
Resumo: O autor apresenta os prin-
cipais aspectos da mensagem da 
justificação pela fé de 1888, tal como 
exposta por E. J. Waggoner e resumida 
por Ellen G. White em Testemunhos 
para Ministros e Obreiros Evangéli-
cos, p. 91-93. Waggoner enfatizou (1) 
a iniciativa de Deus em providenciar a 
salvação ao ser humano; (2) a impossi-
bilidade de que a lei justifique o peca-
dor; e (3) a regeneração operada pelo 
Espírito Santo no crente. Além desses 
elementos, Ellen G. White considerou 
os seguintes como os mais importantes 
na mensagem de 1888: (1) o sacrifício 
expiatório pleno de Cristo; e (2) sua 
mediação sacerdotal pelos pecados. O 
autor conclui que “o Cordeiro sacrifi-
cado” (a morte de Cristo) “assentado 
no trono” (seu ministério no santuário 
celestial) são os dois elementos inse-
paráveis que consistem na essência 
todo-abrangente do adventismo. Essa 
mensagem deve impactar a teologia, 
experiência e missão dos adventistas 
do século 21.
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o significADo DA mensAgem 
De minneAPolis PARA os ADventistAs

Do século 21

carry forth by E. J. Waggoner and 
summarized by Ellen G. White in 
Testimonies for Ministers and Gospel 
Workers, p. 91-93. Waggoner empha-
sized: (1) God’s initiative in providing 
salvation to humans; (2) the impos-
sibility that God’s law can justifies 
the sinner; and (3) the regeneration 
performed by the Holy Spirit in the 
believer. Moreover, Ellen G. White 
considered the following as the most 
distinguished elements in the 1888 
message: (1) the full atoning sacrifice 
of Christ; and (2) his priestly media-
tion for the sins. The author concludes 
that “the Lamb slain” (Christ’s death) 
“sitting upon the throne” (his ministry 
in the heavenly sanctuary) are the two 
inseparable elements which consists 
in the all-encompassing essence of the 
Adventism. This message must impact 
theology, experience, and mission of 
the Adventists in the 21st century.

intRoDução1

Em Minneapolis, Minnesota, teve 
lugar “um dos maiores acontecimen-
tos teológicos da história da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia”.2 Esse fato 
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ocorreu durante os meses de outubro 
e novembro de 1888,3 na Assembleia 
da Associação Geral. As reuniões de 
Minneapolis, as mais famosas e po-
lêmicas na história denominacional, 
“alteraram a configuração do adven-
tismo” 4 e marcaram o começo de um 
debate teológico a respeito da im-
portância e significado da mensagem 
apresentada nestas reuniões.5

Que mensagem foi esta? Que sig-
nificado ela possui? Seu conteúdo é 
relevante para o adventismo do sécu-
lo 21? O objetivo do presente estudo 
é definir a essência da mensagem de 
Minneapolis e seu significado para a 
Igreja Adventista do século 21.

A essênciA DA mensAgem De 
minneAPolis

Os principais expoentes da mensa-
gem de Minneapolis em 1888 foram 
Alonzo T. Jones (1850-1923) e Ellet J. 
Waggoner (1855-1916), “jovens reda-
tores da Califórnia que desafiaram al-
gumas das ideias acalentadas por seus 
colegas mais velhos do Leste”6 dos 
Estados Unidos. Por não haver regis-
tro das mensagens pregadas por Jones 
e Waggoner, possivelmente o melhor 
sumário da mensagem de Minneapo-
lis seja a declaração de Ellen G. White 
contida em uma carta de 1895 e diri-
gida a Ole Andres Olsen (1845-1915), 
então presidente da Associação Geral. 
Ellen G. White afirma:

