


VERSO PARA MEMORIZAR

“Vi outro anjo voando pelo meio do céu, 
tendo um evangelho eterno para 

pregar aos que se assentam sobre a 
Terra, e a cada nação, e tribo, e língua, 

e povo” (Apocalipse 14:6).



➙ “Eu agradeço ao meu Criador por esta vida 
maravilhosa, onde cada um de nós tem a oportunidade 
de aprender lições que não poderíamos compreender 
completamente por nenhum outro meio.” Joseph B. 
Wirthlin

➙ “Deus é o Criador, Satanás é o falsificador.” Edwin 
Louis Cole

CITAÇÕES



➙ “Se não houvesse Deus, não haveria música, não haveria 
sonhos para realizar. Que pensamento terrível de um futuro 
vazio. Se não houvesse Deus, não haveria amor”. Keith 
Lancaster

➙ “Só ama o Criador perfeitamente, quem manifesta um 
amor puro por seu próximo.” Venerable Bede

➙ “Quanto mais fixamos nossa atenção completamente em 
nosso Criador e Senhor, menores são as chances de as 
criaturas nos distraírem.” Santo Inácio de Loyola

CITAÇÕES



Acreditamos que as três 
mensagens angélicas de 
Apocalipse 14:6 a 12 são a 
“verdade presente” para os 
que vivem nos últimos dias 
antes da volta de Cristo e 
também o cumprimento de 
todas as nossas esperanças 
como cristãos.



➙ Por que esse problema é tão importante em relação ao tempo do 
fim?

➙ De que maneiras podemos mostrar que honramos a Deus como 
nosso Criador?

➙ Quando Lúcifer se rebelou e queria ser como o Altíssimo, o que 
ele estava dizendo sobre o Criador? 

➙ Como reconhecer Deus como nosso Criador afeta como nos 
relacionamos com Ele? Qual a relação disso com o grande conflito?

Perguntas para refletir (e discutir)



➙ Apocalipse 14: 6, 7 é a mensagem do primeiro anjo que 
carrega o evangelho eterno e chama todos a adorar o 
Criador.

➙ Mateus 24:14 nos lembra que o evangelho será 
pregado em todo o mundo antes que venha o fim.

➙ Gálatas 3:22 nos diz que a promessa é para aqueles 
que confiam em Deus.

Resumo bíblico



➙ Em Gênesis 22:12, Deus diz a Abraão que não faça 
dano ao seu filho, Isaque.

➙ Apocalipse 14: 8-12 registra as mensagens do segundo 
e terceiro anjo: a queda de Babilônia e o julgamento da 
besta e seus seguidores.

Resumo bíblico



Em nossos tempos, Deus como 
Criador é um ponto de vista 
minoritário. É por isso que nossa 
ênfase deve estar em mostrar nossa 
crença no Criador do universo, e mais 
significativamente nosso 
relacionamento com Ele. O objetivo 
da evolução é rejeitar toda a noção 
de Deus e também evitar qualquer 
relação com Ele. Isso nos deixa à 
deriva em um oceano de inutilidade, 
órfãos, sem pai para se relacionar. 



Devemos também levar em conta o conceito 
de Jesus como Criador. Essa não é uma 

perspectiva que ouvimos com frequência, mas 
é a intenção por trás das palavras de João, 
capítulo 1, na introdução de seu evangelho.

──────⊱◈◈◈⊰──────

──────⊱◈◈◈⊰──────



O mais importante de tudo é o 
caráter de Deus revelado em sua 
criação, que tem propósito 
direcionado e é “muito boa”. Não 
podemos deixar de notar o 
quanto é impressionante a 
capacidade de Deus de criar 
formas de vida que possam 
pensar, amar e escolher. 



Que esta mente 
criativa tenha 
escolhido se tornar um 
com sua criação, 
enfrentar a 
humanidade e viver 
conosco, vai além do 
que podemos 
conceber.



☛ Com poder ilimitado, escolheu 
se limitar,  ao relacionar-se com 
a gente de uma forma que 
possamos entender.

☛ O Criador Todo-Poderoso é o 
mesmo que caminhava com Adão 
e Eva no crepúsculo do dia, 
conversando e compartilhando 
experiências.



Importante!
Deus como Criador na forma 
de Jesus é mais que um 
argumento filosófico contra
evolução. Está no coração de 
quem é Deus. É nosso privilégio 
chamá-Lo Pai Todo-Poderoso 
Criador e aceitar suas 
palavras quando Ele diz: “Eu 
vos chamo de amigos”.



CITAÇÕES DE 
ELLEN WHITE 



O Autor da Natureza, é o Autor da Bíblia. A criação e o 
cristianismo têm o mesmo Deus. Este Se revela em a 
Natureza, bem como Se revela em Sua Palavra. Em 

límpidos raios fulge a luz da página sagrada, 
mostrando-nos o Deus vivo, tal como Se apresenta nas 

leis de Seu governo, na criação do mundo, 
nos céus por Ele ornamentados.

Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, p. 395



No Capítulo 14 de Apocalipse, os homens são 
convidados a adorar o Criador; e a profecia revela uma 

classe de pessoas que, como resultado da tríplice 
mensagem, observam os mandamentos de Deus. Um 
desses mandamentos aponta diretamente para Deus 
como sendo o Criador. O quarto preceito declara: “O 

sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus...”

O Grande Conflito, p. 437



[...] o caráter de Deus, cuja semelhança devemos 
receber, é benevolência e amor. Cada faculdade, cada 

atributo de que o Criador nos dotou, deve ser 
empregado para a Sua glória, e para o reerguimento 
de nossos semelhantes. E neste emprego encontra-se 

o seu exercício mais puro, mais nobre e mais feliz.

Patriarcas e Profetas, p. 439, 440



O mesmo ódio aos princípios da lei de Deus, o mesmo expediente de engano, 
em virtude do qual se faz o erro parecer verdade, pelo qual a lei divina é 

substituída pelas leis humanas, e os homens são levados a adorar a criatura 
em lugar do Criador, podem ser divisados em toda a história do passado. Os 

esforços de Satanás para representar de maneira falsa o caráter de Deus, 
para fazer com que os homens nutram um conceito errôneo do Criador, e 
assim O considerem com temor e ódio em vez de amor; seu empenho para 

pôr de parte a lei divina, levando o povo a julgar-se livre de suas 
reivindicações e sua perseguição aos que ousam resistir a seus enganos, 

têm sido prosseguidos com persistência em todos os séculos.

O Grande Conflito, p. 12.




