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Existe uma batalha além dos nossos olhos. 
Há uma guerra intergaláctica ocorrendo 

e nossa vida está em jogo. Mas há forças 
espirituais à disposição e há armas em 
nossas mãos. Precisamos usá-las: leitura 
da Palavra, orientações proféticas e comu-
nhão com Aquele que é Eterno. Isso pode 
garantir a vitória nesse conflito.

Na revista deste ano, você terá acesso 
aos registros escritos aqui e também a 
um espaço virtual pelo Insta e YouTube. 
E quem sabe ainda nos encontramos em 
outros locais por aí?! 

Prepare-se para reconhecer os basti-
dores da guerra em que estamos inseri-
dos e para ter um spoiler de como será o 
fim de tudo isso. Nada precisa apanhar você 
de surpresa.

Neste ano, usaremos a metodologia 
do LIKE -  SHARE  -  SAVE. E o que isso 
significa? 

• Os links ou indicações que estiverem 
no Like são para vc ouvir, curtir (se gostar) 
e aprender mais com os ambientes virtuais 
que foram preparados pra você.

• As indicações do Share são pra vc esco-
lher um amigo ou alguém pra compartilhar.

• E os conteúdos do Save são valiosos 
para vc se aprofundar no assunto. 

Lembrando sempre que é Bom D+ 
espalhar notícias verdadeiras e preciosas 
para quem vc ama!

Então, pode aproveitar muito e com-
partilhar tudo o que conseguir usar pra 
ser uma bênção!

Conectado com a gente, hein!?!

Faby Guedes & Glaucia Clara Korkischko
Líderes do Ministério do Adolescente 

APSo & Divisão Sul-Americana
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Os habitantes de Jerusalém resolveram 
cancelar Deus. Acharam que os anún-

cios de Deus eram “nada a ver” e prejudi-
cavam a vida deles. 

A Bíblia mostra Jesus olhando para 
Jerusalém e lamentando porque ela não 
quis Sua proteção. Ela matava aque-
les que Deus enviava para ajudá-la 
(Lucas 13:36, 37). Milhares de seguidores 
saíram do Insta de Deus e foram procurar 
outros que falavam o que eles curtiam. 

Alguns seguidores, no entanto, per-
maneceram fi éis, e Deus deu a esses que 

continuavam conectados a oportunidade de 
sair de Jerusalém antes de sua destruição. 

Embora Deus tenha enviado diversos 
sinais e mensageiros para preparar o povo 
para esse dia, muitos não deram ouvidos à 
Sua voz. O resultado foi bem triste. 

Hoje você é convidado para sair da 
Terra e viver em outra dimensão do 
Universo, pois Jesus está voltando. 
Pregar para pessoas que estão engana-
das e ajudá-las a parar de sofrer irá deixar 
você mais forte e preparado. Para cuidar 
desses amigos, você não precisa saber 

4

DIA 1

SHAREEscolha um amigo por quem você vai 
orar, com quem vai comparti lhar esses 
conteúdos e levar ao seu PG no fds. 

Para ouvir e enviar a um amigo:

SAVE

Você sabe como surgiu o mal? Seguem 

alguns versos para pesquisar. Marque 

em sua Bíblia e salve este conteúdo pra 

vc e seus amigos: Ezequiel 28:13-15;

Isaías 14:12-14; Apocalipse 12:7-9; Jó 

1:6, 7; Apocalipse 12:9, 10;

2 Corínti os 11:13-15.



Mateus 23:37
“Jerusalém, Jerusalém, cidade 
que mata profetas e apedreja 
os mensageiros de Deus! 
Quantas vezes Eu quis juntar 
seus fi lhos como a galinha 
protege os pintinhos sob as 
asas, mas você não deixou.”

tudo, mas necessita estar disposto. Deve 
também pesquisar mais a fundo o que 
Deus revelou para que você e seus amigos 
possam enxergar os sinais.

Queremos contar mais para você so-
bre Jerusalém e sua destruição. Acesse 
nosso Insta e o canal do YouTube para 
saber mais! 

5

SHAREEscolha um amigo por quem você vai 
orar, com quem vai comparti lhar esses 
conteúdos e levar ao seu PG no fds. 