Em sua grande misericórdia, enviou o 
Senhor preciosa mensagem a seu povo 
por intermédio dos pastores Waggoner e 
Jones. Esta mensagem devia pôr de ma-
neira mais preeminente diante do mundo 
o Salvador crucificado, o sacrifício pelos 

pecados de todo o mundo. Apresentava a 
justificação pela fé no Fiador; convidava 
o povo para receber a justiça de Cristo, 
que se manifesta na obediência a todos 
os mandamentos de Deus. Muitos per-
deram Jesus de vista. Deviam ter tido o 
olhar fixo em sua divina pessoa, em seus 
méritos e em seu imutável amor pela fa-
mília humana. Todo o poder foi entregue 
em suas mãos, para que ele pudesse dar 
ricos dons aos homens, transmitindo o 
inestimável dom de sua justiça ao im-
potente ser humano. Esta é a mensagem 
que Deus manda proclamar ao mundo. É 
a terceira mensagem angélica que deve 
ser proclamada com alto clamor e rega-
da com o derramamento de seu Espírito 
Santo em grande medida.
O Salvador crucificado deve aparecer em 
sua eficaz obra como o Cordeiro sacrifi-
cado, sentado no trono, para dispensar 
as inestimáveis bênçãos do concerto, os 
benefícios que sua morte concederia a 
cada alma que nele cresse. João não podia 
exprimir em palavras esse amor; era pro-
fundo e amplo demais; ele apela à família 
humana para que o contemple. Cristo in-
tercede pela igreja nas cortes celestiais, lá 
em cima, rogando por aqueles por quem 
pagou o preço da redenção – seu sangue. 
Os séculos, o tempo, nunca poderão dimi-
nuir a eficácia de seu sacrifício expiatório. 
A mensagem do evangelho de sua graça 
devia ser dada à igreja em linhas claras 
e distintas, para que não mais o mundo 
dissesse que os adventistas do sétimo dia 
falam na lei, na lei, mas não ensinam a 
Cristo nem nele creem.
A eficácia do sangue de Cristo devia ser 
apresentada ao povo com vigor e poder, 
para que sua fé se pudesse apropriar de 
seus méritos. Como o sumo sacerdote 
espargia o sangue quente sobre o propi-
ciatório, enquanto a fragrante nuvem de 
incenso ascendia diante de Deus, assim 
ao confessarmos os nossos pecados, e ro-
garmos a eficácia do sangue expiador de 
Cristo, devem as nossas orações ascender 
ao Céu com a fragrância dos méritos do 
caráter de nosso Salvador. Não obstante 
nosso demérito devemos ter sempre em 
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mente que há Um que pode tirar o pecado 
e salvar o pecador. Todo o pecado reco-
nhecido diante de Deus com um coração 
contrito, ele removerá. Tal fé é a vida da 
igreja. Como a serpente foi levantada no 
deserto por Moisés e a todos que foram 
picados pelas serpentes ardentes, foi orde-
nado olhar e viver, assim também deve o 
Filho do homem ser levantado, “para que 
todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna” (Jo 3:16).
A menos que torne a ocupação de sua vida 
contemplar o Salvador levantado, e pela 
fé aceite os méritos que é seu privilégio 
suplicar, não mais poderá o pecador ser 
salvo do que podia Pedro andar sobre as 
águas, a não ser que conservasse os olhos 
bem fixados em Jesus. Ora, é o propósito 
determinado de Satanás eclipsar a visão 
de Jesus e levar os homens a olhar para 
o homem, a no homem confiar, e serem 
educados a esperar auxílio do homem. Por 
anos tem estado a igreja olhando para o 
homem, e dele muito esperando, mas sem 
olhar para Jesus, em quem se centraliza 
nossa esperança de vida eterna. Portanto, 
Deus deu a seus servos um testemunho 
que apresentava a verdade como esta é em 
Jesus, e que é a terceira mensagem angéli-
ca, em linhas claras e distintas.7

Baseados nessa longa citação, 
podemos concluir que os pontos que 
Ellen G. White considerou importan-
tes na mensagem de 1888 sejam os 
seguintes:

1. O Salvador crucificado.
2. O sacrifício pelos pecados.
3. Cristo pagou o preço da redenção.
4. A justificação pela fé em Jesus.
5. A relação entre a justiça de 

Cristo e a obediência aos mandamen-
tos de Deus.

