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SÃO FATOS IRREFUTÁVEIS.

PREPARE-SE PARA SE SURPREENDER,
POIS TUDO O QUE ACONTECEU COM ELLEN G. WHITE,
ACONTECEU COM OS PROFETAS DA BÍBLIA

DEIXE QUE OS FATOS COMPROVEM A
VERDADE

"Crede no Senhor, vosso Deus, e
estareis seguros; crede nos Seus
profetas e prosperareis."
2Crô. 20:20.
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Semelhanças claras e iconfundíveis entre pessoas inspiradas

Profetas da Bíblia

Ellen G. White

1 - Chamado especial
Profetas
"Eu te enviarei a Faraó". Êxo. 3:10.
"Vai e dize a este povo" Isa. 6:9.
"Te constituí profeta às nações". Jer. 1:5.

Ellen G. White
"Faze conhecido dos outros o que Eu te
tenho revelado" PE, 20.
"Deves voltar à terra e contar aos outros
o que te revelei". PE, 20.

2 - Vacilação frente à responsabilidade
Profetas
"Quem sou eu?..."; Êxo. 3:11; "Nunca
fui eloqüente... pois sou pesado de boca
e pesado de língua". "Ah! Senhor! Envia
aquele que hás de enviar, menos a mim."
Êxo. 4:10, 13.
"Não sei falar, porque não passo de uma
criança". Jer. 1:6.

Ellen G. White
"Fui ao Senhor em oração e supliquei –
Lhe que colocasse o fardo sobre outro.
Parecia-me que eu não poderia levá-lo."
PE, 20.
"Eu desejava a morte como livramento
das responsabilidades que sobre mim
convergiam". VE, 66

3 – Senso da própria pecaminosidade, perdição e desespero
Profetas
''Ai de mim, estou perdido! Porque sou
homem de lábios impuros." Isa. 6:5.
"Eu nasci na iniqüidade e em pecado me
concebeu minha mãe". Sal. 51:5.
"Temos pecado e cometido iniqüidades".
Dan. 9:5.
"Pedro...dizendo:Senhor, ... sou
pecador." Luc. 5:8.
"Sou o principal dos pecadores." 1Tim.
1:15.

Ellen G. White
"Eu estaria... perdida". "Minha mãe me
disse que eu não estava perdida". PE,
20,12. "Vi então o meu pecado em
duvidar do poder de Deus" PE, 22.
"Vagueava em trevas e desespero".
VE,17.
"Eu ficava com angústia inexprimível e
desespero indescritível. 'Senhor, tem
misericórdia de mim!' era meu clamor."
VE, 24.

4 – Obediência ao chamado
Profetas
"Não fui desobediente à visão celestial".
Atos 26:19.

Ellen G. White
Trabalhou ativamente por 70 anos em
seu vasto ministério, em muitos países.
VE, 253, Apêndice.

5 – Compromisso com a verdade
Profetas
"Respondeu Micaías: Tão certo como
vive o Senhor, o que meu Deus me
disser, isso falarei." 2Crô. 18:13.

Ellen G. White
"Sou instruída pelo grande Médico a
falar a palavra que o Senhor me dá, quer
os homens ouçam ou deixem de ouvir."
Carta 146, 1902.

6 – Orando a noite inteira
Profetas
"Passou a noite orando a Deus". Luc.
6:12

Ellen G. White
"Freqüentemente, eu ficava prostrada em
oração quase a noite toda". VE, 24.

7 – Visão de Deus ou de Jesus
Profetas
"Eu vi o Senhor assentado sobre um alto
e sublime trono". Isa. 6:1.
"Levantei os olhos... e eis um homem
vestido de linho,...o seu rosto... os seus
olhos." Dan. 10:5-6.
"Vi...um semelhante a Filho de
Homem... a Sua cabeça e cabelos... os
olhos... dizendo: 'Não temas'. "Apo.
1:12-17.

Ellen G. White
"Outro sonho... Me achei diante de
Jesus...Seu olhar pousou sobre mim...
Procurei furtar-me... Ele, porém, Se
aproximou com um sorriso, e, pondo a
mão sobre a minha cabeça, disse: 'Não
temas!' ". O som de Sua voz agitou-me o
coração com uma felicidade nunca
dantes experimentada. VE, 26-27.

8 – Anjo Assistente
Profetas
"Eis que saiu o anjo que falava comigo,
e outro anjo lhe saiu ao encontro." Zac.
2:3.
"Então, me falou o anjo: Escreve". Apo.
19:9.
"Anjo que me mostrou essas coisas".
Apo. 22:8.

Ellen G. White
"Disse meu anjo assistente: Ele está em
conversa íntima com o Pai." Ex, MM
1992, 22.
"Fiquei perplexa e perguntei a meu anjo
assistente quem era." PE, 263.
"Disse meu anjo assistente: 'Pensais que
o Pai entregou...' " HR, 45.

9 – Ordem para escrever
Profetas
"Disse o Senhor a Moisés: Escreve isto
para memória num livro" Êxo. 17:14.
"O que vês escreve em livro e manda às
sete igrejas" Apo. 1:11.

Ellen G. White
"No começo de minhas atividades em
público, foi-me ordenado pelo Senhor:
'Escreve, escreve as coisas que lhe são
reveladas.' " 3ME, 37.

10 – Dificuldade para escrever
Profetas
"Vede com que letras grandes vos
escrevi de meu próprio punho." Gál.
6:11.

Ellen G. White
"Tremia-me tanto a mão... as letras da
página pareciam embaralhar-me". VE,
15.
"Comecei a escrever o 'Grande Conflito'.
A princípio eu não podia escrever senão
uma página por dia." 3ME, 100.

11 – Uso de secretário(a)
Profetas
"Escreveu Baruque no rolo, segundo o
que ditou Jeremias, todas as palavras que
a este o Senhor havia revelado." Jer.
36:4.
"Eu, Tércio, que escrevi esta epístola,
vos saúdo no Senhor.". Rom. 16:22.

Ellen G. White
"Minha secretária - uma enfermeira
diplomada que está comigo há 20 anos".
BS, 327.
"Minha secretária, que recebera preparo
no Sanatório de Battle Creek, achava-se
ao meu lado" 1ME,34.

12 – Promessa de ajuda
Profetas
"Vai, pois, agora, e Eu... te ensinarei o
que hás de falar." Êxo. 4:11-12.
"Não temas diante deles." Jer. 1:8.
"A Minha graça te basta." 2Cor. 12:9.

Ellen G. White
"Eu iria encontrar grande oposição e por
isto sofreria angústia de espírito. Mas
disse o anjo: 'A graça de Deus te basta;
Ele te sustentará.' " PE,20.

13 – Pouco estudo escolar
Profetas
"Ao verem a intrepidez de Pedro e João,
sabendo que eram homens iletrados e
incultos, admiraram-se; e reconheceram
que haviam eles estado com Jesus." Atos
4:13.

Ellen G. White
"Minhas professoras me aconselharam a
abandonar a escola... deveria abandonar
os estudos e renunciar a toda esperança
de instruir-me." VE,15.
Apenas 3 anos de escola.

14 – Enfermidade e perplexidade após as visões.
Profetas
"Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo
alguns dias. Espantava-me com a visão".
Dan. 8:27.

Ellen G. White
"Ao voltar desta visão, senti-me
excessivamente desassossegada. Minha
saúde era por demais precária." PE, 20.

15 – Poder na fraqueza
Profetas
"O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De
boa vontade, pois, mais me gloriarei nas
fraquezas, para que sobre mim repouse o
poder de Cristo." 2Cor. 12:9.
"Deus escolheu as coisas loucas do
mundo para envergonhar os sábios e
escolheu as coisas fracas do mundo para
envergonhar as fortes." 1Cor. 1:27.

Ellen G. White
Após ter sua 1ª visão, o médico disse:
"Seu pulmão direito está bastante
enfraquecido, o esquerdo está
consideravelmente mal... afetando o
coração. Em minha opinião, ela só
poderá viver por mais um curto período
de tempo, podendo morrer a qualquer
momento." GM, 202.
Considerava-se "frágil recipiente", "débil
instrumentalidade". MS 122, 1903.
Viveu por quase 90 anos. (1827-1915).

16 – Ficar mudo
Profetas
"Ficarás mudo e incapaz de os
repreender" Eze. 3:26.
"Ficarás mudo e não poderás falar até ao
dia em que estas coisas venham a
realizar-se." Luc. 1:20.

Ellen G. White
"Vi então o meu pecado em duvidar do
poder de Deus, e que por assim proceder
fiquei muda, e que minha língua seria
libertada antes de decorridas 24 horas."
PE, 22.

17 – Problema de saúde
Profetas
Paulo, doente, afligido por um "espinho
na carne", sobre o qual rogou a Deus que
o livrasse. 2Cor. 12:7-8.

Ellen G. White
Ellen White, afligida por uma pedrada
aos 9 anos, desferida por uma colega de
aula, foi prejudicada pela vida inteira.

18 – Pretensão de visões
Profetas
"Visão de Isaías." Isa. 1:1.
"Eu tive visões de Deus". Eze. 1:1.
"Eu estava olhando, durante a minha
visão da noite". Dan. 7:2.

Ellen G. White
"O Senhor me deu outra visão" PE, 20.
"Fui arrebatada em visão". 3ME, 100.
"Deus me mostrou em visão." Carta
6,1851.
Total de 2.000 visões.

19 – Dependência do Espírito Santo
Profetas
"Profecia da Escritura... homens santos
falaram da parte de Deus, movidos pelo
Espírito Santo" 2Ped. 1:20-21.

Ellen G. White
"Se bem que eu seja tão dependente do
Espírito do Senhor ao escrever minhas
visões como ao recebê-las" 3ME, 278.

