Em Dezembro de 1852, Uriah Smith aceitou a mensagem ensinada pelos adventistas guardadores do
Sábado sagrado, e logo era um associado com interesses nas publicações dos crentes em Rochester, em
Nova Iorque. Por mais ou menos meio século ele foi o editor ou fez parte do pessoal que editava o jornal da
igreja, o tão conhecido "The Review and Herald". Smith foi o primeiro Secretário da Conferência Geral
que da igreja adventista, que oficialmente nasceu em 1863. Ele é mais conhecido pelo seu livro, "As
Profecias de Daniel e Apocalipse". Ele foi o primeiro professor de Bíblia na Faculdade de Battle Creek.
Smith era visto freqüentemente mancando nas ruas de Battle Creek com a sua bengala e pernas artificiais,
porque ele tinha sofrido uma amputação quando menino adolescente. W. A. Spicer nos dá a sua impressão
de Uriah Smith: "Eu sempre passava em frente ao escritório onde ficava o editor Smith da "The Review
and Herald" em Battle Creek " como um menino olhava com temor: lá estava uma notificação na porta em
tinta roxo-colorida escura e em letras grandes:
Sala do Editor .
Ocupado? Sim, sempre.
Se você tem qualquer negócio,
Cuide de seu negócio,
e nos deixe cuidar do nosso negócio.
Smith era um homem que estava sempre trabalhando. Embora ele estivesse ocupado com o negócio do
Deus Único, e ele dissesse aos outros para cuidar dos deles, ele era um homem cortês e compassivo.
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"Four Special Books, - Daniel and Revelation, The Great Controversy, Patriarchs and Prophets,
and Desire of Ages should now go to the world. The grand instruction contained in Daniel and
Revelation has been eagerly perused by many in Australia. This book has been the means of
bringing many precious souls to a knowledge of the truth. Everything that can be done should be
done to circulate thoughts on Daniel and Revelation. I know of no other book that can take the
place of this one. It is God's helping hand." Manuscript 76, 1901
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"Quatro Livros Especiais, - Daniel e Apocalipse, O Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, e O
Desejado de Todas as Nações deveriam ser levados para o mundo. A grande instrução contida
em Daniel e Apocalipse foi avidamente lida por muitos na Austrália. Este livro foi o meio de
trazer muitas almas preciosas a um conhecimento da verdade. Tudo o que pode ser feito deveria
ser feito para circular os ensinamentos sobre Daniel e Apocalipse. Eu não conheço nenhum
outro livro que pode tomar o lugar deste. É a mão de Deus nos ajudando. Manuscript 76, 1901.
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"Quando algum homem vier para mudar um alfinete do fundamento que Deus
estabeleceu pelo Seu Espírito Santo, permiti que os homens de idade, que foram
os pioneiros em nossa obra, falem claramente, e permiti que aqueles que estão
mortos também falem, reimprimindo seus artigos em nossos periódicos... Focalizai
os raios da divina luz que Deus tem dado, como Ele conduziu seu povo passo a
passo no caminho da verdade. Essa verdade prevalecerá no teste do tempo e da
experiência." Ellen G. White, Manuscript 62 de 1905
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