6. A necessidade de que os adven-
tistas focalizem a atenção em Jesus.

7. A justiça de Cristo ou justiça 
pela fé possui íntima relação com a 

terceira mensagem angélica de Apo-
calipse 14:9-12.

8. Cristo morreu em nosso lugar 
como expiação pelo pecado.

9. Todo o poder foi entregue nas 
mãos de Cristo, “para que ele pudesse 
dar ricos dons aos homens, transmi-
tindo o inestimável dom de sua justi-
ça ao impotente ser humano”.

10. O Cordeiro sacrificado, senta-
do no trono.

11. Os benefícios da morte de 
Cristo.

12. Jesus tem “bênçãos do concer-
to” especiais para seus filhos.

13. Sacrifício e mediação expiató-
ria nas cortes celestiais.

14. A mensagem do evangelho da 
graça de Cristo.

15. A eficácia do sangue expiató-
rio de Cristo.

16. Os adventistas têm enfatizado 
a lei, mas negligenciado Jesus e a im-
portância da fé em seu sacrifício em 
nosso favor.

17. A fé nos méritos do Salvador 
crucificado “é a vida da igreja”.

18. Jesus é a esperança de vida 
eterna.

19. O alvo de Satanás tem sido 
desviar a igreja, de Jesus e seus mé-
ritos, para a teologia eclesiástica con-
centrada em esforços humanos.

20. Deus chamou a Jones e Waggo-
ner para redirecionar o olhar dos ad-
ventistas para Jesus, para a fé em seu 
sacrifício e méritos, bem como para a 
relação existente entre a salvação pela 
fé e a mensagem do terceiro anjo.

Os elementos de “importância cru-
cial na mensagem de Minneapolis em 
1888 tinham que ver com a centralida-
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de de Jesus como Salvador e a necessi-
dade da fé em seus méritos”.8 Segundo 
George R. Knight, Ellen G. White

apoiou Jones e Waggoner porque eles 
exaltavam esses aspectos negligenciados 
do cristianismo, num adventismo que 
chegara a confiar demais na lei e em sua 
própria capacidade de praticar justiça. 
Acima de todas as coisas, ela viu que a 
Igreja Adventista precisava de Jesus e de 
sua justiça salvadora.9

Qual era o ensino de Waggoner so-
bre Jesus e sua justiça salvadora? Como 
ele entendia o processo de salvação?10

O primeiro elemento crucial na so-
teriologia (doutrina da salvação) de Wa-
ggoner é que o ser humano nada pode 
fazer para ganhar a salvação. “Nossa 
salvação se deve inteiramente à infinita 
graça de Deus através dos méritos de 
Cristo.”11 Contudo, a despeito da peca-
minosidade humana, Deus “não espera 
que os pecadores anelem por perdão, 
pelo contrário, faz um esforço para sal-
vá-los”.12 Segundo Waggoner, o Deus 
da graça procura pelos imerecidos per-
didos, ou seja, Deus toma a iniciativa 
na salvação. Essa posição estava em 
tensão com a adotada por Uriah Smith, 
que pregava que a obediência conduz o 
ser humano até Deus.

Um segundo elemento vital na 
soteriologia de Waggoner é que nin-
guém pode tornar-se bom obedecen-
do à lei, porque “a lei não tem ne-
nhum pingo de justiça para conferir 
a ninguém”. Waggoner achava que 
“uma pessoa não pode praticar o bem 
enquanto não se tornar boa primeiro. 
Portanto, as obras feitas por uma pes-
soa pecadora são inúteis para torná-la 

justa; ao contrário, pelo fato de pro-
cederem de um coração mau, só ser-
vem para aumentar a sua pecamino-
sidade”. Contudo, observou ele, “os 
fariseus não estão extintos; existem 
muitos atualmente que esperam obter 
justiça através de suas boas obras”,13 