20 – Profeta era vidente
Profetas
"Vi o Senhor". Isa. 6:1.
"Vi o Senhor" Am. 9:1.
"Vi, e eis...". Zac. 2:1.
"Vi..." Apo. 5:1; 6:1; etc
"Se chamava vidente." 1Sam. 9:9.

Ellen G. White
"Vi...vi..." M,139.
"Vi..." PE, 22; 32,33.
"Vi..." CS,12.
"Vi..." CD,353.
"Vi..." Carta 33, 1851.

21 – Em visão, fica de olhos abertos
Profetas
"Palavra de Balaão, ... palavra do
homem de olhos abertos; ... o que tem a
visão ...prostra-se, porém de olhos
abertos". Num. 24:3-4.

Ellen G. White
"Tem os olhos sempre abertos, porém
não pestaneja; a cabeça está erguida, e
ela olha para o alto, não com um olhar
vago, porém com expressão aprazível,
que só difere do normal em que ela
parece estar olhando atentamente a
alguma coisa distante". J. N.
Loughborough, GM, 204-210.
(Testemunha ocular por 50 anos).

22 – Em visão, perde as suas forças
Profetas
"Não retive força alguma...Meu senhor,
por causa da visão... não me ficou força
alguma... já não me resta força alguma"
Dan.10:8,16,17.

Ellen G. White
"Por cerca de quatro ou cinco segundos,
ela parece cair como uma pessoa em
desmaio, ou que perdeu as forças." J. N.
Loughborough, GM, 204-210.

23 – Em visão, recebe forças extraordinárias
Profetas
"Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo,
fiquei fortalecido... Me fortaleceste."
Dan. 10:19.

Ellen G. White
"De repente, parece encher-se de energia
sobre-humana... Em qualquer posição
em que a mão ou o braço seja colocado,
é impossível alguém movê-los." Idem,
GM, 204-210.
Em visão, segurou várias vezes uma
Bíblia de 8,5 kg, sustentando-a acima da
cabeça, por ½ hora, em princípios de
1845.

24 – Em visão, não respira
Profetas
"Nem fôlego ficou em mim" Dan. 10:17.

Ellen G. White
1-"Ela não respira; todavia o pulso bate
regularmente." Ibidem.
2-"O Dr. Drummond, médico, [incrédulo
a respeito das visões de EGW] ...depois
de um exame completo, ficou muito
pálido, e observou: 'Ela não respira!' ".
Assinado: "Dr. M.G. Kellog, Battle
Creek, Mich., 28/12/1890."
3-"O Dr. Fleming pediu uma vela
acesa...: Não há respiração em seu
corpo'." Assinado: "Davi Seeley,
Fayette, Iowa, 29/08/1897."
4-"O Dr. Lord fez um exame, e disse:
'Seu coração bate, porém não há
respiração. Há vida, porém não ação dos

pulmões; não posso, dar a causa deste
estado'." Assinado: "A. F. Fowler,
Hillsdale, Mich., 0l/01/1891."

25 – Temperança no regime alimentar
Profetas
"Resolveu Daniel, firmemente, não
contaminar-se com as finas iguarias do
rei, nem com o vinho que ele bebia;
então, pediu ao chefe dos eunucos que
lhe permitisse não contaminar-se." Dan.
1:8.

Ellen G. White
"Não mudei minha conduta em nada,
desde que adotei a reforma de saúde.
Não voltei nem um passo atrás desde
que a luz do Céu iluminou pela primeira
vez o meu caminho. Rompi com tudo
imediatamente." CRA, 483.

26 – Evitando comer carne (motivos diversos)
Profetas
"Manjar desejável não comi, nem carne."
Dan. 10:3.
"É bom não comer carne" Rom. 14:21.
"Nunca mais comerei carne" 1Cor. 8:13.

Ellen G. White
"Desde que o Senhor me apresentou, em
junho de 1863, a questão do comer carne
em relação com a saúde, deixei o uso
desse alimento" (CSRA, 482).

27 – Reivindicação da inspiração divina
Profetas
"Veio a mim a palavra do Senhor". Jer.
16:1.
"Veio expressamente a Palavra do
Senhor a Ezequiel". Eze. 1:3.

Ellen G. White
"Os testemunhos... me foram
apresentados pelo Senhor". 3ME,84.
"Eu estou apresentando a você aquilo
que o Senhor me tem apresentado." 5T,
67.

28 – Luz menor e Luz Maior
Profetas
"Este [João] veio como testemunha para
que testificasse a respeito da Luz, a fim
de todos virem a crer por intermédio
dele. Ele não era a Luz [Maior], mas
veio para que testificasse da Luz." João
1:7-8. Se a luz menor não fosse
necessária, Deus não teria enviado a

Ellen G. White
"Pouca atenção é dada à Bíblia, e o
Senhor deu uma luz menor para guiar
homens e mulheres à luz maior." CEv,
125.
Assim como uma lâmpada de 1000 velas
é uma luz maior do que uma só vela, a
Bíblia contendo as escrituras de 40

João Batista como o Seu precursor. João
Batista, a luz menor, indicava a Jesus, a
Luz Maior.

profetas é uma luz maior do que um só
profeta que se levante em qualquer
tempo, embora inspirado por Deus para
despertar o povo para a Luz maior.

29 – Profetisas extra-bíblicas, não canônicas, luzes menores
Profetas
Miriã – Êxo. 15:20.
Débora – Juí 4:4.
Hulda – 2 Reis 22:14.
Noadia – Nee. 6:14.
4 filhas de Felipe – Atos 21:9.

Ellen G. White
EGW foi uma profetisa extra-bíblica,
não canônica, não incluída na Bíblia,
uma luz menor que preenche os mesmos
característicos das profetisas extrabíblicas.

30 – Propósito de uma Profetisa extra-biblica, luz menor
Profetas
Hulda, uma luz menor,
(1) intensificou,
(2) simplificou,
(3) exaltou a mensagem da Escritura, e
(4) atraiu a atenção dos homens para os
Escritos inspirados.
Ler a descrição completa sobre o assunto
em 2Crô. 34: 22-28.

Ellen G. White
EGW, uma luz menor, objetivou
"imprimir vividamente as verdades da
inspiração [(1) intensificação]... Deus
pelos Testemunhos tem (2) simplificado
as grandes verdades já dadas... para (3) a
exaltar (a Bíblia) e (4) atrair as mentes a
ela " 5T, 665. [Colchetes e parêntesis
adicionados.]

31 – Reavivamento e Reforma, fruto da luz menor
Profetas
O trabalho de Hulda, uma luz menor,
como profetisa produziu reavivamento e
reforma. 2Crô. 34:29-33.

Ellen G. White
O trabalho de EGW, como mensageira
do Senhor tem produzido até hoje
reavivamento e reforma.

32 – Autoridade e inspiração de uma Profetisa extra-biblica
como luz menor
Profetas
Hulda foi consultada, e reconhecida
como profetisa inspirada com o mesmo
grau de inspiração dos seus

Ellen G. White
Assim também EGW sendo luz menor,
como Hulda, pelas limitações do papel,
escopo e local, não teve diminuída a sua

contemporâneos, os profetas bíblicos
Jeremias, Sofonias e Habacuque, que
nesse tempo não foram consultados pelo
rei Josias, antes dela. 2Crô. 34:21-22.

autoridade e inspiração, porque não
existem graus de inspiração (uma pessoa
é ou não é inspirada por Deus; não existe
pessoa menos ou mais inspirada).

33 – Perda de manuscritos
Profetas
"Já em carta vos escrevi ..." 1 Cor. 5:9.
A legítima "1ª carta aos Coríntios" foi
perdida.
A carta de Laodicéia também se perdeu.
Col. 4:16.

Ellen G. White
"Em nossas freqüentes mudanças de
lugar no princípio da história da obra de
publicações... perdi todos os vestígios
das obras primeiramente publicadas."
1ME, 60.

34 – Escritos inspirados, mas não-canônicos, extra-bíblicos,
(não incluídos na Bíblia)
Profetas
Os manuscritos ou epístolas perdidos
dos profetas e dos apóstolos foram
escritos inspirados, mas não canônicos,
porque não passaram a fazer parte da
Bíblia. Cumpriram o seu propósito local
e temporal mas considerados inspirados.

Ellen G. White
Escritos de EGW não são canônicos, não
fazem parte da Bíblia, mas nem por isso
deixam de ser inspirados.
Como os escritos perdidos dos apóstolos,
que não entraram no cânon bíblico, mas
que também foram inspirados.

35 – Cartas escritas e enviadas
Profetas
"Então, lhe chegou às mãos uma carta do
profeta Elias." 2Crô. 21:12.
"São estas as palavras da carta que
Jeremias, o profeta, enviou de
Jerusalém." Jer. 29:1.
"Já em carta vos escrevi ..." 1 Cor. 5:9.
"Ainda que vos tenha contristado com a
carta." 2Cor. 7:8.

Ellen G. White
"Talvez digais que esta comunicação
apenas era uma carta. Sim, era uma
carta, mas induzida pelo Espírito de
Deus, a fim de apresentar a vocês as
coisas que me foram mostradas. Nestas
cartas que escrevo, nos testemunhos que
apresento, transmito-lhes aquilo que o
Senhor me apresentou." 5T, 67.

36 – Desafio à inquirição
Profetas
"Se vos parece mal servir ao Senhor,
escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos
deuses a quem serviram vossos pais... ou
aos deuses dos amorreus." Jos. 24:15.
"Até quando coxeareis entre dois
pensamentos? Se o Senhor é Deus,
segui-O; se é Baal, segui-o." 1Reis
18:21.

