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(1) “O povo de Deus precisa estudar que tipo de caráter eles precisam formar para passarem pelo teste e prova dos últimos dias. Muitos estão vivendo em fraquezas espirituais e recaídas. Eles não sabem o que creem. Vamos ler e estudar o capítulo doze de Daniel. Esta é uma advertência que todos nós devemos entender antes
do tempo do fim.” Ellen G. White, Carta 161, página 3, 1903. Citado em An Exhaustive Ellen G.White Commentary on Daniel, vol. 1, 383.
(2) "Houve um grande terremoto. As sepulturas se abriram e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó, glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a Sua lei.” Ellen G. White, Primeiros Escritos, 285. História da
Redenção, 409.
(3) “Abrem-se sepulturas, e ‘muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno.’ (Daniel 12:2) Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que
guardaram a Sua lei. ‘Os mesmos que O traspassaram’ (Apocalipse 1:7), os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de Sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-Lo em Sua glória, e ver a honra conferida aos fi éis e obedientes.” Ellen G. White, O Grande Confl ito, 637
(4) “A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: ‘Os céus anunciarão a Sua justiça; pois Deus mesmo é o juiz’ (Sal. 50:6). Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas
foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas, e veem-se os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler... É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos
mandamentos de Deus.” Ellen G. White, O Grande Confl ito, 639.
(5) “O céu abria-se e fechava-se, e estava em comoção. As montanhas tremiam como uma vara ao vento, e lançavam por todos os lados pedras anfractuosas. O mar fervia como uma panela e lançava pedras sobre a terra. E, falando Deus o Dia e a Hora da Vinda de Jesus, e declarando o concêrto eterno com o Seu povo, proferia
uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fi xos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fi m de cada sentença os
santos aclamavam: ‘Glória! Aleluia! Seus rostos iluminavam-se com a glória de Deus, e resplandeciam de glória como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E, quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus santificando o Seu
sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem.” Ellen G. White, Primeiros Escritos, 285, 286