Para ouvir e enviar a um amigo:

LIKE

Assista ao canal no YouTube 

e no Insta @like.share.save 

e dê seu like se gostar.

SAVE

Você sabe como surgiu o mal? Seguem 

alguns versos para pesquisar. Marque 

em sua Bíblia e salve este conteúdo pra 

vc e seus amigos: Ezequiel 28:13-15;

Isaías 14:12-14; Apocalipse 12:7-9; Jó 

1:6, 7; Apocalipse 12:9, 10;

2 Corínti os 11:13-15.

Os Resgatados
“Enquanto matavam o Salvador 
porque Ele havia condenado 
seus pecados, consideravam-
se o povo favorecido de Deus 
e esperavam que o Senhor os 
livrasse de seus inimigos”
(p. 16).
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Início de ano, aula de Biologia, são 7h 
e o professor faz um círculo na classe. 

É dia de explicar como o homem surgiu. 
Em meio a diversas explicações – algu-
mas mais profundas, outras superfi ciais 
– o evolucionismo prevalece. Porém, no 
coração de uma aluna há uma luta acon-
tecendo: ela deve apresentar a verdade 
criacionista na qual acredita, e ser can-
celada? Ou dizer o que o professor e os 
amigos querem ouvir e ter a chance de se 
tornar mais popular e ser aceita em sua 
nova turma? Qual será a decisão dela? 

Vivemos num grande confl ito. O que 
defi nirá a vitória ou a derrota são as nos-
sas escolhas. E acredite, mesmo as mais 

simples defi nem o futuro de nossa traje-
tória. No passado, milhares de cristãos to-
maram a fi rme decisão de seguir a Cristo 
não importava o que custasse. Em meio à 
morte, sofrimento e fome, eles permane-
ceram fi éis. Hoje, a perseguição está dife-
rente, talvez mais camufl ada. Mas o poder 
de decisão é seu. E a promessa continua. 
Você tem força e coragem à sua disposição.

Você vai adorar o seu Criador? Ou se 
render às curtidas e likes dos seguidores 
que nem conhecem você de verdade.

A Bíblia diz: “Entregue seu caminho 
ao Senhor; confi e Nele, e Ele o ajudará” 
(Salmo 37:5).

Descubra em @like.share.save

DIA 2

SHARE
Que tal ouvir:

Agora, comparti lhe essas informações com alguém especial.

6



Deus é o único que conhece você de 
verdade e entende suas dores e sofrimen-
tos. Embora vivamos esses desafi os, as 
nossas escolhas são nossa responsabili-
dade. Você precisa fi car ligado porque há 
muitas mentiras e enganos sendo conta-
dos. Um deles é a relativização das coi-
sas. Prefi ra agarrar-se à Bíblia para saber o 
que Deus quer, em vez de se entregar aos 
likes e sucumbir aos selfs diários. Saiba 

que esta “série” um dia vai terminar, mas 
o fi nal feliz – tanto para você como para 
seus amigos e família – pode depender de 
sua curtida e compartilhamento. Invista 
em seguir o melhor Infl uenciador, que é 
Jesus Cristo. 

Ter coragem para se posicionar quan-
to à sua fé e ter argumentos bíblicos são 
coisas que podem ajudar você.

Josué 1:9 
“Esta é Minha ordem: Seja 
forte e corajoso! Não tenha 
medo nem desanime, pois o 
Senhor, seu Deus, estará com 
você por onde você andar.”

Os Resgatados
“Quanto a mim, sou apenas um 
frágil mortal. Minha vida tem 
pouca importância. E quando 
peço que não profi ram uma 
sentença injusta, faço menos 
por mim mesmo do que por 
vocês” (p. 61).

LIKE

Você sabe por que acredita na 

Bíblia? Entenda mais em

@like.share.save.

SAVE

Leia estes versos para ajudar você a 
compreender mais (2 Timóteo  3:16;
 2 Pedro 1:21; João 17:17 e João 8:32;

Mateus 24:35) e produza algo como vídeo, 
desenhos, fotos. Marque a gente, pois queremos 

comparti lhar seus conteúdos também. 