Ellen G. White
"Esta obra é de Deus, ou não é. Deus
nada faz em parceria com Satanás.
Minha obra... conduz a estampa de Deus
ou a estampa do inimigo... Os
Testemunhos são do Espírito de Deus,
ou do diabo." 4T 230.
Ninguém pode ficar neutro, em sua
posição, a favor ou contra.

37 – Dependência da memória
Profetas
"Penso nos dias de outrora, trago à
lembrança os anos de passados tempos."
Sal. 77:5.
"Recordo os feitos do Senhor" Sal. 77:11
"Quero trazer à memória o que me pode
dar esperança." Lam. 3:21.
"Além destes, não me lembro se batizei
algum outro." 1Cor. 1:16.

Ellen G. White
"Quanto me lembre, de 20 anos para
cá..." 2ME,302.
"Não me lembro exatamente de tua
idade." MM1983, 158.
"O Espírito me lembra os casos a mim
antes mostrados, avivando em minha
memória as revelações que me foram
feitas." 2TS,296.

38 – Deslize de memória, ou de conhecimento histórico
Profetas
1-"Foi dito por intermédio do profeta
Jeremias: Tomaram as 30 moedas de
prata." Mat. 27:9 [Ora, isso foi dito por
Zacarias (11:12), não por Jeremias].
2-"Está escrito na profecia de Isaías: Eis
aí envio... o meu mensageiro." Mar. 1:2.
[Isso foi escrito por Malaquias (3:1), não
por Isaías].
3-1Cor.10:8 x Núm. 25:9.

Ellen G. White
1-EGW escreveu que o mesmo Herodes
Antipas (DTN, 214) que degolara a João
Batista, agora degolava a Tiago (AA,
143). O correto seria dizer que no
segundo caso, agira Herodes Agripa.
2-Ela também foi objetada acerca do
número dos quartos do Sanatório Vale
do Paraíso, que dissera ter 40; mas só
havia 38. 1ME, 38.

39 – Liberdade para ler livros de outros autores
Profetas
"Compreendo mais do que todos os
meus mestres, porque medito nos Teus
Testemunhos." Sal. 119:99.
"Eu, Daniel, entendi, pelos livros". Dan.
9:2.
"Traze... os livros... pergaminhos."
2Tim. 4:13.
"Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada.... em todas as suas
epístolas". 2Ped. 3:15-16 (Pedro as lia).

Ellen G. White
"Li o caso de um nobre navio."
2ME,128.
"Li a história de um homem". BS, 305.
"Li a questão no livro intitulado:
Conference Presidents, p. 232. As
mesmas coisas me têm sido apresentadas
freqüentes vezes." TM,327.
"Li acerca de uma expedição". SC, 93.
Li as primeiras notícias...TS, vol.3:331.
" ...obras publicadas." GC,7."

40 – Direito para ter opinião própria
Profetas
"E nisto dou minha opinião." 2 Cor.
8:10.
"Com respeito às virgens, não tenho
mandamento do Senhor; porém dou
minha opinião." 1 Cor. 7:25.

Ellen G. White
"É claro que duas refeições ao dia é
melhor do que três. Eu creio assim e o
pratico, mas não tenho um 'Assim diz o
Senhor' que seja errada a 3ª refeição."
MS, 284.

41 – Empréstimo literário e uso de fontes, religiosas ou
seculares
Profetas
1-Moisés cita os poetas da literatura
secular: Núm. 21:27.
2-João coloca no Apocalipse mais de
500 expressões do Velho Testamento.
Apo. 1:14; 7:9; 17:14; 21:1 contém
palavras retiradas do livro apócrifo de
Enoque (cap. 106,46,40,9,91, respect/).
3-Fontes apócrifas profanas são
encontradas no Novo Testamento:
Epimênides (Atos 17:28; Tito 1:12),
Aratus (Atos 17:28), Menander (1Cor.
15:33). BC, comentando os textos aqui
citados.

Ellen G. White
Citação de textos de literatura cristã ou
secular "sem aspas", sem indicação de
autoria, permitido em sua época, para
melhorar a forma das palavras que
expressavam o pensamento visto em
visão.
Inspiração também implica em dar
liberdade ao Espírito Santo para indicar
as fontes da verdade. Afinal, Ele é o
supremo Autor e Dono da Verdade. Ele
tem todo o direito de não só indicar
fontes como permiti-las, nos escritos de
Seus profetas comissionados, inspirados.

42 – Uso de fontes de outros profetas
Profetas
Miquéias (4:1-4) copiou de Isaías (2:14). Joel (3:10) já dizia as mesmas
palavras. 2 Crô. 36:22-23 contém as
mesmas palavras de Esd. 1:1-2.

Ellen G. White
EGW citou de muitos profetas
inspirados, usando muitas vezes as suas
expressões, até em outros contextos. Ex.:
1Cor. 2:9 em GC, 675.

43 – Uso de fontes biográficas
Profetas
Mateus e Lucas copiaram 90% de
Marcos, ou vice-versa, como fonte
original, palavras exatas. "Narração
coordenada... depois de acurada
investigação". Luc. 1:1,3.

Ellen G. White
Uso de fontes que continham material
biográfico da vida de Jesus Cristo para o
livro "O Desejado de Todas as Nações".
Autores usados: W.Hanna, J.R. Miller, J.
Harris e D. March.

44 – Uso de fontes históricas
Profetas
O autor do livro dos Reis usou o livro da
"História de Salomão" (1Reis 11:41) e o
livro da "História de Israel". (2Reis
14:28). Em 2Reis (18:13-19:37) ele
copiou textualmente de Isaías (36-37).
Jeremias (52) foi copiado pelo autor do
livro de Crônicas (2Crô. 36:11-21).
As cópias foram feitas sem qualquer
referência ao seu legítimo autor e sem
nenhum sinal (aspas), indicando cópia.

Ellen G. White
Empréstimos de livros históricos no
livro "Grande Conflito". Pág. 7:
"Em alguns casos em que algum
historiador agrupou os fatos de tal modo
a proporcionar, em síntese, uma visão
compreensiva do assunto, ou resumiu
convenientemente os pormenores, suas
palavras foram citadas textualmente; ...
não se nomeou o autor... como
autoridade ...apresentação ...pronta e
positiva... (de) obras publicadas."

45 – Natureza da Inspiração
Profetas
Conceito bíblico de inspiração: Deus
pode inspirar o profeta, indicando fontes
existentes da verdade divina e
permitindo o seu uso indiscriminado.
Conclusão: Inspiração não depende
necessariamente de originalidade.

Ellen G. White
Conceito bíblico aplicado: Deus pode
inspirar a EGW, indicando fontes
existentes da verdade divina e
permitindo o seu uso indiscriminado.
Se Deus é o Dono da verdade, pode
permitir o uso de qualquer fonte.

46 – Não sabe de muitas coisas
Profetas
"Eu não sabia."Jer.11:19.
"Não sei o dia da minha morte." Gên.
27:2
"Não sabia Moisés". Êxo. 34:29
"Coisas que eu não sei." Sal. 35:11
"Paulo: Não sabia, irmãos." Atos 23:5
"Não sei, Deus o sabe". 2Cor. 12:2.

Ellen G. White
"Eu não sabia." 3ME,165
"Eu não sabia naquela ocasião." Ev, 412.
"Eu não sabia como denominá-lo."
3TS,270.
"Eu nunca soube de um caso..." FO,55.
"Eu não sabia que existia tal periódico..."
3ME, 276.

47 – Não compreendia certas visões
Profetas
"Espantava-me com a visão, e não havia
quem a entendesse." Dan. 8:27.
"Estes... quem são e donde vieram?...
meu senhor, tu o sabes." Apo. 7:13-14.

Ellen G. White
"Que significava isso? Eu não podia ver
luz alguma." 3ME, 34.
"Com freqüência me são dadas
representações que a princípio eu não
compreendo. Carta 329, 1904. 3ME, 56.

48 – Conhecimento sobre Educação
Profetas
Textos:
Deu. 4:9; 6:7.
Prov. 22:6; 22:15; 23:13
Efé. 6:1-4
1Tim. 3:4,12
Tito 2:12.
2Tim. 3:16.

Ellen G. White
Livros:
"Educação";
"Fundamentos da Educação Cristã";
"Conselhos sobre Educação";
"Conselhos aos Pais, Professores e
Estudantes".
"Mensagens aos Jovens"

49 – Conhecimento sobre Lar e Família
Profetas
Textos:
Prov. 5:18
Can. 8:7.
Efé. 5:22-6:4.
2Cor. 12:14.

Ellen G. White
Livros:
"O Lar Adventista";
"Orientação da Criança";
"Mensagens aos Jovens".
Testemunhos vários.

50 – Conhecimento sobre Saúde
Profetas
Textos:
Êxo. 15:26
Jer. 30:17
Prov. 3:8; 4:22; 17:22.

Ellen G. White
Livros:
"A Ciência do Bom Viver";
"Conselhos Sobre Saúde";
"Conselhos Sobre o Regime Alimentar".

51 – Antecipação Científica
Profetas
Textos:
A forma da Terra: Isa. 40:22.
A Lei da Gravitação: Jó 26:7.
O Número das Estrelas: Jer. 33:22.
Grupos ou Famílias de Estrelas: Jó 38:31
Peso da Terra: Isa. 40:12.

Ellen G. White
Livros:
"Temperança",
"Medicina e Salvação",
"A Ciência do Bom Viver",
"A Ciência Médica e o Espírito de
Profecia", [O livro prova que EGW
antecipou o conhecimento científico, em
mais de um século].

52 – Antecipação ecológica
Profetas
"Quando sitiares uma cidade... não
destruirás o seu arvoredo, metendo nele
o machado, porque dele comerás; pelo
que não o cortarás." Deu. 20:19.
"Chegou... o tempo determinado... para
destruíres os que destroem a terra" Apo.
11:18.

