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1
• Você aceita a Bíblia como a Palavra inspirada de Deus, e você a considera como sua regra
de fé e prática?
2 Timóteo 3:16, 17; Atos 20:32.

2
• Você acredita que Jesus é o eterno Filho de Deus e o Salvador da humanidade?
• Você o aceitou como seu Salvador pessoal para a salvação do pecado, que Ele oferece
por meio de Sua graça?
• Você o convidará todos os dias a habitar em seu coração através do Espírito Santo?
João 1:12–13; Gálatas 2:20.

3
• Você se arrependeu e confessou todo pecado conhecido a Deus, acreditando que Ele, por
amor de Cristo, o perdoou ?
• Na medida do possível, você fez reconciliação com aqueles a quem você ofendeu ou com
aqueles que lhe ofenderam?
1 João 1:9; Mateus 5:23–26; Ezequiel 33:15.
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• Você acredita que o Espírito Santo é uma personalidade separada e distinta; que Ele é a
Terceira Pessoa da Divindade, junto com o Pai e o Filho?
• É seu propósito viver uma vida entregue a Deus, fazendo a Sua vontade e guardando
Seus mandamentos através do poder do Espírito Santo?
Romanos 12:1; Colossenses 3:17; Apocalipse 12:17; 22:14; João 14:15–18.

5
• Você se esforçará para manter a comunhão diária com Deus pela adoração pessoal
através da oração e do estudo da Bíblia?
• Você apoiará ou prestará culto familiar, de manhã e à noite, em sua casa?
Daniel 6:10; 1 Timóteo 2:1; 2 Timóteo 2:15.

6
• Você reconhece sua responsabilidade pessoal de compartilhar ativamente com os outros
o Evangelho Eterno?
• Você se comprometerá, por testemunho e exemplo, a levar os outros a entregar suas
vidas a Cristo?
• Você acredita que o Evangelho Eterno a ser dado é as Três Mensagens Angélicas de
Apocalipse catorze, e que esta Mensagem do Evangelho é primeiramente para ser dada à
Igreja Remanescente de Deus antes da Lei Dominical, em duas etapas; seguido pelo
mundo, depois da lei dominical?
• Tendo pessoalmente aceitado esta Mensagem do Evangelho, você acredita que somos
comissionados para então dar o Alto Clamor do Terceiro Anjo; chamando homens e
mulheres da Babilônia para a Igreja Remanescente de Deus?
• Você acredita que o Evangelho Eterno a ser dado são as Três Mensagens Angélicas de
Apocalipse catorze, e que esta Mensagem do Evangelho é primeiramente para ser dada à
Igreja Remanescente de Deus antes da Lei Dominical, em duas etapas; seguido pelo
mundo, depois da lei dominical?
Mateus 28:19; Marcos 16:15. Apocalipse 14:6–14; 18:1–4; Joel 2:28; Oséias 10:12.
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• Você acredita no retorno iminente de Jesus Cristo e que Sua vinda será pessoal, visível,
audível e será acompanhada por todos os anjos celestes?
Atos 1:9–11; 1 Tessalonicenses 4:16–17; João 14:1–3.

8
• Você aceita que o homem é mortal, e que na morte ele está em estado inconsciente,
sendo referido pela inspiração como estando dormindo?
• Você acredita que, na Segunda Vinda de Jesus Cristo, os ﬁéis de todas as eras serão
ressuscitados, arrebatados e receberão a imortalidade com os santos vivos para
encontrar com o Senhor nos ares?
Daniel 12:2; 1 Tessalonicenses 4:13–16; 1 Coríntios 15:51–55.

9
• Reconhecendo que a obediência do coração, e não apenas da mente, é o fruto do
Espírito Santo, e já tendo entrado em uma vida de santiﬁcação, você acredita que os Dez
Mandamentos são uma transcrição do caráter de Deus, e que amar guardar estes
Mandamentos através do poder do Espírito Santo é a evidência de salvação nos santos?
Apocalipse 22:14; 14:12; 12:17; Judas 24; 1 Coríntios 10:13.

