
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5.ª Razão - Quanto à doutrina adventista do aniquilacionismo.
(Mateus 25:41)

Os adventistas reduzem a descrição clara e detalhada que a Bíblia faz do fogo e tormento eterno (para
sempre, sem fim, que nunca se apaga, etc.) a um "foguinho" que vai se apagar, onde os ímpios
(satanás inclusive) serão aniquilados, ou seja, que seu sofrimento terá um fim, contradizendo as
Sagradas Escrituras (Mateus 25:41-46; Marcos 9:43-48, Lucas 3:17; 16:28; Apocalipse 14:11;
20:10).
Podemos concluir que:

1. Ellen White foi uma falsa profetisa.
2. Daniel Capitulo 8 não fala de um santuário celestial, mas de um período
da história de Israel.
3. O sacrifício de Jesus foi completo.
4. Somos salvos pela Graça e não pelas obras.
5. Existe céu e inferno. O castigo dos perdidos será eterno, bem como o
regozijo dos salvos.
Agora que você já sabe de tudo isto o que você vai decidir?

1. Ensinar a Palavra de Deus de maneira clara e correta àqueles que não conhecem sua verdade ou
proclamar mentiras que não estão na Bíblia?
2. Viver de acordo com a Graça que foi concedida e deixar as práticas judaizantes ou continuar no
erro?
3. Proclamar o verdadeiro Evangelho da salvação a toda criatura ou continuara vivendo uma mentira?
4. Combater as seitas, empunhando a Espada do Senhor, que é a Sua Palavra ou continuar
desacreditando a Bíblia em prol de falsos profetas?
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Arrepende-te dos teus pecados, arrogância de querer conseguir
salvação por méritos próprios e confie na obra consumada do
Senhor Jesus para tudo que necessite de um Salvador e Senhor
.
"Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de
Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie;"- Efésios 2:8-9

Autor: Pr. Miguel Angelo Luiz Maciel, Ex-Adventista, salvo pela Graça de Cristo.
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