Ellen G. White
"Há saúde no perfume dos pinheiros, dos
cedros e dos abetos... E há várias outras
espécies de árvores que têm
propriedades medicinais e promovem a
saúde. Não sejam essas árvores cortadas
desapiedadamente. ... Deixai-as viver."
Carta 95, 1902; 2ME, 301.

53 – Pregando ao ar livre
Profetas
"João Batista pregando no deserto da
Judéia." Mat. 3:1.
"Voltou Jesus a ensinar à beira-mar."
Mar. 4:1.
"Passava Jesus por cidades e aldeias,

Ellen G. White
"Como oradora, a Sra. White... O uso
constante tem-lhe fortalecido os órgãos
vocais de maneira a dar-lhe à voz rara
profundidade e vigor. Sua clareza e força
de articulação são tão grandes que,

ensinando e caminhando para
Jerusalém." Luc. 13:22.
"Saímos da cidade para junto do rio... e,
assentando-nos, falamos às mulheres que
para ali tinham concorrido." Atos 16:13.

quando falando ao ar livre, ela tem sido
com freqüência distintamente ouvida a
quilômetro e meio." Testemunho
imparcial não-adventista de autores
americanos (1878). CP, 117.

54 – Harmonia com a Bíblia, com todos os profetas
Profetas
"E, começando por Moisés, discorrendo
por todos os Profetas, expunha-lhes o
que a seu respeito constava em todas as
Escrituras." Luc. 24: 27.

Ellen G. White
"Os Testemunhos nunca contradizem a
Bíblia." 3ME, 32. EGW se harmoniza
com o testemunho de todos os outros
profetas da Bíblia.

55 – Harmonia com a doutrina da Trindade
Profetas
"... batizando-os em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo" Mat. 28:19.
"E Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará
outro Consolador" Jo. 14:16.
"A graça do Senhor Jesus Cristo, e o
amor de Deus, e a comunhão do Espírito
Santo sejam com todos vós" 2Cor. 13:13
(14).

Ellen G. White
"Há três Pessoas vivas pertencentes à
Trindade – o Pai, o Filho, e o Espírito
Santo" Ev. 616.
"Os três Poderes... - o Pai, o Filho e o
Espírito Santo" Ev. 617.
"Ao pecado só se poderia resistir e
vencer por meio da poderosa operação
da 3ª Pessoa da Trindade" DTN, 671

56 – Harmonia com a Lei. É impossível sustentar o Dom de Profecia sem a
Lei de Deus. A falta de um dos dois indica apostasia. Pro. 29:18.
Profetas
Ellen G. White
1-"A lei do Senhor é perfeita e restaura a "A Lei de Deus é uma expressão de Sua
alma; o testemunho do Senhor é fiel."
própria natureza; é uma corporificação
do grande princípio do amor, sendo, daí
Sal. 19:7.
2-"À lei e ao testemunho!" Isa. 8:20.
o fundamento de Seu governo no Céu e
3-"Não penseis que vim revogar a Lei ou na Terra." CC, 60.
os Profetas" Mat. 5:17.
"A felicidade dos seres humanos está em
4-"Guardam os mandamentos de Deus e sua obediência às leis de Deus". MM
têm o Testemunho de Jesus" Apo. 12:17. 2002, pág. 24.

57 – Harmonia com o Sábado
Profetas
"Lembra-te do dia do sábado para o
santificar." Êxo.20:8.
"Aos estrangeiros... que guardam o
sábado..." Isa. 56:6.
"Entrou [Jesus], num sábado, na
sinagoga, segundo o seu costume, e
levantou-se para ler." Luc. 4:16.
"No sábado, descansaram, segundo o
mandamento." Luc. 23:56.
"No sábado, saímos da cidade para junto
do rio, onde nos pareceu haver um lugar
de oração." Atos 16:13.

Ellen G. White
"Eu vi os Dez Mandamentos nelas
escritos com o dedo de Deus. Numa das
tábuas havia 4 mandamentos e na outra
6. Os 4 da primeira tábua eram mais
brilhantes que os 6 da outra. Mas o
quarto, o mandamento do sábado,
brilhava mais que os outros; pois o
sábado foi separado para ser guardado
em honra do santo nome de Deus. O
santo sábado tinha aparência gloriosa um halo de glória o circundava." CS,12.

58 – Sábado e Salvação
Profetas
"Assim diz o Senhor:.. a minha salvação
está prestes a vir...Bem-aventurado o
homem que... se guarda de profanar o
sábado." Isa. 56:1-2.

Ellen G. White
"Santificar o sábado ao Senhor importa
em salvação eterna. Diz Deus: 'Aos que
Me honram, honrarei.' I Sam. 2:30." 3TS
23.

59 – Harmonia com a Graça
Profetas
Moisés: "Seja sobre nós a graça do
Senhor". Sal. 90:17.
Davi: "Salva-me por Tua graça". Sal.6:4.
"Confio na Tua graça... na Tua
salvação." Sal.13:5
Paulo: "Pela graça sois salvos". Efé. 2:8.
"A graça ... salvadora" Tito 2:11.

Ellen G. White
"Toda a nossa salvação advém do dom
de nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo." MM 1980, p.70.
"A graça de Cristo é nossa única
esperança de salvação". FO, 36.
"A Maravilhosa Graça de Deus ", livro
inteiro sobre a Graça divina: MM, 1974.

60 – Harmonia com o ensino da mortalidade da alma
Profetas
"Não poupou da morte a alma deles".
Sal. 78:50.

Ellen G. White
"A teoria da imortalidade da alma foi
uma das falsidades que Roma tomou

"A alma que pecar, essa morrerá" Eze.
18: 4,20.
"Quereis matar as almas do Meu
povo...?" Eze. 13:18.
"O homem, que é mortal" Isa. 51:12.
"... salvará da morte a alma..." Tia. 5:20

emprestadas do paganismo,
incorporando-a à religião da
cristandade." GC, 549.
"A doutrina da imortalidade natural da
alma é um erro com que o inimigo está
enganando o homem." Ev, 247.

61 – Mensagem contra Sociedades Secretas
Profetas
"Não vos ponhais em jugo desigual com
os incrédulos; porquanto que sociedade
pode haver entre a justiça e a iniqüidade?
Ou que comunhão, da luz com as trevas?
Que harmonia, entre Cristo e o Maligno?
Ou que união, do crente com o
incrédulo?" 2Cor. 6:14-15.

Ellen G. White
"Pessoas há que perguntam se é direito
cristãos pertencerem aos Maçons e
outras sociedades secretas... essas
sociedades que não têm nenhuma
ligação com Deus... Nenhum cristão
sincero pode prosperar em tal
atmosfera." 2ME, 122, 126.

62 – Mensagem contra o Espiritismo e outros erros
Profetas
"Não se achará entre ti quem faça passar
pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem
adivinhador, nem prognosticador, nem
agoureiro, nem feiticeiro; nem
encantador, nem necromante, nem
mágico, nem quem consulte os mortos."
Deu. 18:10-11.

Ellen G. White
"Como nos dias dos apóstolos os homens
procuravam destruir a fé nas Escrituras
pelas tradições e filosofias, assim hoje,
pelos aprazíveis sentimentos da Alta
Crítica, Evolução, Espiritismo, Teosofia
e Panteísmo, o inimigo da justiça está
procurando levar as almas." AA, 474.

63 – Apelo para Reavivamento
Profetas
"Elias se chegou a todo o povo e disse:
Até quando coxeareis entre dois
pensamentos? Se o Senhor é Deus,
segui-o; se é Baal, segui-O... O que
vendo todo o povo, caiu de rosto em
terra e disse: O Senhor é Deus!"1Reis
18:21,39.

Ellen G. White
"Precisa haver um reavivamento e uma
reforma, sob a ministração do Espírito
Santo... Reavivamento significa
renovação da vida espiritual... Reforma
significa uma reorganização, uma
mudança nas idéias e teorias, hábitos e
práticas."1ME, 128.

64 – Trabalho das madrugadas
Profetas
"Começando de madrugada, falou-lhes
por intermédio dos Seus mensageiros." 2
Crô. 36:15.

Ellen G. White
"Eu me levantei às 3 horas da
madrugada para escrever a você. Deus
estava falando através do barro." 5T 67.

65 – Viagens missionárias
Profetas
"Paulo, que devia seguir viagem no dia
imediato, exortava-os" Atos 20:7.
"Achando um navio que ia para a
Fenícia, embarcamos nele, seguindo
viagem" Atos 21:2.

Ellen G. White
"Quase em incessante viajar ao trabalhar
eu do Maine para o Texas, do Michigan
para a Califórnia" 1ME,60.
"Emília... companheira de viagens da
Sra. White" 2ME, 239.

66 – Enfrentando perigos
Profetas
"Em perigos de morte, muitas vezes…
em perigos de rios, em perigos de
salteadores, em perigos entre patrícios,
em perigos entre gentios, em perigos na
cidade, em perigos no deserto, em
perigos no mar, em perigos entre falsos
irmãos". 2Cor. 11:23,26.

Ellen G. White
"Entre os perigos que ela enfrentou
enquanto pregava, houve pelo menos 4
ataques físicos por pessoas desordeiras.
Um atacante saltou de uma galeria para
junto dela." HA, 206, rodapé.
Enfrentou muitos perigos em viagens, e
entre falsos irmãos.