SHARE
Que tal ouvir:

Agora, comparti lhe essas informações com alguém especial.

7
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Qual o valor de uma Bíblia? 
Você já pensou nisso? Você tem uma 

Bíblia? Hoje a Bíblia é algo bem aces-
sível a nós; no entanto, não foi sempre 
assim.

Deus sempre a preservou, mas houve 
um tempo em que proibiram a leitura do 
livro sagrado. Quando a Palavra de Deus 
é escondida, o povo sofre e vive escravo. 
E esse era o objetivo da igreja romana, 
pois assim as pessoas eram enganadas, 
podiam ser exploradas e quase obrigadas 
a pagar pelas indulgências em troca de 
perdão. Lembre: A falta de conhecimento 

é a melhor forma de tirar a liberdade das 
pessoas.

Deus preservou a Bíblia por meio dos 
valdenses. Eles moravam em cavernas e se 
escondiam nas montanhas, assim podiam 
ler e agir de acordo com o que estudavam na 
Palavra. Eles decoravam e carregavam por-
ções da Bíblia em seus corpos quando iam 
para as cidades. Assim, quando surgia uma 
oportunidade, eles ensinavam as pessoas. 

Deus levantou outros estudantes da 
Sua Palavra também. Lutero foi um des-
tes. Você também pode assistir a essa 
história em @like.share.save.
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DIA 3

8



O importante é vc saber e lembrar-se 
sempre de que vc tem algo poderoso e 
precioso em suas mãos. A Bíblia é algo 
que pode dar liberdade a você. Aproveite 
enquanto vc a tem em mãos e estude. Não 
precisa ser muita coisa de uma só vez. 

Pequenas porções vão fazer uma grande 
diferença em sua vida, e vc estará prote-
gido dos enganos. 

Ore para que Deus o ajude a ler a Bíblia 
diariamente.

SHARE
Escolha uma das publicações de @like.share.save e marque seu amigo.

SAVE
Leia histórias reais, intrigantes e curiosas num destes capítulos: 4, 8 a 14 do livro Os Resgatados. E ore pedindo forças para testemunhar pela verdade no tempo do fim.

LIKE

John Wycliffe e Lutero eram estudiosos da Bíblia. 

Eles se preocupavam com coisas que estavam erradas 

na igreja da época. E os líderes não gostavam disso. 

Descubra o que acontecia nos bastidores dessa 

história, lá no @like.share.save. 

Os Resgatados
“Sem a Bíblia, é impossível firmar 
o povo na verdade” (p. 128).

2 Timóteo 3:16-17 (NVI)
“Toda a Escritura é inspirada 
por Deus e útil para o ensino, 
para a repreensão, para a 
correção e para a instrução 
na justiça, para que o 
homem de Deus seja apto e 
plenamente preparado para 
toda boa obra.”

9
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DIA 4

SAVE
Tem uma super-história 

esperando por você no capítulo 7 

do livro Os Resgatados.

10

11“Leva o guarda-chuva que vai chover.” 
“Seu pai não vai gostar nada disso.” 

“Que notas são essas?!” “Como assim, não 
quer ir para a escola? Vai sim. A gente não 
faz só o que quer.”

Essas são frases bem “familiares” para 
você? Isso não signifi ca que goste de ou-
vi-las, mas signifi cam que alguém se im-
porta com você. E são essas pessoas que 
acabam fortalecendo você no dia a dia. 

Por mais que tenhamos difi culdades de 
entender ou aceitar, ou até achemos que 
nossos pais sejam chatos, implicantes e 
tals, a verdade é que eles conduzem a for-
mação de nosso caráter, eles são capazes 

de nos infl uenciar para nossa vitória ou 
derrota em todos os aspectos de nossa 
vida: profi ssional, educacional, emocional 
ou espiritual.

Você pode lutar contra uma má educa-
ção e se tornar alguém segundo o coração 
de Deus mesmo que seus pais tenham 
sido maus? Claro que sim! Terá que se 
esforçar mais, porém, no poder de Deus, 
tudo é possível. Lembre-se de que uma 
boa educação fortalecerá sua vida. 

