
Die Glieder der weltweiten Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, 
werden jetzt zusehends dazu gedrängt, Gottesdienste auch am Sonntag 

zu feiern!
 
 
 
 
Anhand von verschiedenen Artikeln, die wir zu 
diesem Thema im Internet gefunden haben, 
möchten wir diese Verführungaufzeigen.
 
 
Leider haben wir noch keinen Artikel auf Deutsch 
gefunden!
 
Verschiedene Artikel in Englisch
 

http://endrtimes.blogspot.com.br/2008/03/sunday-keeping-adventist-
churches.html
 
http://www.sdadefend.com/WolvesinFleeces/sunday.htm  

 
http://www.lightministries.com/SDA/id309.htm  

 
http://www.sdaapostasy.org/
 

 

DOMINGOS ESPECIAIS
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=pt&tl=de&u=http%3A%2F

%2Faodeusunico.com.br%2F%3Fs%3DDOMINGOS
%2BESPECIAIS&sandbox=1

Mega Domingos 
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=pt&tl=de&u=http

%3A%2F%2Faodeusunico.com.br%2F%3Fs%3DMega
%2BDomingos&sandbox=1

 

Cristão angolanos celebraram a ressurreição de Cristo
Artikel in Portugiesisch
ganzer text übersetzt:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=pt&tl=de&u=http%3A%2F%2Ftpa.sapo.ao%2Fdesporto%2Fsociedade

%2Fcristao-angolanos-celebraram-a-ressurreicao-de-cristo%20



O mundo cristão recordou ontem 
(domingo), a morte e a ressurreição de 
Jesus Cristo. Adventistas e católicos, na 
província da Huila, celebram a Páscoa com 
tradições diferentes, mas com o objectivo 
único, a vitória de Cristo sobre a morte.

A Páscoa foi também celebrada de forma 
especial em várias congregações religiosas. 
Os cultos foram dedicados a paz efectiva 
em Angola. Alguns líderes religiosos 
defendem ser uma dádiva de Deus o 
momento que o nosso país está a viver.

A TPA soube que é neste senda que os kimbanguistas preparam‐se para receber o seu chefe 
espiritual que visita Angola no segundo semestre deste ano. A instituição religiosa comemorou 
noventa e um anos da sua fundação, com a realização de um culto de acção de graças.  

http://tpa.sapo.ao/desporto/sociedade/cristao‐angolanos‐celebraram‐a‐ressurreicao‐de‐cristo

 

SANTIFICAÇÃO DO DOMINGO SE FORTALECE NA
  
Artikel in Portugiesisch    

 
ganzer text übersetzt: http://translate.google.com/translate?u=http%3A
%2F%2Fabibliafontedeverdade.blogspot.com.br
%2F2011%2F04%2Fsantificacao-do-domingo-se-fortalece-
na.html&langpair=pt%7Cde&hl=en
 
Depois de todas as denúncias já apresentadas aqui como indicadores de uma lenta mas contínua apostasia da IASD na 

contra-mão do protestantismo, isto é, em rota de retorno ao catolicismo, um fato novo surge, confirmando as 

expectativas proféticas de que a liderança da igreja irá se distanciar tanto de Deus, a ponto de estimular a santificação 

do domingo como dia dedicado a atividades espirituais.

Primeiro, adotaram o conceito evangélico de justificação pela fé, completamente desassociado da necessidade de 

santificação em obediência, sem a qual ninguém verá o Senhor. Depois, vieram artigos e livros como o Confissões de 

um Nômade: O Que Nós Aprendemos nas Sombras do Sinai, escrito por batistas, mas impresso pela Pacific Press 

como livro recomendado a todos os pastores pela Associação Ministerial da Conferência Geral.

Essa obra tenta fundamentar biblicamente a idéia de que o sábado é dia de descanso, mas o domingo é dia de culto em 

honra da ressurreição de Jesus, tendo sido comercializada nos estandes de literatura denominacional da última reunião 

da Conferência Geral, em Toronto, Canadá. Na mesma ocasião, imagens de escultura, representando a Jesus Cristo 

rodeado por anjos efeminados, foram dedicadas a Deus, sendo depois disso levadas para a sede da Associação Geral.