67 – "Perigos no mar"
Profetas
"Embarcando num navio adramitino, que
estava de partida para costear a Ásia,
fizemo-nos ao mar... Navegando
vagarosamente muitos dias e tendo
chegado com dificuldade defronte de
Cnido, não nos sendo permitido
prosseguir, por causa do vento
contrário... sendo o navio arrastado com
violência... Açoitados severamente pela
tormenta... caindo sobre nós grande
tempestade, dissipou-se, afinal, toda a

Ellen G. White
"Embarcamos num pequeno navio no
qual atravessaríamos o canal para a costa
da Dinamarca... O tempo era agradável,
o mar calmo. Mas logo o comandante
recomendou-nos... pois teríamos mar
forte.
Não demorou muito, começou um forte
temporal...Passei a sentir-me muito mal,
transpirando profusamente, como se
cada órgão de meu corpo estivesse
gravemente enfermo, e então adoeci

esperança de salvamento" Atos
27:2,7,18,20.

mortalmente." MCH (MM 1953/1989),
336.

68 – Perseguição de Satanás
Profetas
"Satanás se levantou contra... Davi." 1
Crô. 21:1.
"Foi-me posto um espinho na carne,
mensageiro de Satanás". 2Cor. 12:7.

Ellen G. White
"Foi-me mostrado que no súbito ataque
em Jackson, Satanás intentava tirar-me a
vida, a fim de impedir a obra que eu
estava para escrever". 3ME,100.

69 – Compra de terreno, ordenada por Deus, tempo de crise
Profetas
"Assim diz o Senhor dos Exércitos, o
Deus de Israel: Ainda se comprarão
casas, campos e vinhas nesta terra. Dei a
escritura da compra a Baruque... Ó
Senhor Deus, tu me disseste: Compra o
campo por dinheiro e chama
testemunhas, embora já esteja a cidade
entregue nas mãos dos caldeus."
Jer.32:16,25.

Ellen G. White
"Quando nossa causa é tão tenra e fraca,
(comprar terreno para escola) não é uma
idéia australiana", disseram os líderes.
"Isto não é boa terra; o solo não é
favorável!", disseram 2 pessoas
contrárias. Ela contou o seu sonho. "Tal
como Deus lhe mostrara", comprou o
terreno. Os frutos excelentes são vistos
até hoje. Confira na Austrália. CP, 93.

70 – Acusação de falsidade
Profetas
"Então falou Azarias, filho de Hosaías e
Joanã, filho de Careá, e todos os
homens soberbos, dizendo a Jeremias:
'Tu dizes mentiras; o Senhor nosso Deus
não te enviou a dizer: 'Não entreis no
Egito, para lá peregrinardes' " Jer. 43:2.

Ellen G. White
1-No seu tempo: "Os pastores (não asd)
estão dirigindo suas injúrias,
especialmente contra a Sra. White." Ev.
259.
2-Em nosso tempo: há sites na internet
especializados a combater as mensagens
de EGW, taxando-a de falsa profetisa.

71 – Acusação de ter sido influenciado
Profetas
"Baruque [secretário de Jeremias]... é
que te incita contra nós." Jer. 43: 3.

Ellen G. White
"Há os que dizem: 'Alguém manipula
seus escritos' (de EGW)" 3ME, 64.

72 – Enfrentando a conspiração
Profetas
"Tornou-se poderosa a conspirata (x
Davi)". 2Sam.15:12.
"Os principais sacerdotes e os escribas
procuravam como O prenderiam, à
traição, e O matariam." Mar. 14:1.
"Tendo havido uma conspiração ...
contra ele (Paulo), quando estava para
embarcar..." Atos 20:3.

Ellen G. White
A.T.Jones promoveu à jovem Ana
Philips, que pretendia ter visões de Deus,
e as escrevia, para que fosse profetisa,
num sermão de sábado, no Taberáculo de
Battle Creek. O famoso sermão
despertou a muitas pessoas que ficaram
impressionadas com a necessidade de
outra serva de Deus. CP, 89.

73 – Conspiração revelada
Profetas
"O Senhor mo fez saber, e eu o soube;
então, me fizeste ver as suas
maquinações... que tramavam projetos
contra mim... Assim diz o Senhor acerca
dos homens de Anatote". Jer.11:18,19,21

Ellen G. White
A.T.Jones recebeu no domingo seguinte
ao famoso sermão uma carta de E. White
reprovando-o, com um documento
pormenorizado, escrito várias semanas
antes do sermão ter sido proferido.CP 89

74 – Revelação de segredos especiais
Profetas
"O profeta Eliseu, que está em Israel, faz
saber ao rei de Israel as palavras que
falas na tua câmara de dormir." 2Reis
6:12.

Ellen G. White
N. D. Faulkhead, na Austrália, teve os
seus segredos maçônicos revelados,
sendo EGW avisada em visão antes de
chegar lá. CP, 98.

75 – Desmascarados os enganadores publicamente
Profetas
"Disse Pedro: Ananias, por que encheu
Satanás teu coração, para que mentisses
ao Espírito Santo, reservando parte do
valor do campo?" Atos 5:3.
"Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando
nele os olhos, disse: Ó filho do diabo,
cheio de todo o engano, e de toda a
malícia... ". Atos 13:9-10.

Ellen G. White
Pregador desconhecido, senão só pela
voz transmitida em visão, foi
desmascarado no púlpito por sua
bigamia. EGW, em pé, fixou nele os
olhos e apontou: "Você não é digno de
ocupar esse lugar!"
Parentes dele confirmaram, e ele
desapareceu. CP, 104.

76 – Correção dos pecados do povo de Deus
Profetas
"Clama a plenos pulmões, não te
detenhas, ergue a voz como a trombeta e
anuncia ao meu povo a sua transgressão
e à casa de Jacó, os seus pecados." Isa.
58:1.

Ellen G. White
"Deus prometeu dar visões nos 'últimos
dias'; não para uma nova regra de fé,
mas para conforto do Seu povo e para
corrigir os que se desviam da verdade
bíblica." PE,78.

77 – Ameaça de morte
Profetas
"Acerca dos homens de Anatote que
procuram a tua morte e dizem: Não
profetizes em o nome do Senhor, para
que não morras... " Jer. 11:21.

Ellen G. White
"Foi-me mostrado que no súbito ataque
em Jackson, Satanás intentava tirar-me a
vida, a fim de impedir a obra que eu
estava para escrever". 3ME,100.

78 – Cura de enfermos
Profetas
1-"Então, (Naamã) desceu e mergulhou
no Jordão 7 vezes... e ficou limpo (da
lepra)." 2Reis 5:14.
2- "Tomou-a pela mão; e a febre a
deixou." Mar. 1:31.
3-"Disse-lhe Pedro: ... Levanta-te e
arruma o teu leito. Ele, imediatamente,
se levantou." Atos 9:34.
4-"Tomando-o pela mão direita, o
levantou; imediatamente, os seus pés e
tornozelos se firmaram." Atos 3:7.

Ellen G. White
1- Uma jovem com febre alta, quase à
morte, apresentada pelo médico, Dr.
Merritt Kellogg, foi curada por EGW,
em Melbourne, Áustria. 2ME, 295.
2- McCullog foi curado de tuberculose, a
25/05/1894. CP, 95.
3- Cura pela oração junto à família
Belden, Rocky Hill, de uma pessoa do
grupo de oração que ficara doente, a
05/01/1849. PE, 36, 37.
4- Etc...

79 – Crédito das curas a Cristo
Profetas
"Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te
cura!" Atos 9:34.
"Por que fitais os olhos em nós... A fé
que vem por meio de Jesus deu a este
saúde perfeita". Atos 3:12,16

Ellen G. White
"Alguns tem feito a pergunta: 'A irmã
White tem curado doentes?' Não, não; a
irmã White muitas vezes foi convidada a
orar pelos doentes... Ninguém pode fazêlo, senão Cristo, o misericordioso
Médico." 3ME, 295.

80 – Uso de remédios naturais
Profetas
1-"Isaías dissera: Tome-se uma pasta de
figos e ponha-se como emplasto sobre a
úlcera; e ele recuperará a saúde."
Isa.38:21.
"... o seu fruto servirá de alimento, e a
sua folha, de remédio." Eze. 47:12.
2-"Pensou-lhe os ferimentos, aplicandolhes óleo e vinho." Luc. 10:34.
3-"Não continues a beber somente água;
usa um pouco de vinho, por causa do teu
estômago e das tuas freqüentes
enfermidades." 1Tim. 5:23.

Ellen G. White
1-"Emplasto de lúpulo sobre o estômago
alivia a dor." 2ME,297.
2- Emplasto de carvão em pó sobre o
estômago. Para febre alta. 2ME, 295.
3-"Carvão de eucalipto, pulverizado,
...para inflamação." 2ME,298.
4-"Uma xícara de chá de gatária
acalmará os nervos". 2ME,297.
5-"Para a tosse:eucalipto e mel."
2ME,300.
6-"Escalda-pés ... folhas de eucalipto."
2ME,301.

81 – Negação da cura da parte de Deus
Profetas
"Três vezes pedi ao Senhor que o
afastasse de mim. Então, ele me disse: A
Minha graça te basta" 2Cor. 12:8.

Ellen G. White
"Minha saúde parecia irremediavelmente
prejudicada." VE, 14.
"Por que não receberei a bênção da
restauração da saúde?" 2ME, 239, 241.

82 – Mensagens da época e das circunstâncias
Profetas
"Para servirem a Nabucodonosor." Jer.
28:14.
"Deve a mulher... trazer véu na
cabeça..." 1Cor. 11:10.
"Coisas sacrificadas a ídolos." 1Cor. 8:1.
"Solteiros e viúvos... seria bom se" não
casassem. 1Cor. 7:8.
"Se... as circunstâncias o exigem... que
se casem." 1Co. 7:36.

Ellen G. White
"Não deveria haver casamentos entre
brancos e negros... confusão e
embaraço." 2ME, 343-344.
"Não é prudente ter filhos agora." Carta
48, 1876.
"Nesse século do mundo, ... quanto
menor o número de casamentos
realizados tanto melhor para todos,
homens e mulheres." 2TS, 124.

