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IASD E O SHABAT LUNAR DESDE 1939 

(Saiba porque os Adventistas observam o sábado comum ao invés do Shabat Lunar) 

 

 

- Devidamente documentado neste artigo, toda a reação dos adventistas 

conservadores em reação à descoberta do sábado pelo calendário hebreu! 

O comitê de 1939 – O entendimento de que o sábado do calendário comum 

jamais podia ser o Shabat verdadeiro. As decisões e comodidades diante de 

uma “luz indesejável”!  

  

ML Andreasen: A Razão pela qual os adventistas guardam sábado 

e não do Sábado Lunar 

Milian Lauritz Andreasen, conhecido como ML Andreasen, é reconhecido 

por ter sido um dos principais estudiosos da igreja adventista do sétimo dia, 

durante os anos 1930 e 1940. Como teólogo líder da igreja, ele serviu a 

igreja em diferentes mensagens, a última das quais, como secretário de 

campo da Conferência Geral (1941-1950). 

Em 1955-1956, REUNIÕES SECRETAS ocorreram entre os líderes adventistas 

do sétimo dia a pedido do presidente da Conferência Geral RR Figuhr e dois 

líderes evangélicos, Walter Martin (27 anos na época) e Donald Gray 

Barnhouse. O objetivo dessas reuniões era conseguir que os evangélicos 

aceitassem a Igreja ASD como parte do cristianismo tradicional em vez de 

uma seita, como havia sido o costume de classificar a Igreja ASD. Como 

resultado dessas reuniões, a Igreja Adventista do Sétimo Dia modificou 

várias de suas doutrinas distintivas. Esses compromissos nas doutrinas da 

Igreja Adventista permitiram que os evangélicos classificassem a Igreja ASD 

como uma denominação cristã. O resultado destas reuniões levara a Igreja 

a publicar o livro, Questions on Doctrine (QOD), em que os líderes da igreja 

sutilmente introduziram às mudanças na doutrina pela primeira vez aos 

membros ao redor do mundo. 

O lançamento deste livro deu origem a um grande alvoroço entre os ASD 

conservador e Andreasen (então aposentado) levou o protesto contra este 

livro e publicou várias cartas denunciando as concessões doutrinárias feitas 
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para os evangélicos como "o erro mais sutil e perigoso" ¹  e "uma heresia 

mais perigosa" ².    Já o presidente Figuhr considerava a publicação de QOD 

como  “a realização mais significativa de sua administração" ³, a qual 

durou 12 anos. Quando Andreasen não cedeu e continuou protestando 

contra as concessões feitas aos evangélicos, Figuhr enviou-lhe a seguinte 

censura e a ameaça final de suspender seu subsídio financeiro, a menos que 

ele cessasse sua oposição à QOD: 

"Você está fazendo-se grande dano e trazendo confusão e perplexidade 

para a causa. Você não deve agora estar derrubando o que, ao longo dos 

anos, você tem ajudado a construir. Para ver um trabalhador aposentado, 

e sustentado pela igreja, ativamente opondo-se que a igreja e quebrar a 

confiança em sua liderança, não pode deixar de fazer uma sensação muito 

triste” 4 

A ameaça de Figuhr de suspender as provisões de Andreasen a menos que 

ele cessasse seu protesto contra QOD, trouxe a seguinte resposta afiada: 

"Eu sou um homem de paz, posso ser razoável, mas nenhum homem pode  

ameaçar-me e esperar evitar às consequências. Então espero que você 

não renegue à sua ameaça leve-a a cabo ... Você ameaçou-me ... Você 

desclassificando-me por julgar sem audiência; a autoridade 

imediatamente superior são as pessoas que estão sustentando o 

ministério, que está a destruir o espírito de profecia, diluir os 

testemunhos, dizendo inverdades de deslizamento, etc. O assunto não 

está resolvido e nunca pode ser com uma ameaça. Washington está 

ameaçando toda a força de trabalho da denominação e usando-me como 

um todo. Exemplo do que acontecerá se outros quiserem protestar. Então 

este é meu aviso para certificar-se de onde você está a participar do 

protesto. Pode custar-lhe muito. Os nossos líderes - alguns deles - 

tornaram-se nossos mestres e está pronto para suportar para baixo em 

qualquer destes objetos”. 5 

O uso da força para sufocar qualquer dissidência dentro da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia não é surpreendente em tudo, dado que a Igreja 

é uma hierarquia. Não há qualquer possibilidade de se render aos 

questionamentos de quem não venha do auto escalão da instituição e 

apoiado pelo interesse da maioria. Portanto, a coragem que Andreasen 

exibiu em seus confrontos com Figuhr revelou muita audácia. Infelizmente, 

essa coragem inicial ao confrontar e expor um presidente corrupto da 
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congregação geral não foi mantida até o fim. Enquanto Andreasen 

continuava publicando suas cartas abertas denunciando as concessões 

doutrinais feitas em QOD para agradar os evangélicos sobre a expiação, a 

natureza de Cristo e a posição de Ellen White dentro da IASD, Figuhr e os 

outros líderes votaram no Conselho da Primavera de 1961 para "suspender 

as credenciais do ML Andreasen até o momento em que ele puder 

manifestar um melhor espírito de unidade e harmonia." 6   A igreja 

também retirou seu nome para a lista dos trabalhadores aposentados 

no Anuário.   As ações tomadas por Figuhr esmagaram Andreasen, 

alienando-o cada vez mais da igreja e dos líderes e subsistência física. Sua 

saúde deteriorou-se rapidamente e ele estava agora pronto a entregar-se 

completamente a Figuhr fazendo a paz com ele. De sua cama de morte no 

hospital, ele pediu uma visita de Figuhr. Nessa reunião, Andreasen 

expressou seu arrependimento pelo fato de que seu protesto criou "dúvida 

e confusão" dentro da igreja e pediu que suas cartas não fossem duplicadas 

de modo que os "ramos" dentro do Adventismo não se apoderassem deles 

(o que explica a escassez da documentação). Ele assegurou a Figuhr que ele 

nunca quis "engajar-se em qualquer atividade que prejudicasse a igreja". 