10
• Você acredita que a conversão é a experiência do novo nascimento?
• Você acredita que a menos que você seja nascido primeiro do Espírito (que é o batismo
de arrependimento; perdão e justiﬁcação; e de obediência e santiﬁcação), seguido por
nascer da água (que é o batismo por imersão, e uma declaração deste novo nascimento),
você não pode entrar no Reino de Deus?
• Você acredita que a justiﬁcação não é apenas a obra de Cristo em nos perdoar dos
pecados passados, mas é também o poder de viver presentemente neste corpo mortal
sem pecado?
João 3:3–5; Romanos 6:7; 1 Pedro 1:22–23; 1 João 3:5-10.
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• Você acredita na grande mensagem de Cristo Justiça nossa, que estamos
presentemente a ser justiﬁcados e santiﬁcados, e no futuro iminente sermos
gloriﬁcados, somente através do Seu sacrifício e de seu ministério Sacerdotal por nós?
Romanos 5:1–9; Atos 26:18; Efésios 5:25–27.

12
• A humanidade não foi criada apenas à imagem de Deus, ela também foi projetada para
ser Sua contraparte. Mas Satanás tem trabalhado para obliterar essa imagem e imprimir a
sua própria, tornando o homem a sua contraparte. Ele conseguiu assim frustrar o plano
divino na criação do homem.
• O plano de redenção é o meio de Deus recuperar a humanidade da escravidão do
pecado, restaurando a imagem de Deus no homem e trazendo-o de volta a ﬁdelidade
para com Deus. Isso é maravilhoso tanto em sua simplicidade quanto em plenitude, pois
não apenas provê nosso perdão total, mas também nossa completa restauração.
• O meio pelo qual este resgate foi efetuado foi por Cristo vir a esta Terra em um corpo
humano pecador e caído, idêntico ao nosso, dentro do qual Ele uniu a divindade e a
humanidade. Apesar de estar em um corpo pecaminoso caído, Ele ainda estava separado
dos pecadores, pois a humanidade que ele tomou era sem pecado. Era equilibrada e bem
proporcionada, semelhante à de Adão antes de sua queda. Sua natureza humana não iria,
e não poderia pecar, desde que fosse combinada com a divindade, e esta era a fonte de
Sua força.
• Você acredita que o exemplo que Ele nos deixou enquanto aqui nesta Terra nos
possibilita unir nossa humanidade com Sua divindade, e assim viver a vida da vitória, até
mesmo a vida de fé, enquanto nós estamos no mesmo corpo corrupto que Ele possuía
enquanto estava na Terra?
Romanos 8:3; 2 Coríntios 5:21; Hebreus 4:15; 7:26; 10:5; Salmos 40:7-9; 1 Pedro 2:22; 1 João
3:5, 9
Review and Herald, March 10, 1891 par. 6; Review and Herald, June 18, 1895 par. 2; Review
and Herald, July 17, 1900 par. 8; Review and Herald, December 24, 1901 par. 1; Signs of the
Times, April 3, 1884 par. 8; Signs of the Times , October 25, 1905 par. 1-2; Testemunhos para
Igreja, volume 7, 29.2; O Desejado de Todas as Nações, 253.2; O Grande Conﬂito, 506.1;
Manuscript Releases Volume 17, 26.3; Manuscript Releases Volume 18, 221.2; Letter 83, 1905;
Medicina e Salvação, 181.3
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• Você acredita que o sétimo dia da semana é o dia de sábado sagrado de Deus; um dia de
descanso de todas as atividades seculares; um dia de adoração especial a Deus?
• Você entende que o sábado começa ao pôr do sol da sexta-feira e que toda preparação
deve ser feita antes desse tempo, para que o sábado seja iniciado em adoração?
• Você entende que o sábado termina ao pôr do sol de sábado, e deve ser marcado por
uma adoração ﬁnal de gratidão?
Lucas 23:56; Êxodo 20:8–11; Isaías 58:13–14.
• Você reconhece que o sábado, como um memorial da criação, representa o selo de Deus,
e que o culto dominical é a falsiﬁcação pagã descrita pela Bíblia como “a marca da
besta”?
Êxodo 31:13; Ezequiel 20:12, 20; Apocalipse 13:16; 14:1, 9, 10; Gênesis 2:1–3.