83 – Contrários à acepção de pessoas ou racismo
Profetas
"Para com Deus não há acepção de
pessoas." Rom. 2:11
"Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus
Cristo... em acepção de pessoas. Tia. 2:1.
"Sem acepção de pessoas" 1Ped. 1:17.

Ellen G. White
"Devemos tratar o homem de cor com o
mesmíssimo respeito com que tratamos
o branco." 2ME, 343.
"Todos os homens, brancos e pretos, são
livres e iguais" 2ME, 343.

84 – Tempo do fim
Profetas
"Até ao tempo do fim". Dan. 12:4.
"Vem chegando o dia" Rom. 13:12..
"O tempo está próximo". Apo. 1:3.
"Se abrevia" 1Cor. 7:29.
"Pouco tempo lhe resta". Apo. 12:12.

Ellen G. White
"O fim está próximo. Isto é o que Jesus
quer que sempre mantenhamos diante de
nós: a brevidade do tempo." EF,42.
"O tempo não pode durar senão muito
pouco mais." PE,58.

85 – Iminência da Volta de Cristo
Profetas
Os apóstolos esperavam a vinda de
Cristo em seus dias:
"A vinda do Senhor está próxima". Tia.
5:8.
"O Senhor... descerá dos céus... depois
nós, os vivos, os que ficarmos, seremos
arrebatados." 1Tess. 4:16-17.
"Vem chegando o dia" Rom. 13:12.

Ellen G. White
EGW esperava a volta de Cristo em seus
dias:
"Foi-me mostrado o grupo de pessoas...
alguns submetidos às 7 últimas pragas,
alguns estarão vivos... trasladados por
ocasião da vinda de Jesus." EF, 36.
"Alguns de nós... estarão vivos." RH,
31/07/1888.

86 – Explicação posterior sobre a demora
Profetas
"No que diz respeito à vinda de nosso
Senhor Jesus Cristo... supondo tenha
chegado... isto não acontecerá sem que
primeiro venha a Apostasia". 2Tess. 2:13.
"Não retarda o Senhor a Sua promessa,
como alguns a julgam demorada; pelo
contrário, Ele é longânimo." 2Ped. 3:9.

Ellen G. White
"Houvesse a igreja de Cristo feito a obra
que lhe era designada, como Ele
ordenou, o mundo inteiro haveria sido
antes advertido, e o Senhor Jesus teria
vindo à Terra em poder e grande glória."
DTN, 634.
"A longa noite de trevas ... em
misericórdia a manhã é adiada" Ev. 694.

87 – Profecias cumpridas
Profetas
1-Queda da Assíria: "Destruirá a
Assíria". Sof. 2:13. Em 612 AC.
2-Queda de Tiro: "Destruirão os muros
de Tiro...penha descalvada." Eze. 26:4.
Em 573 AC.
3-Queda de Jerusalém: "Entregarei... na
mão de Nabucodonozor." Jer.21:7. Em
586 AC.
4-Queda de Babilônia: "Babilônia, a jóia
dos reinos, glória e orgulho dos caldeus,
será como Sodoma." Isa. 13:19. Em 539
AC.
5-Destruição do templo de Jerusalém
pelos romanos: "Não ficará aqui pedra
sobre pedra que não seja derribada."
Mat. 24:2. Em 70 AD.
6-Rejeição de Israel como povo do
concerto: "Setenta semanas estão
determinadas sobre o teu povo e sobre a
tua santa cidade". Dan. 9:24. "A ira...
sobreveio contra eles (os judeus – v.14),
definitivamente. 1Tess. 2:14-16. Em 31
AD.
7- As profecias messiânicas,
especialmente as que se referem ao
nascimento, vida, morte e ressurreição
de Cristo, em muitas referências no
Antigo Testamento, inclusive a hora, o
dia, o mês e o ano da crucifixão.

Ellen G. White
1-Terremoto de S. Francisco: "S.
Francisco e Oakland... sofrerão logo sob
os juízos de Deus." Ms 114,1902.
"Ouvimos os vendedores de jornais
gritarem: 'São Francisco destruída por
terremoto!' " 3TS, 331.
2-Espiritismo, baseado nas pancadas de
Rochester, pelas irmãs Fox, em 1847,
seria um engano mundial: "Vi que em
breve... se alastrariam mais e mais, e o
poder de Satanás cresceria". PE, 59.
3-A Obra Adventista de Publicações
como "torrentes de luz" que iriam por
toda a volta do mundo (Life Sketches,
125): Até 1981, a venda anual era de 132
milhões de dólares de literatura em 177
línguas, por meio de 50 editoras no
mundo.
4- Condições da 1ª Guerra Mundial
Preditas em 1890:
"O Senhor Se levantará para sacudir
terrivelmente a Terra. Veremos:
...Perturbações...navios arremessados às
profundezas...vidas sacrificadas aos
milhões...incêndios
inextinguíveis...desastres de trens...
confusão, colisões e morte". ST,
21/04/1890.

88 – Profecias não cumpridas
Profetas
1-O povo de Israel não entrou de
imediato em Canaã. Núm. 14:30.
2- Nínive não foi destruída em 40 dias.
Jonas 3:4.

Ellen G. White
1-"Há aqui alguns que estarão vivos para
ver a vinda do Senhor, e há alguns que
serão pasto para os vermes." Declaração
feita em 1856, numa conferência.

3- A descendência sacerdotal de Eli não
foi continuada.1Sam. 2:30.
4-Jerusalém não foi defendida. 1Reis
20:6; Jer. 52:4,6.
5-Ezequias não morreu, mas viveu por
mais 15 anos. 2Reis 20:1,6.

2- .....?
3- .....?
4-......?
Alguém pode me informar outra profecia
não cumprida? Favor excluir as falsas
tentativas dos adversários.

89 – Profecias condicionais: cumprem-se, ou não
Profetas
"Se... fizer o que é mal perante mim...
então, me arrependerei do bem que
houvera dito lhe faria." Jer. 18:10.

Ellen G. White
"Nosso Salvador não apareceu tão breve
como esperávamos. Falhou, porém, a
palavra de Deus? Absolutamente!
Cumpre lembrar que as promessas e as
"Se a tal nação, contra a qual falar, se
ameaças de Deus são igualmente
converter da sua maldade, também Eu
condicionais."
Me arrependerei do mal." Jer. 18:8.
"Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra
"Viu Deus... como (os ninivitas) se
que lhe era designada, ...o mundo inteiro
converteram... e Deus Se arrependeu do haveria sido antes advertido, e o Senhor
mal que tinha dito lhes faria e não o fez." Jesus teria vindo à Terra em poder e
Jonas.3:10.
grande glória." DTN, 634.

90 – Torcendo as palavras do profeta
Profetas
"Há certas coisas difíceis de entender,
que os ignorantes... torcem como
também torcem as demais Escrituras."
2Ped. 3:16.
"Qual a razão por que não compreendeis
a Minha linguagem? É porque sois
incapazes de ouvir a Minha palavra. Vós
sois do diabo, que é vosso pai e quereis
satisfazer-lhe aos desejos" João 8:43-44.

Ellen G. White
"Procuram ver qual a palavra que podem
torcer de meus escritos." 3ME, 351.
"Escolhem dos Testemunhos certos
trechos que acham que podem ser
torcidos de modo a apoiar sua atitude e
põe-nos numa moldura de falsidade." IR,
39.
"Lerão nos Testemunhos coisas que aí
não se encontram." 1ME, 51.

91 – Dúvidas quanto aos Testemunhos
Profetas
"Que significam os Testemunhos?"
Deut. 6:20."

Ellen G. White
"A dúvida para eles paira nisto: 'Devo eu
renunciar-me a mim mesmo e aceitar

"O que duvida é semelhante à onda do
mar, impelida e agitada pelo vento" Tia.
1:6.
"Compadecei-vos de alguns que estão na
dúvida – salvai-os." Jud. 22-23.

como de Deus os Testemunhos que
reprovam os meus pecados, ou devo
rejeitar os Testemunhos porque os meus
pecados são por eles reprovados?" 2
TS, 289.

92 – Alta e Baixa Crítica
Profetas
O grande objetivo da Alta Crítica é
atacar aos profetas da Bíblia, e eles
encontram muitos pontos em que julgam
apoiar suas teses, mas já foram
respondidos pelos cristãos que não se
abalaram com suas cavilações.

Ellen G. White
O mesmo acontece com EGW. A Baixa
e a Alta Crítica desferem os seus golpes
contra os seus escritos, acusam-na de
epiléptica, falsa profetisa, enganadora, e
de muitas coisas – todas elas já
respondidas com um espírito cristão.

93 – Acusações, oposições e críticas
Profetas
"Deus me mostrou o sumo sacerdote
Josué, o qual estava diante do Anjo do
Senhor, e Satanás estava à mão direita
dele, para se lhe opor." Zac. 13:1.
"O arcanjo Miguel, quando contendia
com o Diabo ...disse: O Senhor te
repreenda!" Jud. 9.
"Foi expulso o Acusador de nossos
irmãos, o mesmo que os acusa de dia e
de noite, diante do nosso Deus." Apo.
12:10.

Ellen G. White
"Eles... não olham imparcialmente para
ver o bem que meus escritos e
testemunhos têm feito... Como Satanás,
o acusador dos irmãos, procuram ver
qual o mal que podem achar, qual o dano
que podem causar, qual a palavra que
podem torcer, e dar-lhe sua nefanda
interpretação, para fazer um falso
profeta." 3ME, 351.
"Na deis acolhida ao espírito de crítica,
pois é a ciência de Satanás." 3ME, 351.

94 – Rejeição dos Testemunhos
Profetas
"Nem deram ouvidos... aos Teus
testemunhos". Nee. 9:34.
"Tentaram o Deus Altíssimo... e não lhe
guardaram os Testemunhos." Sal. 78:56.
"Atende à voz do povo... pois não te
rejeitou a ti, mas a Mim." 1Sam. 8:7.