Ah! Lembre-se de honrar o pai e a mãe 
(ou as pessoas que cuidam de você), mes-
mo que o relacionamento às vezes pare-
ça difícil. Isso é fundamental. Os pais de 



Lutero eram muito fiéis a Deus e, embora 
equivocados em algumas crenças, for-
maram seu filho com um caráter firme e 
correto. Eles o prepararam para se man-
ter firme diante do que ele descobriu na 
Bíblia – que era a verdade – tornando-o 
uma pessoa fundamental na Reforma.  

Outro grupo diferenciado foram os val-
denses. Eles foram pessoas que transfor-
maram o mundo por causa da educação 
dada aos seus filhos. Eles eram cuidado-
sos em lhes ensinar a Bíblia. Deus os usou 
para que preservassem a Bíblia e divulgas-
sem o evangelho.

Sabe, pode ser que você às vezes ache 
sua família meio complicada. Você pode 
enfrentar alguns desafios dentro dela; 
pode até não concordar com algumas 
ideias... Infelizmente, tem muitas famí-
lias que não são normais. Mesmo assim, 
você pode fazer a diferença e transformar 
o ambiente em que vive. Leve Jesus para 
sua família, não somente em palavras, 
mas também em suas ações.  

Acredite: sua família é o mais poderoso 
instrumento de Deus na Terra para ajudar 
você.

LIKE

Os pais de Lutero prepararam os filhos para 

uma vida útil, mas às vezes eles pareciam 

rígidos demais. Você sabia que Lutero e 

o pai dele ficaram dois anos sem se falar? 

Sabe por quê? Se quiser saber mais sobre 

essa história, acesse nosso Insta. 

SAVE
Tem uma super-história 

esperando por você no capítulo 7 

do livro Os Resgatados.

SHARE
Hoje convido você a orar por sua família e ainda fazer uma surpresa àquela pessoa que cuida de você e tem trabalho pra manter você na linha. Poste em sua rede social uma foto da sua ação surpresa e marque a gente. 

11
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Você já foi testemunha de algo que 
aconteceu em sua escola ou entre seus 

amigos? Geralmente, a pessoa que serve 
de testemunha sabe o que aconteceu ou 
presenciou o ocorrido. 

A Bíblia é considerada uma testemu-
nha fi el; na verdade, ela é como duas tes-
temunhas, pois é composta pelo Antigo 
e pelo Novo Testamento. Juntos, os dois 
testamentos nos mostram a verdade sobre 
Deus. Mas, embora hoje a gente ache bom 
conhecer a verdade que está na Bíblia, 
na época da Inquisição e da Revolução 
Francesa isso não parecia nada bom. 

A igreja de Roma não queria que o povo 
conhecesse a Bíblia, para que as pessoas 
continuassem sustentando sua riqueza. 
Os líderes de Roma inventavam regras 
e mentiras, dizendo estar na Palavra de 
Deus, a fi m de manipular e forçar as pes-
soas a fazer o que desejavam. Em reação 
a uma mentira da igreja, os franceses 
passaram a odiar a Bíblia e se revoltaram 
contra Deus, por isso eliminaram a Bíblia, 
cometendo a mesma maldade que a igreja 
também tinha cometido anos antes. 

O grande problema de não conhecer 
a Bíblia é exatamente a distorção, que 
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DIA 5

12



acaba gerando revolta contra quem não 
tem culpa: Deus. Pode se criar mentira e 
manipulação, dizendo que a Bíblia diz o 
que ela não diz. Para não participar desta 
fraude, estude a Palavra de Deus.

Lembre-se de que a própria Bíblia 
explica a Bíblia. Só ela é autossuficien-
te para direcionar nosso caminho para o 
Céu. Deve-se ler um pouco aqui, outro ali. 
Qualquer coisa que foge dela é mentira. 
Preste atenção! Qualquer pretensa “mu-
dança” que não esteja relatada nela não 
é verdadeira.

Ninguém gosta de ser enganado ou 
oprimido pela falta da verdade. Quando 

vemos ou lemos uma notícia, queremos 
a clareza dos fatos. Esse é exatamente 
o efeito que a Bíblia tem sobre a nossa 
mente. Ela é o livro das verdades puras, 
capaz de proteger a mente de qualquer 
perigo e influência do mal.