o que, de fato, é impossível.
De acordo com Waggoner, Deus 

nunca deu a lei como um meio de al-
cançar o Céu. Tanto Waggoner como 
Jones criam que a função primordial 
da lei era “dar conhecimento do peca-
do” e “trazer as pessoas a Cristo para 
que pudessem ser justificadas pela 
fé”.14 “Visto que os melhores esfor-
ços de uma pessoa pecadora”, afirma 
Waggoner, “não exercem o mínimo 
efeito em produzir justiça, é evidente 
que a única maneira de ir até ela é sob 
a forma de uma dádiva”. As tentati-
vas humanas de alcançar justiça são 
como tentar cobrir o corpo nu com 
“trapos de imundícia”. Assim, o pe-
cador descobre que, quando Cristo o 
cobre com sua própria justiça, ele não 
fornece um manto para o pecado, mas 
retira o pecado. Realmente, quando o 
pecador aceita a justiça de Cristo, seu 
“pecado é cancelado”.15

No momento em que uma pessoa 
aceita a justiça de Cristo pela fé, de 
acordo com Waggoner, essa pessoa se 
torna parte da família de Deus. “Ob-
serve”, escreve ele, “que é por sermos 
justificados pela sua graça que nos tor-
namos herdeiros. [...] A fé em Cristo 
Jesus nos torna filhos de Deus; portan-
to”, ele conclui, “sabemos que quem 
foi justificado pela graça de Deus – foi 
perdoado – é um filho e um herdeiro 
de Deus”.16
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Mas, para Waggoner, a justifica-
ção e a adoção na família de Deus 
não são a somatória da salvação, 
porque “Deus não nos adota como 
seus filhos porque somos bons, mas 
para que sejamos bons”.17 “No mes-
mo instante em que as pessoas são 
justificadas e adotadas na família de 
Deus, também são transformadas em 
novas criaturas.”18 Essas pessoas não 
estão mais debaixo da condenação, 
são novas criaturas em Cristo e de-
vem, daí por diante, andar em novi-
dade de vida, não mais “debaixo da 
lei”, mais “debaixo da graça”. No 
momento da justificação, Deus dá 
“um novo coração” ao pecador con-
vertido. Assim sendo, “é correto di-
zer que ele está salvo”.19

A pessoa salva, explica Waggoner, 
vive de acordo com a lei divina. Ele 
escreve: “Uma pessoa não pode amar 
a Deus e deixar de manifestar isso pe-
las obras, mais do que pode viver sem 
respirar”.20 A vitória sobre o pecado 
vem do poder capacitador do Espírito 
Santo na vida cristã. Somente os que 
obtiverem vitória sobre o pecado es-
tarão no reino eterno.21

Voltemos aos pontos que Ellen G. 
White considerou mais importantes 
na mensagem apresentada por Jones 
e Waggoner em 1888. Da “preciosa 
mensagem” que o Senhor enviou a seu 
povo por intermédio dos pastores Wa-
ggoner e Jones, várias ideias parecem 
ser essenciais na declaração de Ellen 
G. White. Ela diz que 

o Salvador crucificado deve aparecer em 
sua eficaz obra como o Cordeiro sacrifi-
cado, sentado no trono, para dispensar 
as inestimáveis bênçãos do concerto, os 

benefícios que sua morte concederia a 
cada alma que nele cresse”. 

Duas ideias são claras nesse pará-
grafo inspirado:

A importância da morte de Cris-
to como “o Cordeiro sacrificado”. A 
mensagem de Waggoner e Jones “de-
via pôr de maneira mais preeminente 
diante do mundo o Salvador crucifica-
do, o sacrifício pelos pecados de todo 
o mundo. A razão é que “o Salvador 
crucificado deve aparecer em sua efi-
caz obra como o Cordeiro sacrificado”. 
Ellen G. White conclui: “Os séculos, o 
tempo, nunca poderão diminuir a eficá-
cia de seu sacrifício expiatório”.