Ellen G. White
"Negligenciastes as Escrituras.
Desprezais e rejeitais os testemunhos
porque eles reprovam vossos acariciados
pecados e perturbam vossa
autocomiseração." CE,79.
"Eles não rejeitaram a mim, mas Aquele

que me enviou". 3ME,351.

95 – Enfrentando falsos profetas
Profetas
1-"O Senhor pôs o espírito mentiroso na
boca de todos estes teus profetas". 1Reis
22:23.
2-"Disse Jeremias, o profeta, ao profeta
Hananias: Ouve agora, Hananias: O
Senhor não te enviou". Jer:28:15.
3-"Encontraram certo judeu, mágico,
falso profeta, de nome Barjesus" Atos
13:6.

Ellen G. White
1-"A obra de Ana Phillips não traz a
assinatura do Céu... Deus não chamou
Ana Phillips" 2ME,56.
2-O caso de um "homem, por nome B",
vindo de Michigan. 1ME,43.
3-"Quanto à irmã... para ocupar o cargo
que a irmã White tem... tenho a dizer
isto: Talvez ela seja sincera, mas
certamente está enganada." 1ME, 54.

96 – Defesa própria
Profetas
"Fugiu Davi... e disse a Jônatas: Que fiz
eu? Qual é a minha culpa? E qual é o
meu pecado diante de teu pai, que
procura tirar-me a vida?" 1Sam. 20:1.
"Contra mim se levantam falsas
testemunhas". Sal. 27:12.
"Ai de mim, minha mãe! Pois me deste à
luz homem de rixa e homem de
contendas para toda a terra!" Jer 15:10.
"Eu não me recusei a ser pastor,
seguindo-Te. ...sejam envergonhados os
que me perseguem". Jer. 17:16.
"O Meu juízo é justo, porque não
procuro a Minha própria vontade". João
5:30.
"Ouvi agora a minha defesa". Atos 22:1.

Ellen G. White
"Houve muitos que não me
compreenderam." 3ME,173.
"Qual é a razão de todo esse zelo contra
mim? Tenho cuidado do encargo que me
foi dado por Deus. Não prejudiquei
ninguém... Os que tiveram o benefício
dos préstimos de Cristo ficaram tão
enfurecidos contra Ele como os inimigos
contra mim." 3ME, 351.
"Sou vigiada, toda palavra que escrevo é
criticada, todo movimento que faço é
comentado." Carta 3,1883.
"Que direito têm eles de supor, de
conjecturar, de interpretar mal minhas
palavras, de me desfigurar, como o
fazem?" Idem.

97 – Exaltação da Palavra de Deus
Profetas
"Examinais as Escrituras... testificam de
Mim". João 5:29.

Ellen G. White
"Recomendo-vos... a Palavra de Deus
como regra de vossa fé e prática".

"A Tua palavra é a verdade" João 17:17.
"Toda a Escritura é inspirada por Deus".
1Tim. 3:16.
"Temos, assim, tanto mais confirmada a
Palavra Profética, e fazeis bem em
atendê-la". 2Ped.1:19.

3ME,29.
"A única segurança para qualquer de nós
é firmar os pés na Palavra de Deus e
estudar as Escrituras". 3ME,359
"Devemos receber a Palavra de Deus
como suprema autoridade". 6T, 402.

98 – Exaltação da Lei de Deus
Profetas
"A Lei do Senhor é perfeita e restaura a
alma" Sal. 19:7.
"Não havendo profecia, o povo se
corrompe; mas o que guarda a Lei, esse
é feliz." Prov. 29:18.
"De tudo o que se tem ouvido, a suma é:
Teme a Deus e guarda os seus
Mandamentos; porque isto é o dever de
todo homem." Ecl. 12:13.

Ellen G. White
"A lei de Deus é uma expressão de Sua
própria natureza; é uma corporificação
do grande princípio do amor, sendo, daí
o fundamento de Seu governo no Céu e
na Terra." CC, 60.
"Ou seremos decididamente os
vindicadores da santa Lei de Deus, ou
estaremos ao lado dos transgressores."
MM, 2002, pg. 59.

99 – Exaltação de Cristo
Profetas
"O meu amado é alvo e rosado, o mais
distinguido entre dez mil." Cant. 5:10.
"E, começando por Moisés, discorrendo
por todos os Profetas, expunha-lhes o
que a Seu respeito constava em todas as
Escrituras." Luc. 24:27.

Ellen G. White
Exposição de Farroupilha, P. Alegre
(1949?), premiou a obra "O Desejado de
Todas as Nações", como o livro mais
notável entre 10.000 volumes escritos
nos últimos 300 anos sobre a vida de
Jesus. Cristo, certamente foi exaltado.

100 – Exaltação da Cruz
Profetas
"Mas ele foi traspassado pelas nossas
transgressões e moído pelas nossas
iniqüidades; o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados." Isa.53:5.
"Porque decidi nada saber entre vós,
senão a Jesus Cristo e Este crucificado."

Ellen G. White
"Exaltai o Homem do Calvário, alto, e
mais alto, ainda; há poder na exaltação
da Cruz de Cristo." MM 1992, pg. 218.
"A cruz do Calvário, ao mesmo tempo
em que declara ser imutável a Lei,
proclama ao Universo que o salário do
pecado é a morte." MM, 1959, pg. 361.

1Cor. 2:2.
"Certamente, a palavra da cruz é loucura
para os que se perdem, mas para nós,
que somos salvos, poder de Deus." 1Cor.
1:8.

"Ao estudarmos esse amor inexprimível
à luz da cruz do Calvário, enchemo-nos
de admiração e assombro."
MM,1980,pg.174.

101 – Coisas difíceis
Profetas
"Paulo vos escreveu, ...ao falar acerca
destes assuntos, ... em todas as suas
epístolas, nas quais há certas coisas
difíceis de entender, que os ignorantes e
instáveis deturpam, como também
deturpam as demais Escrituras, para a
própria destruição deles." 2Ped. 3:15-16.

Ellen G. White
"Houve muitos que não me
compreenderam." 3ME,173.
Assuntos como amálgama, porta
fechada, casamento de raças, etc., são
assuntos difíceis de entender pela falta
de maior clareza como aconteceu nos
escritos de Paulo e de outros profetas.

102 – Expressões ambíguas, dúbias
Profetas
1-"Em verdade te digo hoje estarás
comigo no paraíso" (tradução literal).
Luc. 23:43. Se alguém crê na
imortalidade da alma, julga
erroneamente que esse texto comprova
essa teoria.
2-"Manifestação da glória do nosso
grande Deus e Salvador Cristo Jesus."
Tito 2:13. O contexto mediato ou
imediato de Paulo define a colocação ou
a exclusão da preposição "do" antes da
palavra "Salvador"; isso define a
doutrina a favor ou contra a Divindade
de Cristo.

Ellen G. White
"Amálgama de homem e animal" 3SG,
64. Se alguém não crê na inspiração de
EGW, julga que ela errou
cientificamente, mas se engana.
A expressão acima pode ser entendida
com ou sem a preposição "de" antes da
palavra "animal", o que muda
completamente o sentido da frase.
O contexto mediato e imediato de EGW
favorece o sentido de que houve, antes
do Dilúvio, amálgama de homens e de
animais, não aprovada por Deus. Como
em certos outros textos bíblicos, há
certas expressões dúbias.

103 – "Porta fechada"
Profetas
Para os dias de Noé – Gên. 6:3.
Para os dias de Abraão – Gên. 19:24.

Ellen G. White
"Foi-me mostrado em visão... que houve
uma porta fechada em 1844. Todos

Para os dias de Judá – 2 Crô. 36:16.
Para os dias de Israel – Mat. 23:38.
1Tess. 2:16.
Para o tempo individual – Heb. 6:6;
10:26.
Para o tempo do fim – Amós 8:12; Mat.
25:10; Luc. 13:25; Apo. 22:11.
Motivo claro em todos os casos: rejeição
da luz dada em misericórdia, no seu
tempo.

quantos viram a luz das mensagens do
primeiro e do segundo anjos e rejeitaram
aquela luz, foram deixados em trevas...
Os que não viram a luz, não tinham a
culpa... Era somente a classe que
desprezara a luz do Céu que o Espírito
de Deus não podia alcançar." 2 ME, 63.
Motivo claro nesses casos: rejeição da
luz dada em misericórdia, no seu tempo.

104 – Poucas pretensões
Profetas
"Respondeu Amós... Eu não sou profeta,
nem discípulo de profeta." Amós 7:14.
"Porque eu sou o menor dos apóstolos,
que mesmo não sou digno de ser
chamado apóstolo, pois persegui a igreja
de Deus." 1Cor. 15:9.

Ellen G. White
"Eu disse que não pretendo ser
profetisa." The RH, 26/01/1905, p. 5-6.
"Fraca e trêmula, levantei-me às três
horas da madrugada, para vos escrever.
Deus estava falando por intermédio da
argila." 2TS, 26.

105 – Profetas, verdadeiros ou falsos
Profetas
"Eu sou profeta como tu, e um anjo me
falou por ordem do Senhor... Porém
mentiu-lhe." 1Reis 13:18.
"Então, o Anjo do Senhor lhe disse: ...Eu
saí como teu adversário... teu caminho é
perverso diante de mim" Núm. 22:32.

Ellen G. White
"Por que não tenho eu pretendido ser
profetisa? - Porque nestes dias muitos
que ousadamente o pretendem são uma
vergonha para a causa de Cristo; e
porque minha obra inclui muito mais que
a palavra 'profetisa'." - RH, 26/07/1906.