As pessoas ficaram felizes, pois come-
çaram a ter acesso à Bíblia. Ela começou a 
ser traduzida para o idioma delas. Mas isso 
durou pouco tempo. Para ter a liberdade 
de estudar e pesquisar os textos da Bíblia, 
essas pessoas tiveram que fugir para um 
lugar sem papas e sem reis. Começaram 
a atravessar o mar. Mas será que isso deu 
certo?! Veja no Insta: like.share.save. 

LIKE

Que textos confirmam 

que a Palavra de Deus é a 

verdade? Confira no 

@like.share.save

SHARE
Ore e compartilhe a Palavra com aqueles que precisam saber da verdade.

SAVE
Você conhece Paris ou alguma outra parte da França? 

Tem vontade de fazer uma viagem pra lá? Há muita 
beleza nesse país, mas tem também muita história feia 
que aconteceu naquela parte do mundo. Você já ouviu 

falar sobre o “Reinado do Terror” na França? Não? 
Então conheça mais com o auxílio do capítulo 15 do 

livro Os Resgatados. 
13
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Geralmente, quando alguém se atrasa, a 
gente fi ca muito frustrado, né? E quando 

alguém falta a um compromisso que assu-
miu com você? Aí é terrível, não é mesmo?

Sabe quem nunca falta, nem nunca 
se atrasa? Somente Deus. Ele não nos 
decepciona! Tudo o que foi revelado por 
Ele, por intermédio dos profetas até hoje, 
aconteceu. E agora a promessa da vinda 
de Jesus também está prestes a se cum-
prir. No reels do @like.share.save vc pode 
assistir a algumas das profecias que já se 
cumpriram, como o escurecimento do sol 
(muito louco), o mega terremoto e outros. 

Vai lá e descubra os interessantes detalhes 
sobre isso.

Você conhece a origem da palavra “ad-
ventista”? Ela surgiu por volta do ano de 
1840, quando Guilherme Miller, estudan-
do sobre a profecia das 2.300 tardes e ma-
nhãs, descobriu que Jesus poderia voltar 
em 1843. Esse nome quer dizer “aqueles 
que acreditam no advento”. Em outros lu-
gares, assim como Miller, outras pessoas 
também descobriram que havia algo muito 
importante prestes a acontecer, e esse mo-
vimento cresceu. A questão é que houve um 
equívoco na interpretação dessa profecia.
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DIA 6
SHARE

Saber sobre Deus e a verdade é questão de vida ou 

morte. Por isso, tantos deixaram tudo para pregar 

sobre a volta de Jesus. Hoje vivemos no fi nal dos 

tempos. Logo Jesus está voltando. Que tal ti rar tempo 

para estudar a Bíblia com seus amigos? Ofereça 

estudos bíblicos e dê a oportunidade de escolherem 
entre a vida ou a morte.

14



Muitos deixaram suas casas e seus 
bens para pregar o evangelho, anunciando 
a breve volta de Jesus. Eles identificaram 
vários sinais, mostrando que parte da pro-
fecia havia se cumprido. 

Nesse tempo, ainda não existia a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, apenas movimen-
tos adventistas de diversas denominações, 
compostos por pessoas que acreditavam 
que Jesus estava prestes a voltar. 

Chegou o grande dia, mas Jesus não 
voltou. Alguns até pensaram que Deus os 

havia decepcionado, mas um grupo per-
maneceu orando e estudando. Por isso, 
Deus revelou a eles o que tinha aconteci-
do de verdade. No YouTube, contamos os 
bastidores dessa história para vc. 

Na real, a única maneira de entender-
mos o que acontece ao nosso redor é per-
manecendo fiéis ao estudo da Palavra de 
Deus e à oração. Deus sempre revela aos 
Seus filhos a verdade e envia o Espírito 
Santo para ajudar na compreensão da Sua 
Palavra. 

LIKEEsperança e alegria andam juntas ou não? 
Qual a sua opinião? Compartilhe suas ideias lá nas redes sociais: like.share.save.