Observemos os termos “sacrifício 
pelos pecados”, “cordeiro sacrificado”, 
“sacrifício expiatório”, expressões de-
rivadas do sistema sacrifical de tipos e 
símbolos do Antigo Testamento. O pe-
cador devia manifestar confiança num 
substituto – a vítima –, que, por con-
fissão e transferência, recebia os peca-
dos. Essa vítima era símbolo de Jesus 
Cristo, o Cordeiro de Deus, uma vida 
oferecida que estaria ao alcance de to-
dos. O significado teológico dessas ex-
pressões é evidente: substituição.

O apóstolo Paulo diz que “a justiça 
de Deus” é recebida “pela fé em Jesus 
Cristo para todos e sobre todos os que 
creem”, “sendo justificados gratuita-
mente pela graça” de Deus, “pela re-
denção que há em Cristo Jesus ao qual 
Deus propôs como instrumento de per-
dão pela fé em seu sangue” (Rm 3:22, 
24-25). Assim, a justiça é adquirida por 
meio do “Salvador crucificado”, “o 
Cordeiro sacrificado”. Como sacrifício 
“pelos pecados”, seu sacrifício é expia-
tório. Reconcilia ao crente com Deus 
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(2Co 5:18) e o justifica. “Aquele que 
não conheceu pecado, [Deus] o fez pe-
cado por nós, para que, nele, fôssemos 
feitos justiça de Deus” (2Co 5:21).

Segundo Ellen G. White, 

é prerrogativa do Pai perdoar-nos as 
transgressões e pecados, porque Cristo 
tomou sobre si nossa culpa e suspendeu 
à pena imputando-nos sua própria justi-
ça. Seu sacrifício satisfaz plenamente as 
reivindicações da justiça.22 

O sacrifício expiatório pleno de 
Cristo, feito uma vez para sempre na 
cruz, é o fundamento para o segundo 
aspecto da obra expiatória de salva-
ção do nosso Senhor no Céu: o ato de 
sentar-se em seu trono.

A importância da entronização e 
instalação de Cristo em seu ministério 
celestial. “O Salvador crucificado deve 
aparecer em sua eficaz obra como o 
Cordeiro sacrificado, sentado no tro-
no” com o objetivo de “dispensar as 
inestimáveis bênçãos do concerto, os 
benefícios que sua morte concederia a 
cada alma que nele cresse”. A entro-
nização celestial de Cristo representou 
o início de seu sacerdócio expiatório 
segundo a ordem de Melquisedeque 
(Hb 5:6, 10; 6:20) para administrar as 
“bênçãos do concerto”, “os benefícios 
que sua morte concederia”.

Nesta relevante declaração teo-
lógica, inspirada, encontra-se o mais 
preciso resumo mensagem de Minne-
apolis para o adventismo contemporâ-
neo: a justiça recebida pelo sacrifício 
expiatório de Cristo na cruz e por sua 
mediação sacerdotal pelos pecados 
no santuário celestial.

Jesus, como sacrifício expiató-
rio, “se deu a si mesmo em preço 
de redenção por todos” (1Tm 2:6), 

o que coloca à disposição do crente 
a libertação da escravidão do peca-
do e da sentença de morte que pe-
sava sobre ele. Mas, para isso, seu 
sangue precisava ser derramado em 
substituição e seus méritos aplica-
dos a todos os que o aceitassem pela 
fé como substituto. Cristo morreu 
e sua morte foi um sacrifício, um 
preço pelos pecados de todos. “Mas 
os resultados obtidos por sua morte 
permanecem, estando sempre dispo-
níveis para a redenção de pecadores 
arrependidos”,23 e esses resultados 
são administrados no santuário.