Posteriormente, aqui no Brasil, promoveram-se reuniões especiais nos chamados "Mega-Domingos", em flagrante 

desatenção e oposição à Bíblia que coloca o sábado acima dos demais dias da semana, identificando-o como dia 

santificado e abençoado pelo próprio Deus.



A mais recente comprovação de que os 

adventistas leigos estão certos ao divisarem 

entre as afirmações de Ellen G. White a 

profecia de que seremos estimulados pelos 

pastores a guardar o domingo como dia 

especial, está nesta publicação abaixo, feita 

pela Revista Adventista deste mês de março.

Através desse texto, fica evidente que a 

mudança do dia de guarda na IASD se dará de maneira paulatina, como ocorreu na adoção da doutrina católica da 

trindade pela Igreja Adventista.

À semelhança do que aconteceu com a igreja cristã primitiva, sorrateiramente serão infiltradas novos ensinos e práticas 

antibíblicas e muitos só se aperceberão disto tarde demais, quando por conta do excesso de confiança nos pastores 

forem achados em falta e rejeitados por Deus.

A tática em andamento é renovar permanentemente a membresia, lotando as igrejas de recém-conversos pouco 

instruídos e ir eliminando aqueles que conheceram a antiga mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que as 

novas práticas não sejam contestadas.

Não se iluda, imaginando que o procedimento descrito 

acima nada tenha a ver com a futura santificação do 

domingo pela IASD. Trata-se com certeza de mais uma 

passo rumo à completa apostasia, quando os adventistas 

nominais cultuarão o deus católico da Trindade no dia por 

"ele" escolhido para opor-se a Deus, o domingo.

Esta outra notícia, publicada pelo site oficial no último dia 

07/05/03, confirma o que estamos afirmando, no sentido 

de que o sábado será finalmente substituído pelo 

domingo, que assumirá a condição de sétimo dia da 

semana, conforme já vimos em calendário do 

Departamento de Jovens da Divisão Sul-Americana:

Jovens promovem domingo comunitário

São José, SC… [ASN] – No dia 4 de maio, das 9 às 14h, 

mais de 90 jovens adventistas do Cantaris Coral, de São 

José - Santa Catarina, desenvolveram o primeiro domingo 

comunitário. O evento aconteceu no Pavilhão Comunitário 

do bairro José Nitro. Durante a manhã, foram oferecidas à 

comunidade atividades gratuitas como corte de cabelo, 

verificação de pressão, orientação odontológica (com 

aplicação de flúor em crianças), pequenos reparos com 

solda, assistência jurídica, atendimento psicológico, aulas 

de culinária e palestras sobre os males do fumo.

Pessoas carentes e cadastradas pela associação de 

bairro receberam agasalhos e alimentos recolhidos pelos 

próprios integrantes do coral. O evento, que teve o apoio 

da Prefeitura de São José, atendeu mais de 300 pessoas 

entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. A 

pretensão do Cantaris Coral é realizar um novo projeto no mês de agosto em outro bairro da cidade de São José, na 

Grande Florianópolis.



O Cantaris Coral existe há 3 anos e é composto por jovens e adolescentes de igrejas adventistas de Campinas, 

Forquilinhas e Bela Vista (São José), além de Palhoça.

http://www.igrejaadventista.org.br/asn/XcNewsPlus.asp?cmd=view&articleid=1370

http://www.adventistashistoricosdebebedouro.com/2010/08/santificacao-do-domingo-se-fortalece-na_635.html

 

LIVRO " CONFISSOES DE UM NOMADE "PUBLICADO
 
Artikel in Portugiesisch und Englisch
 
ganzer text übersetzt:  http://translate.google.com/translate?
hl=en&sl=pt&tl=de&u=http%3A%2F
%2Fwww.adventistashistoricosdebebedouro.com
%2F2010%2F08%2Flivro-confissoes-de-um-nomade-publicado.html

Livro Publicado em Instituição Adventista do 7º Dia 

Apresenta Ênfase Na Observância do Domingo...

