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 As igrejas do Piemonte foram independentes por séculos;
 Após muito esforço o papado conseguiu subjugá-las;
 Porém, alguns se recusaram a ceder à autoridade de Roma;
 Destacaram-se dentre os que resistiram ao poder papal;
 Fugiram para terras estrangeiras ou para as montanhas;
 Sua crença religiosa baseava-se na Palavra escrita de Deus (IASD);
 “Entre as principais causas que levaram a igreja verdadeira a separar-

se da de Roma, estava o ódio desta ao sábado bíblico.” GC p. 64 
(IASD)

Perseguição aos cristãos fiéis no passado: Os Valdenses 








 Tinham a verdade incontaminada, e isto os tornava objeto especial do 

ódio e perseguição; (IASD)
 Declaravam ser a Igreja de Roma a Babilônia apóstata do Apocalipse, 

e com perigo de vida erguiam-se para resistir a suas corrupções; 
(IASD)

 Sua recusa de renunciar às Escrituras era também ofensa que Roma 
não podia tolerar; (IASD)

 Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus 
em seus lares montesinos; (IASD)

 Puseram-se inquisidores em suas pegadas; (IASD)

Perseguição aos cristãos fiéis no passado: Os Valdenses








 “Determinando-se Roma a exterminar a odiada seita, uma 

bula foi promulgada pelo papa, condenando-os como 
hereges e entregando-os ao morticínio” GC p. 77

 “Portanto ordenava o papa que ‘aquela maligna e 
abominável seita de perversos, caso se recusasse a 
renunciar, fosse esmagada como serpentes venenosas’.” 
GC p.  77

Perseguição aos cristãos fiéis no passado: Os Valdenses




 Essa bula convocava a todos os membros da igreja para se 

unirem à cruzada contra os hereges. Como incentivo para 
se empenharem na obra cruel, "absolvia de todas as 
penas e castigos eclesiásticos, gerais e particulares; 
desobrigava a todos os que se unissem à cruzada, de 
qualquer juramento que pudessem ter feito; 
legitimava-lhes o direito a qualquer propriedade que 
pudessem ter ilegalmente adquirido

Perseguição aos cristãos fiéis no passado: Os Valdenses








e prometia remissão de todos os pecados aos que matassem 
algum herege. Anulava todos os contratos feitos em favor dos 
valdenses, ordenava que seus criados os abandonassem, 
proibia a toda pessoa dar-lhes qualquer auxílio que fosse e a
todos permitia tomar posse de sua propriedade". - Wylie. 
Este documento revela claramente o espírito que o ditou. É o 
bramido do dragão, e não a voz de Cristo, que nele se 
ouve.” GC p. 77

Perseguição aos cristãos fiéis no passado: Os Valdenses




 "... Ao início do tempo de angústia fomos cheios do Espírito Santo 

ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente." PE p. 33
 Início do tempo de angústia : “...breve período, pouco antes, enquanto 

Cristo está no santuário” PE p. 85
 “ Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, 

tribulações virão sobre a Terra, e as nações ficarão iradas, embora 
contidas para não impedir a obra do terceiro anjo.” idem

 O refrigério virá sobre o povo de Deus para dar poder à terceira 
mensagem e preparar para o derramamento das 7 últimas pragas.

Tempo do Fim: Angústia prévia








 “O povo de Deus será então imerso naquelas cenas de 

aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo 
de angústia de Jacó.” GC p. 616

 “Ai de mim! Pois aquele dia é grande, tal que nenhum é 
semelhante a ele. É o tempo da Aflição de Jacó, mas dela 
ele será livrado.” Jr 30:7 – BKJ fiel 1611

Ocorrerá após o tempo de Graça

Tempo do Fim: Angústia de Jacó – Dn 12:1




A angústia não será por causa da perseguição. Será pelo 

receio de não terem confessado algum pecado e perderem 
a salvação.

 “Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda 
intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para 
revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos no 
juízo; não os podem trazer à lembrança.” GC p. 620

Tempo do Fim: Angústia de Jacó 




“Afligem a alma perante Deus, indicando o anterior

arrependimento de seus muitos pecados, e reclamando a promessa
do Salvador: ‘Que se apodere de Minha força e faça paz comigo;
sim, que faça paz comigo.’ Isa. 27:5. Sua fé não desfalece por não
serem suas orações de pronto atendidas. Sofrendo embora a mais
profunda ansiedade, terror e angústia, não cessam as suas
intercessões. Apoderam-se da força de Deus como Jacó se
apoderara do Anjo; e a linguagem de sua alma é: ‘Não Te deixarei
ir, se me não abençoares.’ ” GC p. 619, 620

Tempo do Fim: Angústia de Jacó 




 Tinham a verdade incontaminada, e isto os tornava objeto especial do 

ódio e perseguição; (IASD)
 Declaravam ser a Igreja de Roma a Babilônia apóstata do Apocalipse, 

e com perigo de vida erguiam-se para resistir a suas corrupções; 
(IASD)

 Sua recusa de renunciar às Escrituras era também ofensa que Roma 
não podia tolerar; (IASD)

 Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus 
em seus lares montesinos; (IASD)

 Puseram-se inquisidores em suas pegadas; (IASD)

Perseguição aos cristãos fiéis no passado: Os 
Valdenses




O poder apóstata dominante, associado ao Estado, levarão 

inúmeras pessoas ímpias e gentias a perseguirem o 
remanescente do SENHOR;