SHARE

Saber sobre Deus e a verdade é questão de vida ou 

morte. Por isso, tantos deixaram tudo para pregar 

sobre a volta de Jesus. Hoje vivemos no final dos 

tempos. Logo Jesus está voltando. Que tal tirar tempo 

para estudar a Bíblia com seus amigos? Ofereça 

estudos bíblicos e dê a oportunidade de escolherem 
entre a vida ou a morte.

SAVE

O que você imagina fazer quando 

contemplar Jesus? Pode sonhar com 

este dia! Medite nisto hoje.

15
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ABíblia foi dividida como uma série. Em 
várias temporadas. Para cada temporada 

há pontos altos, ou seja, destaques. Esses 
pontos nos ajudam a não nos esquecermos 
da promessa que foi feita desde o Éden. 

No entanto, há SPOILERS, que são as 
profecias. Elas revelam como será cada 
temporada. Deus sempre dá uma prévia, 
um teaser. É preciso muita atenção para 
que vc não caia na tentação de pensar que 
um episódio tem o fi m em si mesmo. 

Desde que Adão e Eva pecaram, Deus 
prometeu um resgate. O primeiro resgate 

da humanidade que Deus fez foi usando 
uma arca. Você conhece a história de Noé.  
Mas esse não era o resgate fi nal; era ape-
nas uma segunda chance.

Então, pra fi car mais claro, Deus dese-
nhou para Moisés o santuário, a fi m de que 
as pessoas na Terra soubessem como seria 
feito o nosso resgate defi nitivo. O santuário 
da Terra era uma cópia do santuário do Céu. 

Então, passamos para as próximas 
temporadas com vários profetas revelando 
diversos momentos, todos já cumpridos. 
Inclusive já foi revelado o tempo da vinda 
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SHARE

Junte um grupo da Base Teen 

para estudar Daniel. Que tal? 

Convide seus amigos e peça 

ajuda para seu professor, seu 

ancião da igreja ou o pastor.
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de Jesus. Deus enviou Seu Filho e deixou 
pistas na Bíblia para que todos soubes-
sem o que ocorreria no futuro. A Bíblia 
apresenta vários profetas importantes, 
porém, os que mais têm a ver com o que 
estamos vivendo hoje são Daniel e João, 
que escreveu o livro de Apocalipse. 

A ideia das visões e das profecias era 
conectar as pessoas com as mensagens. 
Mas nem todos se conectaram. 

Próximo ao ano de 1844, teria iní-
cio a última temporada da série Grande 
Conflito. Mas algumas interpretações 

erradas marcaram o término da série por 
aquele tempo. Mas não era o fim, era o 
começo da última temporada. Foi tenso?! 
Foi sim. Teve gente que ficou com raiva e 
abandonou a Deus. Mas teve gente que 
foi estudar mais, para entender melhor. 

Quando compreenderam, essas pesso-
as se dedicaram ainda mais ao estudo da 
Bíblia e estiveram mais abertas às orien-
tações de Deus . Pra você entender melhor 
os bastidores desse período confuso, vai 
lá no nosso canal do YouTube e no nosso 
Insta que a gente explica melhor. 

LIKEO que realmente aconteceu em 1844? O que significam os 2.300 dias e as 70 semanas? Bora pesquisar. Vamos ajudar você em nossas redes.

SHARE

Junte um grupo da Base Teen 

para estudar Daniel. Que tal? 

Convide seus amigos e peça 

ajuda para seu professor, seu 

ancião da igreja ou o pastor.

CRIAÇÃO

INÍCIO DA 
IGREJA

APOSTASIA
DA IGREJA

DILÚVIO

JESUS

PATRIARCAS

CATIVEIRO E
NOVO TEMPLO

TEMPO
DO FIM

REFORMA

MOISÉS E O
SANTUÁRIO

REIS
E PROFETAS

VOLTA DE
JESUS

SAVE
Veja o amor de Deus por você através dessa linha do tempo.
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ABíblia deixou pistas no livro de Daniel 
para que soubéssemos quando estaría-

mos próximos do fi m. Esse livro fi cou sem 
ser entendido até que chegasse o tempo 
próximo da vinda de Jesus. Ele foi selado, 
ou seja, fechado à compreensão até que 
chegasse o tempo de pregá-lo.