A Associação Ministerial da Conferência Geral da Igreja 

Adventista do 7º Dia(IASD) (adventista) já distribuiu entre os 

pastores Adventistas gratuitamente, um livro que faz 

apologia ao domingo( justamente de um pastor Adventista 

do 7º Dia). Este pastor é o senhor Will Eva, ele é editor da 

revista Ministry, e autor do polêmico livro "Confessions of a 

Nomad". Para o pastor Will Eva da Associação Ministerial 

da Conferência Geral da Igreja Adventista do 7º Dia, o 

apóstolo Paulo em Romanos 7:4 quando escreveu: "Assim, 

meus irmãos, também vós estais mortos para a lei..." 

significa que a lei é que está morta, com todos os 

mandamentos, inclusive o SÁBADO.

"All busy people yearn for a day of rest. God Himself gave His permission, a command even, for a day to all the soul and 

spirit to be refreshed. This is God’s gift to us. He will take care of us physically and spiritually if we follow His plan. Our 

systems need the replenishment. Sunday is a special day for this worship and refreshment."—Confessions of a Nomad, 

page 86.

Toda pessoa ocupada anseia por um dia de descanso. Deus mesmo deu sua licença, mesmo um mandamento, para um 

dia que toda a alma e espírito tenha refrigério. Essa é uma dádiva de Deus para nós. Ele tem cuidado de nós 

fisicamente e espiritualmente se nos seguirmos seus planos. Nosso sistema precisa ser reabastecido. O domingo é o 

dia especial para adoração e refrigério.

 
"If we abuse Sunday, we’re going to destroy something beautiful that God has given. No Sunday means no church; no 

church means no worship; no worship means no religion; no religion means no morality; no morality means no society; 

no society means no government; no government means anarchy. That’s the choice before us."—Page 120.

Se nós abusamos do domingo vamos destruir alguma coisa bela que Deus tem dado. Sem domingo significa sem igreja;

sem igreja significa sem adoração; sem adoração significa sem religião; sem religião significa sem moralidade; sem 



moralidade significa sem sociedade; sem sociedade significa sem governo; sem governo significa anarquia. Essa é a 

escolha perante nós

"Worship: Real worship is not optional. You do not have to decide each Sunday morning whether or not you’ll worship 

each Sunday morning; it should be programmed into your life. Good conduct: It’s a time when you should do things that 

are holy. If you do a little planning, you don’t have to do your shopping on Sunday. There can be time to do things like 

that on other days. Remember that every day is His. We are not to give Him one day and do as we please the other 

six."—Page 121.

Adoração: A real adoração não é opcional. Você tem que decidir todo domingo pela manhã se deve ou não adorar; ela 

deve ser programada na sua vida. Deus instrui: Existe um tempo em que você deve fazer as coisas que são santas. Se 

você planejar um pouco, você não deverá fazer as suas compras no domingo. Existe tempo para fazer coisas como 

essa em outros dias. Lembre-se que cada dia é Seu. Nós temos que dar a Ele um dia e fazer as coisas que gostamos 

em outros seis.

IMPORTANTE: A Conferência Geral da Igreja Adventista do 7º Dia comprou o Copyright desse livro e tornou-se o único 

Editor autorizado por lei para publicá-lo !

A única explicação para a publicação desse livro, é mostrar às outras organizações protestantes, que a Igreja Adventista 

do 7º Dia, não mais se opõe aos principais pontos de vista dos protestantes e isso contribuirá para aproxima-la dos 

Protestantes. (comentários do site)

"Originally published by Peachtree Publishers, Atlanta, Georgia, in 1983. All copy has been reset and repaginated. 

Several short portions have been edited to conserve space."—Copyright page.

Originalmente publicado por Peachtree Publishers, Atlanta, Georgia, em 1983. Todas o livro foi repaginado. Algumas 

partes foram omitidas para ocupar um menor espaço -- Página onde está o Copyright.

 
The early Christians were obsessed with the fact that they came out of a Jewish background. Yet God did something 

new and real for them in "the Easter experience, so they would have the Sabbath, arid so they would gather together as 

the Christian sect on Sunday morning and celebrate the resurrection. - Ibid. p. 118

Os primeiros cristãos estavam obsecados pela origem judia. Aqui Deus tem uma coisa nova e real para eles, "a páscoa 

teria o sábado, árido que os une como uma seita Cristã, mas na manhã de domingo se celebra a ressurreição"

But there is a difference between the Sunday and the Sunday. You work until the Sabbath, and then you rest. Sunday is 

the day that gives you strength to work the six days in front of you. The Sabbath is the end of the week. Sunday is the 

beginning. The Sabbath is from sundown to sundown, but Sunday is from midnight to midnight. The Sabbath is a day of 

rest, but Sunday is a day of worship. The Sabbath has a penally to it. If you break it. Sunday huts no penally, except that 

you shortchange yourself. Ibid. p. 118

Mas existe uma diferença entre o sábado e o domingo. Você trabalha antes do sábado e então descansa. O domingo 

lhe dá força para trabalhar os 6 dias da semana que você tem pela frente.