O povo do mundo;

Os que abandonaram a fé adventista;

O povo de Deus será novamente perseguido: Os 
perseguidores – 2 Tm 3:12




 Buscar informações sobre o povo fiel interrogando familiares, 

amigos e conhecidos;
 Utilização de alta tecnologia a fim de fazer buscas nos locais 

mais remotos;
 Recrutamento de pessoas comuns para capturarem o povo de 

Deus, além dos profissionais (caçadores);
 Uso de armas RQBN contra os escolhidos;
 Emprego das Forças Armadas e Polícias militar, civil e federal;

O povo de Deus será novamente perseguido: 
Possíveis ações dos perseguidores




NVG








 “Para a sabedoria humana, tudo isto parece agora 

impossível: mas, ao ser retirado dos homens o Espírito de 
Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles 
sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, 
hão de acontecer coisas estranhas. Quando o temor e o 
amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se 
muito cruel.” GC p.608.

O povo de Deus será novamente perseguido: 
Possíveis ações dos perseguidores




 Muita comunhão com Deus

“Se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos 
capazes de ir para a prisão confiando nEle como uma 
criancinha confia em seus pais. Agora é o tempo de cultivar 
fé em Deus.” NAV (MM 1962), p. 355.

O povo de Deus será novamente perseguido: 
Como os fiéis podem se preparar








 Aprender a orientar-se
 Preparo físico (8 remédios naturais);
 Preparar um local para se refugiar (montanhas);
 Discrição: NINGUÉM deve saber o seu local de refúgio 

(cuidado com as redes sociais);
“Os que forem fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados, 
proscritos. Serão entregues pelos pais, e irmãos, e parentes, e 
amigos até mesmo à morte.” PR p. 588.

O povo de Deus será novamente perseguido: 
Como os fiéis podem se preparar












“Notaremos que precisamos desprender-nos de todas as 
mãos, exceto a mão de Jesus Cristo. Amigos mostrar-se-ão 
aleivosos, e nos trairão. Parentes, enganados pelo inimigo, 
julgarão prestar serviço a Deus opondo-se a nós e envidando 
o máximo esforço para colocar-nos em situações difíceis, 
esperando que neguemos a nossa fé. Em meio, porém, das 
trevas e do perigo, podemos depositar nossa mão na mão de 
Cristo.” Maranata (MM 1977), p. 195. 

O povo de Deus será novamente perseguido: 
Como os fiéis podem se preparar




 Profissionais (caçadores);

 Identificação de vestígios;

 Cães farejadores;

O povo de Deus será novamente perseguido: 
Rastreio por vestígios




O que os caçadores procuram?
 Modificações no meio: folhas secas deslocadas, folhas verdes 

caídas, insetos alvoraçados, formigueiros, teias de aranha, 
vegetação, galhos, água barrenta, trilha encharcada, pegadas 
(velocidade, direção e quantidade);

 Resíduos humanos: roupas, materiais, comida, excremento, 
troncos, sangue;

 Ações meteorológicas: chuva, vento e sol;

O povo de Deus será novamente perseguido: 
Rastreio por vestígios








“Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas;

mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão
impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos
sob a forma de guerreiros.” GC p. 631

“Assim diz o SENHOR a vós: Não temais nem vos
amedronteis em razão desta grande multidão; porque a
batalha não é vossa, mas de Deus.” 2Cr 20:15

Após o Tempo de Graça




“Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse

derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos
mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma
colheita para Deus. Sua fidelidade não seria testemunho
para convencer outros da verdade; pois que o coração
endurecido rebateu as ondas de misericórdia até não mais
voltarem.

Após o Tempo de Graça




Se os justos fossem agora abandonados para caírem como
presa de seus inimigos, seria um triunfo para o príncipe das
trevas.” GC p. 634

“E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos; naquele dia
quando eu fizer minhas joias; e eu os pouparei, como um
homem poupa o seu próprio filho que o serve.” Ml 3:17

Após o Tempo de Graça




“Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir

verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e
fervorosamente rogando-Lhe a bênção, não a obterão. Lutar
com Deus - quão poucos sabem o que isto significa! Quão poucos
têm buscado a Deus com contrição de alma, com intenso anelo,
até que toda faculdade se encontre em sua máxima tensão! Quando
ondas de desespero que linguagem alguma pode exprimir
assoberbam os que fazem suas súplicas, quão poucos se apegam
com fé inquebrantável às promessas de Deus!” GC p. 621

O preparo espiritual é indispensável e decisivo




“É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado, pela fé no

sangue expiatório de Cristo. Nosso precioso Salvador nos convida a
unir-nos a Ele, a ligar nossa fraqueza à Sua força, nossa ignorância à
Sua sabedoria, aos Seus méritos nossa indignidade. A providência de
Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão e humildade de
Jesus. O Senhor está sempre a colocar diante de nós, não o caminho que
preferiríamos, o qual nos parece mais fácil e agradável, mas os
verdadeiros objetivos da vida. Toca a nós cooperar com os meios que o
Céu emprega na obra de conformar nosso caráter ao modelo divino.
Ninguém poderá negligenciar ou adiar esta obra sem grave perigo para a
sua alma.” GC p. 623

O preparo espiritual é indispensável e decisivo
Ap 3:21






