Apelo Para Aqueles Que Estão No Movimento Da Reforma Ou
Àqueles Que Estão Pensando Em Ser Membros
Helmut Kramer
Um chamado àqueles que estão envolvidos no Movimento da Reforma
Passaram-se uns 15 anos desde que o Instituto de Pesquisa Bíblica publicou pela primeira vez um
livro que escrevi, O Movimento da Reforma Adventista do Sétimo Dia. Quando o manuscrito a princípio
foi escrito, eu era relativamente novo em minha experiência dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Se você ler o livro hoje, é natural perguntar se alguma coisa mudou entre o tempo em que ele foi publicado
e hoje. A reposta é – realmente não.
Meu abandono do Movimento da Reforma foi baseado em questões doutrinárias, não por mágoas
pessoais. Antes de tudo, desejo dizer que existem muitas pessoas maravilhosas que são membros do
Movimento da Reforma, incluindo muitos dos meus próprios parentes. Estas pessoas creem sinceramente
naquilo que têm sido ensinadas. Mas, tristemente têm desenvolvido uma mente treinada que tende a ser
crítica de outros que podem não ver algumas questões da mesma maneira que elas. Elas creem que estão
fazendo a vontade de Deus quando procuram por faltas, arrazoando que estão cumprindo a comissão de
Ezequiel 9:4 para marcar “homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se
cometem no meio dela.”
Elas parecem estar convencidas que a fim de permanecer puras devem permanecer separadas da
Igreja Adventista do Sétimo Dia, que elas vêm como caída e rejeitada por Deus. Este conceito de rejeição
é baseado em erros cometidos por irmãos da liderança no início da I Guerra Mundial. Elas deixam de
considerar a extrema misericórdia de Deus para com o Seu povo imperfeito. Elias ensinou que ele estava
sozinho na manutenção do verdadeiro culto a Deus dentro de sua nação, mas ele não começou uma
organização ou uma nova nação. Na hora do seu maior desencorajamento, Deus o fez lembrar que ainda
existiam 7.000 em Israel que não tinham dobrado seus joelhos a Baal.
Tendo até agora servido como um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia por
aproximadamente 20 anos, gostaria de ser o primeiro a reconhecer que, como povo, temos muitos
problemas. Existem muitos que reivindicam ser Adventistas do Sétimo Dia que não estão vivendo a
verdade que eles conhecem. Não somos tudo aquilo que o Senhor deseja que Sua Igreja Remanescente
seja. Estamos desesperadamente em necessidade de reavivamento e reforma! Individualmente
precisamos ouvir o conselho da Testemunha Fiel registrado em Apocalipse 3:18-20.
Apesar desta compreensão, sou muito agradecido por entender que, como era no antigo Israel,
dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia muitos dos fiéis servos de Deus permanecem na vanguarda,
mantendo erguido o padrão da verdade. Tenho testemunhado um vasto número de testemunhas fiéis ao
poder do evangelho que estão sendo maravilhosamente usadas por Deus para espalharem a mensagem
da verdade nos confins da terra por todos os meios possíveis, estendendo-se desde o testemunho pessoal
até o rádio, televisão, evangelismo público, ações de saúde etc.
Enquanto grupos tais como o Movimento da Reforma gastam uma grande quantidade de tempo
e esforço apontando as faltas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a pergunta é se eles estão examinando
a si mesmos e realmente fazendo melhor. Quais são os frutos de seu ministério? Veja você, nos dias de
Jesus, existia um grupo de pessoas que, vendo a apostasia entre o povo de Deus, tomou a decisão de se
separar de seus próprios compatriotas a fim de evitar contaminação ritual e espiritual. Elas chamavam a
si mesmas, “Fariseus”, ou “os separados.” É interessante notar que esta é a mesma classe que foi a mais
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antagonista à obra do próprio Jesus. Estou convencido que isto deveria servir como uma admoestação
hoje para aqueles que sentem que devem se separar da Igreja Adventista a fim de permanecerem puros.
De acordo com Apocalipse 18, a mensagem final iluminará toda a terra com a glória do Senhor.
Tristemente, quando alguém olha para o impacto de grupos semelhantes ao Movimento da Reforma
Adventista do Sétimo Dia, é óbvio que eles não estão produzindo quase nenhum impacto nas
comunidades onde vivem. Sua missão principal é atrair pessoas da Igreja Adventista em vez de evangelizar
o perdido. A comissão evangélica nos chama para irmos a toda nação, língua e povo, proclamando o
evangelho de Jesus Cristo.
Sou agradecido por ser uma parte de um movimento que está produzindo um impacto para Jesus
até os confins da terra. Penso nos maravilhosos relatos de como o Senhor está operando na África, Índia,
América Central, América do Sul, e em outros lugares da terra. Minha mente voa em direção aos métodos
inovadores que estão sendo usados na tentativa de partilhar as boas novas com pessoas em um dos
campos missionários mais difíceis, a América do Norte.
Por outro lado, grupos iguais ao Movimento da Reforma estão contentes em dirigir sua mensagem
para o interior dos Adventistas do Sétimo Dia em vez de direciona-la para os milhões de almas perdidas
que estão prestes a perecer em seus pecados. Seu encanto é que eles têm uma mensagem “mais pura”
para prepararem um povo para a vinda de Jesus. Está obra poderia ser feita mesmo mais eficazmente
dentro da Igreja Adventista organizada.
Desejo apelar a todos aqueles que estão no Movimento da Reforma e àqueles que podem estar
considerando se tornar membros desse ou de movimentos semelhantes: Em vez de pregar a mensagem
de separação, que é o que Satanás gostaria de realizar, ouça o apelo do próprio Jesus. Quando Ele orou a
Seu Pai a respeito dos Seus discípulos, Ele implorou: “para que eles possam ser um, assim como nós somos
um” (Jo 17:22). Ou, como a mensageira do Senhor apela, permita que o povo de Deus “se una.” É o desejo
de Satanás fragmentar a obra. O Senhor apela por unidade.
“Quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, as ovelhas genuínas
ouvirão a voz do verdadeiro Pastor. Serão feitos esforços abnegados para salvar os perdidos, e muitos que
se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande Pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará
ao inimigo uma frente unida … O amor de Cristo e o amor de nossos irmãos testificarão para o mundo que
temos estado com Jesus e aprendido dEle. Então a mensagem do Terceiro anjo se transformará num alto
clamor e toda a Terra se iluminará com a glória do Senhor.” (Testemunhos Para a Igreja, Casa Publicadora
Brasileira, 2005, Tatuí, SP, vol. 6, p. 401).
Juntemo-nos na proclamação das Três Mensagens Angélicas para os confins da terra para que Jesus
possa retornar logo, e nós irmos para o lar.
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