106 – Chamados mensageiros
Profetas
"O Senhor... falou-lhes por intermédio
dos Seus mensageiros." 2 Crô. 36:15.
"Eis que Eu envio o Meu mensageiro
que preparará o caminho diante de
Mim." Mal 3:1.
"Este é de quem está escrito: Eis aí Eu

Ellen G. White
"Nos princípios de minha mocidade, fui
várias vezes interrogada: És profetisa?
Sempre respondi: Sou a mensageira do
Senhor." RH, 26/071906.
"O Senhor me deu o privilégio de ser
Sua mensageira para comunicar

envio diante da tua face o meu
mensageiro." Mat.11:10.

preciosas verdades a outros." Carta 80,
1911.

107 – Apóstolo, ser ou não ser
Profetas
"Porque eu sou o menor dos apóstolos,
que mesmo não sou digno de ser
chamado apóstolo." 1Cor. 15:9.
O "menor dos apóstolos" que se sentia
indigno é hoje considerado o maior deles
e o mais digno.

Ellen G. White
EGW, em seu ministério, mais se
assemelha a um apóstolo do que a um
profeta. A palavra "mensageiro" é muito
próxima à palavra "apóstolo", porque o
mensageiro é "enviado" com uma
mensagem.

108 – Obra extraordinária
Profetas
"O rei Salomão excedeu a todos os reis
do mundo, tanto em riqueza como em
sabedoria" 1Reis 10:23.
"Compôs três mil provérbios, e foram os
seus cânticos mil e cinco" 1Reis 4:32.
"Esperança do evangelho que ouvistes e
que foi pregado a toda criatura debaixo
do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei
ministro." Col. 1:23.
"Porque eu sou o menor dos apóstolos...
e a sua graça, que me foi concedida, não
se tornou vã; antes, trabalhei muito mais
do que todos eles; todavia, não eu, mas a
graça de Deus comigo." 1Cor. 15:9-10.

Ellen G. White
70 anos de ministério.
Escreveu um grande comentário
inspirado da Bíblia, a Série "O Grande
Conflito", além de escrever sobre
Teologia, Saúde, Educação, Ciência,
Alimentação, Psicologia, Lar e Família,
Amor, Noivado e Casamento. Foi
pregadora, educadora, escritora.
Escreveu cerca de 100.000 páginas
manuscritas, 4.600 artigos para revistas,
totalizando cerca de 25 milhões de
palavras. O Cd-rom da sua obra, em
Português, possui 66 livros. Além de ser
mãe e esposa dedicada. Adotava
crianças. Foi operosa beneficente.

109 – Fama internacional
Profetas
Autores e profetas bíblicos são
conhecidos em todo o mundo, por ser a
Bíblia o maior "best-seller", vendida aos
milhões de pessoas espalhadas por todo
o mundo. Com efeito, sua fama é

Ellen G. White
Entre as mulheres, foi a maior escritora
da história da humanidade. EGW foi a
mais traduzida entre elas.
Entre os escritores, 1º fica Lenini, da
Rússia: foi traduzido em 222 países; em

internacional. "Hoje é possível encontrar
a Bíblia... em mais de 2.400 línguas
diferentes." www.sbb.com.br
H

H

3º lugar, está George Simenon, traduzido
em 143 países; em 2º lugar, EGW já foi
traduzida em 177 idiomas diferentes.

110 – Palavras finais
Profetas
"Tu, porém, segue o teu caminho até ao
fim; pois descansarás e, ao fim dos dias,
te levantarás para receber a tua herança."
Dan. 12:13.
"Já agora a coroa da justiça me está
guardada". "Sei em quem tenho crido"
2Tim. 4:8; 1:12.

Ellen G. White
"Deixo minha obra e seus resultados até
nos reunirmos em volta do grande trono
branco". 3ME, 351.
"Não espero viver muito tempo...
Louvado seja Deus! Nada temos a recear
quanto ao futuro..." 3TS, 443.
"Eu sei em Quem tenho crido". NB, 449.

111 – Triste início
Profetas
Moisés foi escondido por 3 meses para
não ser morto por Faraó. Êxo.1:16; 2:2.
Cristo, quando criança, fugiu para o
Egito, porque Herodes queria matá-lO.
Mat. 2:13.
Saulo, "blasfemo, perseguidor e
insolente" (1Tim. 1:13), consentiu na
morte de Estevão. Atos 8:1.

Ellen G. White
EGW recebeu uma pedrada aos 9 anos
de uma menina colega de escola; ficou
doente, fraca, esquelética, desenganada
pelos médicos a morrer em pouco
tempo. A tristeza a envolveu logo de
início. "Gemendo e tremendo, com
angústia inexprimível" foi seu primeiro
quinhão. VE, 24.

112 – Glorioso fim
Profetas
Moisés cumpriu sua missão, morreu, foi
sepultado, ressuscitou, ascendeu ao Céu,
apareceu a Cristo na Terra, glorificado.
Deu. 34:7; Jud. 9, Mat. 17:3.
Paulo espera a "coroa da justiça". 1Tim.
4:8.
Cristo saiu vitorioso, após quebrantar
poderosamente os grilhões da morte.
Agora, está à destra de Deus, preparando
o Seu povo para Sua vinda. Atos 7:56.

Ellen G. White
"Disse então o anjo: 'Deves voltar (à
Terra) e, se fores fiel, juntamente com os
144.000 terás o privilégio de visitar
todos os mundos e ver a obra das mãos
de Deus'." LA, 543.
"Depois de 70 anos de trabalho ativo em
muitos países, escrevendo e pregando, a
Sra. White adormeceu pacificamente em
Jesus, em seu lar, Santa Helena,
Califórnia, a 16/07/1915." VE, 255.

113 – Previsão do último grande engano, já se cumprindo
Profetas
"Irou-se o dragão (Satanás ) contra a
mulher (Igreja de Deus) e foi pelejar
com os restantes da sua descendência
(Igreja dos últimos dias), os que
guardam os Mandamentos de Deus
(todos os Dez, inclusive o 4º) e têm o
Testemunho de Jesus."
Apo. 12:17.
"O Testemunho de Jesus é o Espírito da
Profecia." Apo. 19:10.

Ellen G. White
"O último engano de Satanás será
exatamente anular o Testemunho do
Espírito de Deus... Será ateado contra os
Testemunhos um ódio satânico." 1ME,
48. Há alguns anos atrás a maioria dos
adventistas aceitava o Dom de Profecia
sem resistência. Agora, existem até sites
tentando desviar o povo contra EGW.
De dentro e de fora da igreja. É o
cumprimento.

114 – Profetas (e/ou profetizas) são consultados
Profetas
"Não há aqui ainda algum profeta do
Senhor para o consultarmos?" 1Reis
22:7.
"Ide e consultai o Senhor... a profetisa
Hulda" 2Crô. 34:21-22.

Ellen G. White
EGW foi consultada por pastores, líderes
da obra, administradores, políticos,
médicos e o povo em geral, adventistas
ou de fora da igreja correspondente.

115 – Apelo dos líderes, em tempo de crise
Profetas
"Pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me:
Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis
seguros; crede nos Seus profetas e
prosperareis." 2Crô. 20:20.

Ellen G. White
Qual é o apelo dos líderes no tempo do
fim? Porventura, não é o mesmo apelo
de Josafá? Para crermos em Deus e nos
Seus profetas? Certamente.

As semelhanças entre os Profetas do passado e Ellen G. White são
demasiadamente claras para não ser entendidas, demasiado convincentes para serem ignoradas; demasiado reais para serem desprezadas; demasiado bíblicas para serem desacreditadas.
Conclusão única e final: Tudo o que aconteceu com Ellen G. White é
claramente bíblico; aconteceu também com os profetas do passado,
canônicos ou extra-bílbicos, inclusos ou não no Cânon da Bíblia.

Ellen G. White é biblicamente uma profetisa, ou mais do que isso,
uma mensageira que cumpriu cabalmente o seu apostolado.
Apenas anote isto: Não podemos exigir de Ellen G. White mais do
que encontramos na Bíblia. Os adversários fazem exatamente isto:
exigem mais dela do que exigem dos profetas antigos. Entretanto,
vale mil vezes mais e é muito mais seguro aceitar o padrão bíblico.
"Coerência, és uma jóia!" Graças a Deus por Seu dom inefável, por
Sua sabedoria infinita!

*********************

Chave de Abreviaturas
Todos os livros são de autoria de Ellen G. White, exceto quando indicados (entre
parêntesis).
BC – Comentário Adventista (SDABC)
BS – Beneficência Social
CD – Cuidado de Deus, MM 1995
CEv – Colportor Evangelista
CE – Conselhos sobre Educação
CJN – Carta a Jovens Namorados
CS – Cristo em Seu Santuário
CP – Crede em Seus Profetas (Rebok)
EF – Eventos Finais
Ex – Exaltai-O, MM 1992
FEV – Fé pela qual Eu Vivo, MM 1959
FO – Fé e Obras
GM – The Great Second Advent (Loughborough)
HA – História do Adventismo (Maxwell)
HR – História da Redenção
IR – Igreja Remanescente
LA – Lar Adventista
M – Maranata, MM 1977

MCH – Minha Consagração Hoje, MM 1989
MM – Meditações Matinais
Ms – Manuscrito
MS – Medicina e Salvação
NB – Notas Biográficas
OA – Olhando para o Alto, MM 1983
PE – Primeiros Escritos
RH – Review and Herald
SG – Spiritual Gifts, vol. 1-3
ST – Signs of the Times
TM – Testemunhos para Ministros
T – Testimonies for the Church, 9 vol.
TS – Testemunhos Seletos, 3 vol.
VE – Vida e Ensinos

"Crede no Senhor, vosso Deus, e
estareis seguros; crede nos Seus
profetas e prosperareis."
2Crô. 20:20.