Durante essa reunião, Andreasen discutiu arranjo financeiro com Figuhr 

para sua esposa depois de sua morte. 7 

Andreasen não poderia morrer antes de fazer a paz com Figuhr, o líder da 

igreja que estava por trás da remoção de vários pilares importantes da 

teologia adventista para apaziguar os evangélicos! Em uma carta da esposa 

de Andreasen a Figuhr, pouco depois da morte de seu marido, ela 

agradeceu a Figuhr pela visita que ele fez a seu marido hospitalizado. Ela 

contou como seu marido "passou muitas noites soluçando seu coração", 

mas depois da visita de Figuhr ele poderia morrer um homem 

"feliz": Porque ele não poderia ser afastado de sua igreja. 8  

O que começou como um protesto valente de Andreasen contra a rendição 

doutrinal flagrante da Igreja IASD para os evangélicos caídos, terminou por 

Andreasen totalmente entregue a Figuhr. Há uma paródia muito mais séria 

empreendida por Andreasen que teve resultados catastróficos muito 

maiores para toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, do que  sua lamentável 

rendição a Figuhr 

Voltando em 1938, o presidente da Associação Geral, James Lamar 

McElhaney, nomeou um Comité de Investigação para estudar a base 
 



A IASD E O SHABAT LUNAR DOCUMENTADO 

www.tendadomessias.com                                                               Moshé ben Shalom 4 

sobre a qual os Millerites chegaram a data de 22 de outubro de 1844. Um 

membro de alto escalão deste Comitê foi Andreasen. Após um estudo 

cuidadoso da metodologia Millerite e o CALENDÁRIO BÍBLICO, uma 

descoberta totalmente inesperada e indesejável foi feita: quando o sábado 

é calculado pelo calendário bíblico, não cai no sábado!   Eles vieram através 

de uma outra revelação chocante: embora a Escritura deixa claro que o 

messias foi crucificado na Páscoa, o sexto dia da semana, a Páscoa não 

caiu na sexta-feira em 31 dC! 

O Comitê de Pesquisa enfrentou um claro dilema: se AD 31 é rejeitado como 

o ano da crucificação, então a profecia de 2300 dias não começou em 457 

AC e, portanto, não terminou em 1844 e, o ciclo semanal do 

calendário bíblico não corresponde ao ciclo semanal 

do moderno calendário; porque não há nenhuma maneira possível para o 

Salvador ter sido executado em uma sexta-feira em 31 AD , embora 

Ele tenha sido morto no sexto dia da semana na bíblia. 

O Comitê não sabia o que fazer com suas duas surpreendentes 

descobertas. Estudaram as ramificações da apresentação do calendário 

bíblico à Igreja. Tragicamente, em vez de correr para a igreja com a notícia 

de que o sábado não é o sábado bíblico, a Comissão tomou a ação 

oposta. Eles começaram a procurar razões pelas quais suas descobertas 

precisavam ser imediatamente escondidas dos membros da 

igreja. Andreasen teve grande participação nesta escondida e forneceu as 

razões e as razões pelas quais o Comitê precisava ocultar essa verdade dos 

membros. Aqui estão as razões que ele deu: 

"Se uma explicação fosse POSSÍVEL e as pessoas estivessem finalmente 

ajustadas à mudança no dia da festa e à estabilidade (financeira) no 

sétimo dia, pode-se supor que, com o tempo eles se acostumariam com o 

tal arranjo. Se acostumar a isso, até que outra mudança seja feita, eles 

voltariam para onde estavam antes (guardar dia nenhum). Deve-se 

observar que, em Omaha e Chicago observam o mesmo dia, mas em outro 

momento era um dia diferente. Não há uniformidade, e assim que as 

pessoas se acostumarem com um determinado arranjo do dia, é alterado 

novamente. ISSO É MAIS DO QUE AS PESSOAS COMUNS POSSAM 

ENTENDER e se agora formos para as pessoas com tal proposição, 

devemos esperar confusão com o resultado e os nossos inimigos não serão 

lentos em apontar-nos as dificuldades e tocar as mudanças sobre eles. " 9  
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É trágico quando alguém volta suas costas para a Verdade do Salvador. 

Andreasen, além de se render à Figuhr, precavendo-se e garantindo o 

futuro financeiro de sua esposa, igualmente apoderou-se da premissa de: 

“preocupação com os mais ignorantes” bem como da possível confusão em 

suas mentes, aderiu a encobrir esta verdade, deixando a todos na mais 

completa ignorância dos fatos verdadeiros. É mesmo infinitamente mais 

trágico ainda ver como pessoas em suas posições elevadas aos olhos dos 

outros, obstruindo a luz do Céu aos fiéis. Desde pelo menos, 1939, a 

liderança da IASD teve sim o contato com a verdade do correto dia de 

repouso. Percebendo também que o salvador não poderia ter morrido 

numa “sexta feira” da semana moderna -  as datas não batiam com o 

corrido há dois mil anos - Aquele sexto dia bíblico não foi uma sexta feira 

do calendário moderno e só podia ser encontrado pelo antigo calendário 

hebreu baseado nas fazes lunares!   

 

Mais sobre o Shabat Lunar? Assista nossos vídeos em nosso canal no You Tube: Yeshua 

Chai.   

Moshé ben Shalom
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