No tempo certo, Deus começou a 
inspirar pessoas que, por intermédio do 
Espírito Santo, foram despertadas para a 
leitura desse livro. Ele começou a trabalhar 
no coração de pessoas por todo o mundo, 
revelando que Jesus estava prestes a vol-
tar. Dentre eles, um menino de 11 anos, 
chamado Joseph Wolff , buscou a verdade 

e a encontrou. Quando adulto, ele ajudou 
a impactar a Europa.

Nos lugares onde adultos não podiam 
pregar, as crianças eram ensinadas, como 
na Alemanha e Suíça. Em outros lugares, 
como na Escandinávia, onde adultos eram 
proibidos de pregar, as crianças pregavam 
sem medo, pois eram protegidas pelas leis 
do país. Deus usava essas crianças pode-
rosamente. O Espírito Santo falava por 
intermédio de crianças frágeis, mas de 
coração puro e sincero.

Muitas pessoas passaram a compreen-
der e acreditar que Jesus estava voltan-
do. Elas abandonavam a vida de pecado e 

18



vícios, se arrependiam e voltavam-se para 
Jesus. Poucos pastores aceitavam essa 
mensagem, enquanto alguns abandona-
vam suas igrejas para saírem pregando 
sobre o advento de Jesus. Porém, os mais 
usados para a pregação eram os membros 
comuns das igrejas.

Embora a Palavra de Deus tenha o po-
der de transformar vidas, dentre muitos 
arrependidos, houve pessoas que aca-
baram revelando seu verdadeiro caráter 
quando viram que Jesus não voltou em 
1844.

Salmo 8:2 
“Tu ensinaste crianças e 
bebês a anunciarem Tua 
força; assim calaste Teus 
inimigos e todos que a Ti 
se opõem.”

Os Resgatados
“Fazendeiros deixaram os 
campos; mecânicos, suas 
ferramentas; comerciantes, sua 
mercadoria; profissionais, os 
seus ofícios. Voluntariamente 
enfrentavam trabalho duro, 
pobreza e sofrimento a fim 
de conclamar as pessoas ao 
arrependimento e à salvação. 
Milhares aceitavam a mensagem 
do advento” (p. 190).

LIKE

Queremos contar mais sobre 

o tema. Vá ao nosso Insta e no 

YouTube: @like.share.save

SHARE
Amanhã é dia de convidar seu amigo para o PG. Não se esqueça! Reforce o convite.

SAVE

Leia o livro Os Resgatados, 
capítulo 20, e saiba mais.
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Oestudo da Palavra trouxe um desper-
tar e muito conhecimento; no entanto, 

numa busca por seguidores, algumas igre-
jas começaram a se descaracterizar para 
agradar pessoas. 

A Bíblia diz: “Vocês são o sal da terra. 
Mas, se o sal perder o seu sabor, para que 
servirá?” (Mateus 5:13). Se vc for igual a 
todo mundo, que diferença poderá causar? 
A sabedoria da sua mãe vale aqui: “Você 
não é todo mundo!”, e nunca deve ser.

Parafraseando Paulo: “Não se confor-
me”, ou seja, não fi que com a forma, o for-
mato do mundo, “mas transforme-se pela 
renovação de sua mente” (Romanos 12:2). 

E ele fala mais: Se fi zer isso, você vai ex-
perimentar a boa, perfeita e agradável 
vontade de Deus. 

Mas o problema é que a zona de con-
forto é perigosa, pois lá não há transfor-
mação, não há mudança ou crescimento, 
nem poder para vencer o mal. 

Afi nal, todos nós nascemos em pecado 
(Salmo 51:5), e acabamos fazendo o mal. 
Naturalmente, ele não nos incomoda. Para 
fazer o bem, necessitamos de um esfor-
ço. Muitas vezes, a verdade até vem a nós, 
mas não aceitamos mudar. Outras vezes, o 
nosso coração malvado quer ajustar a ver-
dade para uma forma onde podemos obter 
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benefícios pessoais, agradando mais a nós 
mesmos e nos esquecendo de agradar a 
Deus. Não queremos nos moldar a Deus, 
mas queremos colocar Deus dentro da nos-
sa forma. Isso tem acontecido novamente 
e muitas igrejas estão se corrompendo.

