A Promessa da Atuação dos Anjos - EGW
Disse-lhes que morreria, e ressuscitaria no terceiro dia, e ascenderia a Seu Pai para
interceder pelo homem perdido e culposo. Os anjos prostraram-se diante dEle. Ofereceram
suas vidas. Jesus lhes disse que pela Sua morte salvaria a muitos; que a vida de um anjo não
poderia pagar a dívida. Sua vida unicamente poderia ser aceita por Seu Pai como resgate
pelo homem. Jesus também lhes disse que teriam uma parte a desempenhar - estar com
Ele, e fortalecê-Lo em várias ocasiões. Que Ele tomaria a natureza decaída do homem, e
Sua força não seria nem mesmo igual à deles. E seriam testemunhas de Sua humilhação e
grandes sofrimentos. E, ao testemunharem Seus sofrimentos e o ódio dos homens para com
Ele, agitar-se-iam pelas mais profundas emoções e, pelo seu amor para com Ele, desejariam
livrá-Lo, libertá-Lo de Seus assassinos; mas que não deveriam intervir para impedir
qualquer coisa que vissem; e que desempenhariam uma parte em Sua ressurreição; que
o plano da salvação estava ideado, e Seu Pai aceitaria esse plano.
PRIMEIROS ESCRITOS, Pág. 150-151
O Cumprimento da Promessa - EGW
A noite passou-se vagarosamente, e, enquanto ainda era escuro, os anjos vigilantes
sabiam que o tempo para o livramento do amado Filho de Deus, seu querido Comandante,
era quase vindo. Enquanto esperavam com a mais profunda emoção a hora de Seu triunfo,
um poderoso anjo veio voando rapidamente do Céu. Seu rosto era como o relâmpago,
e suas vestes brancas como neve. Sua luz repelia as trevas por onde ele passava, e fez com
que os anjos maus, que triunfantemente requeriam o corpo de Jesus, fugissem com terror de
seu brilho e glória. Um dos do exército angelical, que testemunhara a cena da
humilhação de Cristo e estivera a vigiar Seu lugar de repouso, uniu-se ao anjo do Céu,
e juntos desceram ao sepulcro. A terra tremeu e agitou-se quando se aproximaram, e
houve um grande terremoto. O terror apoderou-se da guarda romana. Onde estava agora o
seu poder para guardar o corpo de Jesus? Não pensaram em seu dever, ou que os discípulos
O pudessem roubar. Resplandecendo-se em redor a luz dos anjos, mais brilhante do que
o Sol, a guarda romana caiu como morta ao chão. Um dos anjos lançou mão da grande pedra,
rolou-a da porta do túmulo e sentou-se sobre ela. O outro entrou no túmulo, e desatou o pano
da cabeça de Jesus. Então o anjo dos Céus, com uma voz que fez a terra tremer, bradou:
"Filho de Deus, Teu Pai Te chama! Sai!"
PRIMEIROS ESCRITOS, Pág. 181-182
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maior parte das religiões de hoje, afirmam que Jesus se auto-ressuscitou, pois
sendo o Deus Homem, tinha o poder de vida em si mesmo. Será isto verdade? Será
que a Bíblia confirma esta versão?
Em uma rápida pesquisa na Bíblia, encontrei alguns textos esclarecedores, escritos pelos
apóstolos, que testemunharam este fato em seus dias. Perceba pelo texto de I Coríntios 6:14,
que o apóstolo Paulo proporciona a todos os que dormem, a certeza da ressurreição na
segunda vinda de Cristo. “Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos
ressuscitará a nós pelo seu poder.”
Com o recurso do EP (texto no final), podemos ver mais detalhes, e perceber a atuação
dos santos anjos no plano da salvação do homem. Observe que na página 151 do PE, que
Jesus mesmo definiu as atuações dos anjos, durante sua estada como homem nesta Terra, e
na página 181 os detalhes da ressurreição, tendo a atuação direta do anjo Gabriel. Observe
também a relação Pai / Filho, desde antes da entrada do pecado neste mundo. As palavras em
colchetes [] foram a chave da pesquisa na Bíblia. Vamos aos textos bíblicos:
LUCAS 23:46 - Jesus
Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E,
havendo dito isso, expirou.
MATEUS 28:1-6 - Mateus
1 No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e
a outra Maria foram ver o sepulcro.
2 E eis que houvera um grande terremoto; pois um anjo do Senhor descera do céu e,
chegando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela.
3 o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve.
4 E de medo dele tremeram os guardas, e ficaram como mortos.
5 Mas o anjo disse às mulheres: Não temais vós; pois eu sei que buscais a Jesus, que foi
crucificado.
6 Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde, vede o lugar onde jazia;

ATOS 10:40 - Pedro
A este [ressuscitou] Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse,
ATOS 13:30 - Paulo
mas [Deus o ressuscitou] dentre os mortos;
ATOS 13:34 - Paulo
E no tocante a que o [ressuscitou] dentre os mortos para nunca mais tornar à corrupção,
falou Deus assim: Dar-vos-ei as santas e fiéis bênçãos de Davi;
ATOS 13:37 - Paulo
Mas aquele a quem [Deus ressuscitou] nenhuma corrupção experimentou.
ROMANOS 4:24 - Paulo
mas também por causa de nós a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele
que dos mortos [ressuscitou] a Jesus nosso Senhor;
ROMANOS 8:11 - Paulo
E, se o Espírito daquele que dos mortos [ressuscitou] a Jesus habita em vós, aquele que
dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais,
pelo seu Espírito que em vós habita.
ROMANOS 10:9 - Paulo
Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que
[Deus o ressuscitou] dentre os mortos, será salvo;
I CORINTIOS 6:14 - Paulo
Ora, Deus não somente [ressuscitou] ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo
seu poder.

ATOS 2:24 - Pedro
ao qual [Deus ressuscitou], rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que
fosse retido por ela.

II CORINTIOS 4:14 - Paulo
sabendo que aquele que [ressuscitou] o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós com Jesus, e
nos apresentará convosco.

ATOS 2:32 - Pedro
Ora, a este Jesus, [Deus ressuscitou], do que todos nós somos testemunhas.

GÁLATAS 1:1 - Paulo
Paulo, apóstolo (não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim
por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o [ressuscitou] dentre os mortos),

ATOS 3:15 - Pedro
e matastes o Autor da vida, a quem [Deus ressuscitou] dentre os mortos, do que nós
somos testemunhas.
ATOS 4:10 - Pedro
seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o
nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem [Deus ressuscitou] dentre os mortos,
nesse nome está este aqui, são diante de vós.
ATOS 5:30 – Pedro e os Apóstolos
O Deus de nossos pais [ressuscitou] a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no
madeiro;
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COLOSSENSES 2:12 - Paulo
tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no
poder de Deus, que o [ressuscitou] dentre os mortos;
I TESSALONICENSES 2:10 - Paulo
e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele [ressuscitou] dentre os mortos, a saber,
Jesus, que nos livra da ira vindoura.
I PEDRO 1:21 - Pedro
que por ele credes em Deus, que o [ressuscitou] dentre os mortos e lhe deu glória, de modo
que a vossa fé e esperança estivessem em Deus.
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