O sábado é o fim da semana. O domingo é o começo. O sábado é de por do sol a por do sol, mas o domingo é de meia 

noite a meia noite. O sábado é o dia para descanso, mas o domingo é dia para louvor. O sábado tem uma penalidade 

se você quebrar ele. O domingo não tem penalidade, exceto se você limitar a sí mesmo.

The Christian draws his strength from Sunday. Its a time to let God talk to the inner man. Its a time when we make real 

that practice which says, in effect. "Be still and know that I am God". The Christians took the value of the Hebrew 

Sabbath and added to it the great joy of the Christian resurrection. We have a marriage of the two in the Christian 

community. Ibid. p. 118



O Cristão recupera a força no domingo. É um tempo para deixar Deus falar com o homem interior.

Eu um temp quando nós tornamos real a prática que efetivamente diz .......??? O Cristão tirou o valor do sábado judeu e 

adicionou o grande gozo da ressurreição. Nós temos o casamento dos dois na comunidade cristã.

The commandment said, "Remember the Sabbath Day". So weak come together as a body of Christ and remember what 

God has done. It's a Sacramento worship and Bible study make Sunday a date when the soul is rekindled, as well as a 

date when the body is rested. - Ibid. p. 118

 
O Mandamento diz, "Lembra-te do Dia do Sábado" Então nós chegamos junto como o corpo de Cristo e lembramos o 

que Deus tem feito. É uma adoração do Sacramento e estudo da Bíblia fazer o domingo a data quando a alma ... bem 

como a data que o corpo descansou.

Be aware of your witness. What about your neighbor? Can he set his clock by the fact that your car pulls out of the 

driveway at a certain time on Sunday morning, and you're on your way to the worship of God? Don't forget the power of 

the witness; no man lives to himself, or dies to himself. - Ibid. p. 121

Esteja ciente do seu testemunho. O que dirá o seu vizinho? Ele pode acertar o seu relógio, quando você tira o carro da 

garagem numa certa hora do domingo pela manhã e que você está indo para adorar a Deus ? Não se esqueça do poder 

do testemunho, Nenhum homem vive por sí mesmo, ou morre para sí mesmo. Até aqui a citação do livro.

Por aí se percebe como está a situação no meio adventista do 7º dia sobre essa questão.

O própria pessoa de Ennis Meier esteve com esse livro na mão dentro da loja ABC da associação Potomac, menos de 1 

milha da Conferência Geral em Washington DC.

E recorda-se de ter constatado que a impressora era a "Pacific Press".

A Associação Ministerial da Igreja Adventista do 7º Dia distribuia gratuitamente esse livro para todos os pastores 

Adventistas nos USA. (a Associação Ministerial, foi quem negociou com o pastor batista os direitos autorais)

Por 2 anos a Associação Ministerial da IASD resistiu as críticas da Internet, porém, finalmente decidiu retirar das lojas 

de livros adventistas.

Alguém descobriu que continuavam imprimindo o livro na Pacific Press.

A Associação Ministerial da IASD, inquirida a respeito, repondeu que agora estavam vendendo para as igrejas Batistas.

 
Ora vejamos, a casa editora Adventista(do 7º Dia), construida com dízimos e ofertas, imprimindo livro devocional que 

divulga o domingo como dia de guarda e vendendo para as igrejas Batistas !Haveria algo mais contraditório

 
Esse livro estava sendo vendido dentro do recinto da Conferência Geral da IASD de Toronto, no Canadá.

Der Original Artikel ist zu finden auf;

http://www.adventistashistoricosdebebedouro.com/2010/08/livro-confissoes-de-um-nomade-publicado.html

 

noch mehr Artikel zum Thema:
 

http://aodeusunico.com.br/?p=2841
 
 