Precisamos ficar firmes na Palavra e 
fazer somente o que Bíblia ensina, sem 
negociação. Há uma verdade. Ela é única. 
Veja o que o próprio Jesus diz: “Aqueles 
que aceitam Meus mandamentos e lhes 
obedecem são os que Me amam. E, por-
que Me amam, serão amados por Meu Pai. 

E Eu também os amarei e Me revelarei a 
cada um deles” (João 14:21).

Bem no começo da história da igreja, 
muitas pessoas estavam longe de Jesus. 
Eles haviam se esquecido de Deus. Mas, 
por meio de três mensagens especiais da 
Bíblia, Deus Se aproximou deles e corrigiu 
os falsos pontos de vista da mescla de dife-
rentes denominações. Uma transformação 
aconteceu com eles. “As pessoas conser-
taram seus erros, e os corações se uniram 
em doce comunhão. O amor reinava com 
supremacia” (Os Resgatados, p. 196).

Os Resgatados
“Todos aqueles que silenciam 
a convicção do dever 
porque ela interfere em seus 
desejos, acabam por perder 
a capacidade de diferenciar a 
verdade e o erro” (p. 195).

SHARE
Desenvolva uma forma diferente para falar do amor de Jesus. Marque a gente que a gente compartilha. Use reels, imagem, o que vc escolher. Só lembre-se de marcar @like.share.save

LIKE

Quais são essas três mensagens 

especiais que a Bíblia fala em 

Apocalipse? Confira com a gente 

em nossas redes.

SAVE

Você conhece os mandamentos de Deus? Que 

tal conhecê-los melhor? Leia Êxodo 20. E não 

tenha medo de ser diferente dos outros. Jesus 

era diferente.
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Odesapontamento de 1844, apesar de 
ter causado dor e incerteza a muitos, foi 

a forma que Deus usou para que houvesse 
um “se liga” em todas as igrejas. 

Afi nal, chegou o tempo de se prepa-
rar para Sua volta. Pessoas que buscaram 
na Bíblia as respostas, se fortaleceram e 
compreenderam que a resposta estava no 
serviço que acontecia no santuário. 

Como na história das Dez Virgens, os 
participantes da festa são os que estão 
preparados, embora muitos tenham sido 
convidados. Não basta conhecer a Bíblia 

superfi cialmente. Precisamos seguir para 
o next level. É necessário gastar tempo em 
oração e leitura da Bíblia. 

É tempo de anunciar por todo o mundo 
que Jesus está voltando e convidar as pes-
soas a fazer parte do casamento. A decisão 
de se casar com Jesus, o noivo, é pessoal. 
Mas as pessoas precisam ter a chance de 
escolher.

Esse é o tempo de dar like na Bíblia, 
dedicar tempo para entender o que vc 
precisa, saber por que vc espera a volta 
de Jesus, como isso funciona, qual a sua 
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SHARE

Comparti lhe esta esperança:
“Pra sempre” 
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parte nessa história toda (spoiler: share), 
afi nal, estamos nos últimos minutos e 
Jesus já está vindo nos buscar. 

Lembre-se de que neste confl ito uni-
versal, somos o centro das atenções do 

grande campeão que é Jesus. Mas temos 
que escolher ao lado de quem fi caremos. 
Faça a escolha de viver a eternidade com 
quem tanto amor tem por você. 

Apocalipse 3:20
“Preste atenção! Eu estou 
à porta e bato. Se você 
ouvir Minha voz e abrir a 
porta, entrarei e, juntos, 
faremos uma refeição, 
como amigos.”

Os Resgatados
“As pessoas ainda não 
estavam prontas para 
encontrar seu Senhor. 
Ainda necessitavam de 
uma obra de preparação”
(p. 217).

LIKE
Sobre o santuário, saiba mais em @like.share.save

SHARE
Comparti lhe esta esperança:

“Pra sempre” 

SAVE
“Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e Seus servos O adorarão. Verão Seu rosto, e Seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite; não será necessária a luz da lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão para todo o sempre” (Apocalipse 22:3-5).
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