14
• Você reconhece que o papado é o grande Anticristo da profecia bíblica; que era o grande
poder perseguidor da Idade das Trevas; e perseguirá novamente os santos de Deus no
ﬁnal dos tempos?
• Você reconhece que o papado tentou mudar a lei de Deus e o sábado e trouxe muitos
erros pagãos à igreja cristã?
• Você entende que como “MISTÉRIO, A GRANDE BABILÔNIA, MÃE DAS PROSTITUIÇÕES”,
todas as denominações “protestantes”, salvo o denominado povo remanescente de Deus
- a Igreja Adventista do Sétimo Dia, - voltaram para ela e são, portanto, parte da
Babilônia?
1 João 4:2–3; Daniel 7:25; Apocalipse 13:1–8; 17:5.

15
• Você aceita que a igreja de Deus está em uma condição Laodiceana e está doente da
cabeça aos pés; e ainda enfraquecida e defeituosa como é, e tendo absorvido vários
erros papais, não é, e nunca foi uma parte da Babilônia?
Isaías 1:4-6; Apocalipse 13:14–8; 17:5; Atos dos Apóstolos 7.4.
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• Você praticará o plano bíblico para o apoio da obra de Deus, retornando a Ele o dízimo;
um décimo de toda a sua renda?
• Além disso, você dará ao Senhor ofertas de sacrifício como o Senhor lhe fez prosperar?
• É seu propósito apoiar o movimento que foi criado e ungido por Deus para dar a
mensagem de advertência ﬁnal ao mundo e dar seu total apoio a este movimento?
1 Coríntios 10:31; 3:16–17; Levítico 11; Proverbios 23:29–30; Isaías 66:15, 17.

17
• É seu propósito obedecer a instrução de Deus para comer e beber para Sua Glória,
abstendo-se de todos os licores intoxicantes; tabaco em todas as suas formas; alimentos
altamente condimentados; agentes de fermentação química; abstenção da carne, limpa e
impura; evitando outros alimentos de origem animal, como ovos e laticínios; abstenção
de narcóticos em todas as suas formas, incluindo chá, café, refrigerantes à base de cola;
opióides; e todas as outras substâncias nocivas?
1 Coríntios 10:31; 3:16–17; Levítico 11; Proverbios 23:29–30; Isaías 66:15,17.

18
• Você está comprometido em seguir o princípio bíblico de modéstia em seu
vestuário?
• De acordo com este princípio, você se absterá de qualquer estilo de vestuário que
esteja fora dos princípios bíblicos de modéstia?
• Você também está comprometido em seguir os princípios de simplicidade e saúde
em seu vestuário?
• Você se absterá de usar maquiagem, adorno de unhas coloridas; e todas as formas
de joalharia?
• Você se esforçará para tornar sua inﬂuência uma que reﬂita o adorno interior, não
o exterior; uma vida que atrairá pessoas a Jesus e não a você mesmo?
1 Timóteo 2:9–10; 1 Pedro 3:3–4; Êxodo 33:5–6; Gênesis 35:2–4; Deuteronômio 22:5; Isaías
3:16–24.
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• Reconhecendo a seriedade do chamado de Cristo em sua vida, é seu propósito absterse de todas as diversões mundanas e práticas pecaminosas, tais como: dançar; jogar
cartas, tabuleiro e videogame; frequentar o teatro ou cinema; ler romances; assistir ou
participar de esportes competitivos; assistir programas de televisão ou ﬁlmes inúteis;
ouvir música mundana; do uso inadequado da internet; e evitar todos os outros
divertimentos questionáveis?
1 João 2:15; Tiago 1:27; 4:4.