Ellen G. White comenta a relação 
do sacrifício e a mediação sacerdotal 
expiatória de Cristo: 

O santuário no Céu é o próprio centro da 
obra de Cristo em favor dos homens [...] A 
intercessão de Cristo no santuário celestial, 
em prol do homem, é tão essencial ao plano 
da redenção, como o foi sua morte sobre a 
cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para 
cuja terminação ascendeu ao Céu.24

 
Portanto, 

a morte sacrifical de Jesus Cristo no Cal-
vário e seu sacerdócio iniciado mais tar-
de no Céu formam um todo indivisível. 
A morte de Cristo não tem significado 
expiatório para o pecador à parte de sua 
intercessão sacerdotal. Por outro lado, o 
sacerdócio intercessório de nosso Senhor 
ficaria sem sentido se faltassem os méri-
tos de sua morte expiatória.25

Por que a morte sacrifical de Jesus 
Cristo no Calvário e seu sacerdócio 
iniciado mais tarde no Céu formam 
um todo indivisível? Observemos a 
seguinte declaração de Ellen G. Whi-
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te a respeito do ministério de Cristo 
no santuário celestial:

Todos os que verdadeiramente tenham-
se arrependido do pecado e que pela fé 
hajam reclamado o sangue de Cristo, 
como seu sacrifício expiatório, tiveram o 
perdão acrescentado ao seu nome, nos li-
vros do Céu; tornando-se eles participan-
tes da justiça de Cristo, e verificando-se 
estar o seu caráter em harmonia com a lei 
de Deus, seus pecados serão riscados e 
eles próprios havidos por dignos da vida 
eterna. O Senhor declara pelo profeta 
Isaías: “Eu, eu mesmo, sou o que apago 
as tuas transgressões por amor de mim, 
e dos teus pecados não me lembro” (Is 
43:25). Disse Jesus: “O que vencer será 
vestido de vestes brancas, e de maneira 
nenhuma riscarei o seu nome do livro 
da vida; e confessarei o seu nome diante 
de meu Pai, e diante de seus anjos” (Ap 
3:5). “Qualquer que me confessar diante 
dos homens, eu o confessarei diante de 
meu Pai que está nos Céus. Mas qualquer 
que me negar diante dos homens, eu o 
negarei também diante de meu Pai, que 
está nos Céus” (Mt 10:32-33).
O mais profundo interesse manifestado 
entre os homens nas decisões dos tribu-
nais terrestres não representa senão pa-
lidamente o interesse demonstrado nas 
cortes celestiais quando os nomes inse-
ridos nos livros da vida aparecerem pe-
rante o Juiz de toda a Terra. O Intercessor 
divino apresenta a petição para que se-
jam perdoadas as transgressões de todos 
os que venceram pela fé em seu sangue, 
a fim de que sejam restabelecidos em seu 
lar edênico, e coroados com ele como 
co-herdeiros do “primeiro domínio” (Mq 
4:8). Satanás, em seus esforços para en-
ganar e tentar a nossa raça, pensara frus-
trar o plano divino na criação do homem; 
mas Cristo pede agora que este plano seja 
levado a efeito, como se o homem nunca 
houvesse caído. Pede, para seu povo, não 
somente perdão e justificação, amplos e 
completos, mas participação em sua gló-
ria e assento sobre o seu trono.

Enquanto Jesus faz a defesa dos súditos 
de sua graça, Satanás acusa-os diante de 
Deus como transgressores. O grande en-
ganador procurou levá-los ao ceticismo, 
fazendo-os perder a confiança em Deus, 
separar-se de seu amor e violar sua lei. 
Agora aponta para o relatório de sua 
vida, para os defeitos de caráter e desse-
melhança com Cristo, que desonraram a 
seu Redentor, para todos os pecados que 
ele os tentou a cometer; e por causa disso 
os reclama como súditos seus.
Jesus não lhes justifica os pecados, mas 
apresenta o seu arrependimento e fé, e, 
reclamando o perdão para eles, ergue as 
mãos feridas perante o Pai e os santos 
anjos, dizendo: “Conheço-os pelo nome. 
Gravei-os na palma de minhas mãos. 
Os sacrifícios para Deus são o espírito 
quebrantado; a um coração quebranta-
do e contrito não desprezarás, ó Deus!” 
(Sl 51:17). E ao acusador de Seu povo, 
declara: “O Senhor te repreende, ó Sa-
tanás; sim, o Senhor, que escolheu Jeru-
salém, te repreende; não é este um tição 
tirado do fogo?” (Zc 3:2). Cristo vestirá 
seus fiéis com sua própria justiça, para 
que os possa apresentar a seu Pai como 
“igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, 
nem coisa semelhante” (Ef 5:27). Seus 
nomes permanecem registrados no livro 
da vida, e está escrito com relação a eles: 
“Comigo andarão de branco; porquanto 
são dignos disso” (Ap 3:4).26

A partir do santuário celeste, onde 
está localizado o trono de Deus e que 
se constitui o cenário da administra-
ção de sua graça, Deus administra as 
inestimáveis bênçãos do concerto, os 
benefícios que a morte de Cristo con-
cederia a cada alma que nele cresse. A 
mensagem pregada em Minneapolis, 
segundo Ellen G. White, incluía tan-
to a graça justificadora como a graça 
santificadora, ambas recebidas pela 
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fé. De acordo com sua declaração, 
esta mensagem “convidava o povo 
para receber a justiça de Cristo, que 
se manifesta na obediência a todos os 
mandamentos de Deus”.

A graça de Deus em Cristo é o 
fundamento da esperança do cristão 
e essa graça se manifestará em obedi-
ência. A justificação pela fé no sangue 
expiatório de Cristo e no poder reno-
vador do Espírito Santo, operando no 
coração, produz frutos em uma vida 
de conformidade com o exemplo de 
Cristo.27 “A justiça pela qual somos 
justificados é imputada, aquela pela 
qual somos santificados é comunica-
da. A primeira”, ela declara, “é nosso 
título (direito) para o Céu, a segunda, 
nossa adaptação [idoneidade, prepara-
ção] para ele”.28

Em consideração do que foi dito, 
qual é o significado da mensagem de 
Minneapolis para a Igreja Adventis-
ta do século 21? O conteúdo dessa 
mensagem é relevante para o adven-
tismo de hoje?

o significADo De minneAPolis PARA 
os ADventistAs Do século 21

À luz das considerações anterio-
res, o conteúdo da mensagem de Min-
neapolis é relevante para a Igreja Ad-
ventista do século 21. Mas por quê?

Porque é uma “preciosa mensa-
gem” que o Senhor enviou a seu povo 
no momento certo, para uma missão 
possível. Ela 

revelou um conjunto completo de verda-
des, ligadas harmoniosamente entre si, e 
mostrando que a mão de Deus dirigira o 
grande movimento do advento e aponta-

va novos deveres ao trazer à lume a posi-
ção e obra de seu povo”.29

Ellen G. White escreveu que “o 
grande centro de atração, Cristo Je-
sus não deve ser deixado à parte da 
terceira mensagem angélica. Para 
muitos”, lamenta ela, “que se têm 
empenhado na obra para este tempo, 
Cristo se tornou secundário, enquan-
to teorias e argumentos ocuparam o 
primeiro lugar”.30

Essa mensagem pe relevante por-
que diz respeito das grandes verdades 
relativas a Cristo como Redentor, Sa-
cerdote e Rei. Ela provê o fundamen-
to bíblico para o desenvolvimento da 
crença no ministério de Cristo como 
Sumo Sacerdote no santuário celestial.

Ela é relevante também porque 
exalta a morte sacrifical de Cristo na 
cruz e seu ministério mediatório no 
santuário celeste, o ponto decisivo 
na história da salvação, que fornece 
as garantias necessárias para a futura 
obra de purificação por parte de Deus. 
Essa ênfase é distintiva na proclama-
ção adventista, que prega o evangelho 
eterno no contexto “da hora” da vinda 
do juízo divino (Ap 14:7).