20
• Você aceita o conselho dado nas Escrituras, mas particularmente no Espírito de Profecia,
para não habitar nas cidades?
• Ao selecionar um local para ser seu lar, você concorda que um local rural desocupado é
preferido a lugares sobrecarregados?
• É seu desejo e propósito abandonar a vida na cidade em favor de um local mais isolado,
longe das ocupações e seduções tantas vezes encontradas nos centros urbanos?
Gênesis 13:8-18; Mateus 24:15-18; Marcos 13:14-16; Lucas 21:20-21; Vida no Campo (Ellen
Gould White).

21
• Você acredita que Jesus é nosso Sumo Sacerdote; que Ele está no Santuário Celestial,
ministrando em nosso favor?
• Você acredita que em 22 de outubro de 1844, Ele iniciou o Julgamento Investigativo no
segundo compartimento do santuário celestial?
• Você acredita que Ele está agora no Santo dos Santos, fazendo a expiação ﬁnal pelos
nossos pecados, onde eles serão eventualmente apagados, se confessados e
abandonados?
• Você acredita que este julgamento começou com os mortos em Cristo em 22 de outubro
de 1844, e passou para os santos vivos em 11 de setembro de 2001?
Daniel 8:14; 7:9–14, 25–27; Levítico 16; Atos 3:19; Lucas 21:29–32; Isaías 27:6–9.
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• Você reconhece que a Igreja Remanescente de Deus recebeu o Espírito de Profecia?
• Que nestes últimos dias este dom foi especialmente manifestado na Igreja através dos
escritos e ministério de Ellen Gould White?
• Que seus escritos são inerrantes e são da mesma natureza e substância que a Bíblia.
Apocalipse 12:17; 19:10.

23
• Você acredita e aceitou as ordenanças da humildade (lava pés) e da Ceia do Senhor; que
simbolizam a morte para si mesmo, uma vida de serviço aos outros e um novo
compromisso de dar toda a sua vida a Jesus?
• É seu propósito seguir os passos de Jesus ao participar dessas ordenanças?
João 13:10–17; 1 Coríntios 11:23–33; 1 João 2:6.

24
• Você acredita que em 11 de setembro de 2001, o Poderoso Anjo de Apocalipse dezoito
profeticamente desceu, marcando assim o início do julgamento dos vivos e o selamento
dos cento e quarenta e quatro mil?
• Você acredita que, ao mesmo tempo, a chuva serôdia começou a gotejar aos sacerdotes
do adventismo, chamando-os para puriﬁcar o templo do Senhor?
• Você também acredita que, ao mesmo tempo, o terceiro ai, representado pelo islamismo
radical, chegou à história?
Apocalipse 7; Ezequiel 9; Apocalipse 18; Atos 3:19–21; 1 Pedro 2:2–10; Apocalipse 9.

25
• Para proclamar corretamente a Mensagem do Terceiro Anjo, você acredita que é
necessário pesquisar a Bíblia usando a mesma metodologia que os Pioneiros? E que essa
metodologia é exempliﬁcada nas catorze regras de William Miller para estudo e
interpretação da Bíblia?
• Você compreende que esta metodologia requer duas testemunhas para que a verdade
seja estabelecida, e também requer que dividamos corretamente a Palavra da Verdade
aplicando uma linha profética sobre outras linhas proféticas semelhantes?
Isaías 28:9–13; 2 Timóteo 2:15; Gênesis 41:32; Deuteronômio 17:6.
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• Você aceita as crenças fundamentais do adventismo do sétimo dia, conforme ensinadas
por seus pioneiros, e incorporadas nos Gráﬁcos de 1843 e 1850, e deseja unir-se com seu
corpo de crentes?
• Como prova desta decisão, você acredita no batismo por imersão, e é seu desejo
manifestar fé e aceitação na graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo pelo batismo
público em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo?
Mateus 3:6–17; 28:18–20; Colossences 2:12; Romanos 6:3–5; Habacuque 2:1–3.

www.livrinho.org

9