A morte sacrifical de Cristo na 
cruz e seu ministério mediador no 
santuário celeste, por sua vez, escla-
recem os seguintes fatos no contexto 
da salvação:

1. Deus não espera estática ou 
passivamente pelos pecadores que 
desejam o dom da salvação, mas pro-
cura ativamente por eles antes mesmo 
que eles sintam a própria necessidade 
(Hb 4:14-16).

2. Deus justifica ou considera justos 



o significado da mensagem de minneaPolis.../ 111

Essa verdade, o Cordeiro sacrifi-
cado, assentado no trono, é a essência 
do adventismo, um tema que abran-
ge todos os demais.32 A Igreja pre-
cisa hoje, mais do que nunca, dessa 
“preciosa mensagem” que o Senhor 
enviou, em sua grande misericórdia, 
a seu povo em Minneapolis.

O adventismo do século 21 deve 
lembrar o que foi dito, pela declara-
ção inspirada, em relação à mensa-
gem pregada em Minneapolis:

A eficácia do sangue de Cristo devia ser 
apresentada ao povo com vigor e poder, 
para que sua fé se pudesse apropriar de 
seus méritos. Como o sumo sacerdote 
espargia o sangue quente sobre o propi-
ciatório, enquanto a fragrante nuvem de 
incenso ascendia diante de Deus, assim 
ao confessarmos os nossos pecados, e 
rogarmos a eficácia do sangue expiador 
de Cristo, devem as nossas orações as-
cender ao Céu com a fragrância dos mé-
ritos do caráter de nosso Salvador. Não 
obstante nosso demérito, devemos ter 
sempre em mente que há Um que pode 
tirar o pecado e salvar o pecador. Todo o 
pecado reconhecido diante de Deus com 
um coração contrito, ele removerá. Tal 
fé é a vida da igreja.33

Então, se realmente é assim, po-
de-se afirmar que, sem dúvida algu-
ma, esse grande tema da mensagem 
de 1888, o Cordeiro sacrificado, as-
sentado no trono, poderá dar vida à 
pregação, poder e identidade ao esti-
lo de vida de cada membro da Igre-
ja Adventista no século 21. Sejamos 
você e eu protagonistas dessa gloriosa 
e bem-aventurada realidade que será 
experimentada pela Igreja!

os que reagem positivamente à sua gra-
ça mediante a fé (Rm 3:24-26; 5:1).

3. Deus não somente justifica es-
sas pessoas, mas simultaneamente 
transforma o coração e a mente deles, 
pela experiência do novo nascimento. 
Escreve sua lei no coração delas, dis-
pensando “as inestimáveis bênçãos do 
concerto” para que, vivendo de acor-
do com os princípios divinos, façam 
parte da experiência de nova aliança 
(Jo 3:3, 6; 2Co 5:17-21; Hb 8:8-12).

4. Deus adota em sua família a 
todos quanto aceitam o dom de sua 
graça (Jo 1:12).

5. Deus dá a seus filhos a presença 
capacitadora do Espírito Santo, para 
que não fracassem em viver a vida 
cristã (Rm 8:5-10).

6. Deus provê até mesmo o dom 
da fé, a fim de que as pessoas se apos-
sem de Seus preciosos dons tornados 
possíveis através da cruz de Cristo e 
de seu ministério mediador (Rm 1:16-
17; 10:17: 8:31-34).

conclusão

Portanto, o adventismo do século 
21 “precisa colocar e manter a Jesus e 
sua justiça salvadora no centro de suas 
crenças”,31 pregação, experiência e mis-
são. “O Salvador crucificado deve apa-
recer em sua eficaz obra como o Cor-
deiro sacrificado, sentado no trono”, 
Ellen G. White declara, “para dispensar 
as inestimáveis bênçãos do concerto, e 
os benefícios que Sua morte concederia 
a cada alma que nele cresse”.
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