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MR N. 1081 - O PODER PROTETOR DE DEUS FOI REMOVIDO DAQUELES QUE
RECUSAM SEUS AVISOS
Escrito em 8 de Agosto, 1883, para o irmão Urias Smith e esposa, de Healdsburg,
Califórnia.
Recebi a carta do irmão Smith, que relatava alguns detalhes a respeito da morte do
irmão Stone, e as circunstâncias relacionadas à sua morte foram lidas por nós nos
jornais.
Senti-me realmente triste, pois não tinha provas de que o irmão Stone estivesse
preparado para essa mudança. Eu tenho lido o testemunho dado por ele e por William
Gage e me senti muito, muito triste. Mas eu deixo-o nas mãos de Deus. Não tenho
provas de que ele agiu sobre a luz dada.
Foi-me mostrado na visão que me foi dada do julgamento, que Deus enviaria avisos,
conselhos e repreensão. Alguns levariam em consideração seus caminhos e buscariam
o Senhor, enquanto alguns seguiriam seu próprio juízo, porque era mais conveniente e
agradável para os seus corações naturais fazê-lo, [e] enquanto alguns outros
esmurrariam a pés, se levantariam contra os testemunhos de repreensão,
desprezariam as advertências, escolhendo sua própria sabedoria, seriam enredados e
vencidos pelo inimigo, e tão cegados por suas paixões [que] seriam totalmente
incapazes de discernir as coisas de Deus e trabalhariam diretamente contra a luz,
contagiando-se em trevas e erros. Então estes mesmos sustentariam e fortaleceriam
as mãos de nossos inimigos mais amargos.
Alguns que tinham, como o irmão Stone, pouco poder moral, mas um pouco de força
para resistir à tentação, por algum tempo sentiram a força das advertências e viram
sua condição; mas suas características de caráter eram tais que, a menos que
transformadas, não seriam de ajuda para o povo de Deus, nenhum benefício para os
jovens. Sua influência romperia as barreiras, se uniria aos amantes do prazer e tornarse-ia manchada e poluída pela moral frouxa.
Ele poderia se tornar um homem de excelente habilidade se tivesse uma conexão vital
com Deus. Ele possuía talentos superiores que não haviam sido empregados para o
avanço do trabalho e da causa de Deus, porque ele amava a facilidade e a autoindulgência mais do que amava a abnegação e a cruz de Cristo.
Foi-me mostrado que no futuro próximo aqueles a quem Deus havia advertido e
reprovado e dado grande luz, mas que não corrigiam seus caminhos e seguiam a luz,
Ele removeria deles aquela proteção celestial que os preservara da crueldade e poder
de Satanás; o Senhor certamente os deixaria a si mesmos para seguir o julgamento e
os conselhos de sua própria sabedoria; eles seriam simplesmente deixados para si
mesmos, e a proteção de Deus seria retirada deles, e eles não seriam protegidos das
estratégias de Satanás; e que nenhum juízo e previsão finitos poderiam ter qualquer
poder para conceber o cuidado que Deus tem exercido por meio de Seus anjos sobre
os filhos dos homens em suas viagens, em suas próprias casas, em suas refeições e

bebidas. Onde quer que estejam, seus olhos estão sobre eles. Eles são preservados de
mil perigos, todos eles invisíveis. Satanás colocou armadilhas, mas o Senhor está
constantemente trabalhando para salvar Seu povo delas.
Mas aqueles que não têm o senso da bondade e misericórdia de Deus, aqueles que
recusam Suas advertências misericordiosas, que rejeitam Seus conselhos para alcançar
o mais alto padrão de exigências bíblicas, que agem independentes do Espírito de
graça, o Senhor removeria seu poder protetor. Foi-me mostrado que Satanás iria
emaranhar e depois destruir, se pudesse, as almas que ele havia tentado. Deus
aguentará por muito tempo, mas há um limite para Sua misericórdia, uma linha que
marca
Sua
misericórdia
e
Sua
justiça.
Foi-me mostrado que os juízos de Deus não vinham diretamente do Senhor sobre eles,
mas desta forma: Eles se colocam além de Sua proteção. Ele adverte, corrige, reprova
e aponta o único caminho de segurança; então, se aqueles que foram objeto de Seu
cuidado especial seguirem seu próprio curso, independentemente do Espírito de Deus,
após repetidas advertências, se escolherem seu próprio caminho, então Ele não
comissiona Seus anjos a impedir os decididos ataques de Satanás sobre eles. [Veja
também O Grande Conflito, 614, onde Ellen White declara: “Um único anjo destruiu
todos os primogênitos dos egípcios e encheu a terra de luto. Quando Davi ofendeu
Deus ao numerar o povo, um anjo causou aquela terrível destruição pela qual seu
pecado foi punido. O mesmo poder destrutivo exercido pelos santos anjos quando Deus
comanda, será exercido por anjos maus quando ele permitir ”.] É o poder de Satanás
que está em ação no mar e em terra, trazendo calamidade e angústia, e varrendo
multidões como sua presa certa. Tormenta e tempestade, tanto por mar como por
terra, haverá porque Satanás caiu em grande ira. Ele está trabalhando. Ele sabe que
seu tempo é curto e, se ele não for contido, veremos manifestações mais terríveis de
seu poder do que jamais sonhamos.
Eu ouço o resmungo do dragão de Marion [Iowa], mas eu esperava pior do que isso,
porque não são os homens que fazem isso, mas Satanás por trás deles. Eles são
meramente homens, mas agentes de Satanás. O poder dele é encontrado neles. Jesus
é minha fortaleza, minha torre forte, e não estou com medo. Eu não estou envolvida
em fazer o meu trabalho. Se fosse assim, deveria esperar que fosse em vão. Mas é
obra de Deus, e eu não tenho medo, nem dúvida, quanto ao triunfo final dessa obra,
embora tenha sido atacada por Satanás e suas legiões de anjos.
Sinto muito por você, meu irmão, porque Deus lhe concedeu grande luz, grandes
talentos e habilidade, mas a posse deles não salvará você. Eles colocam você sob
responsabilidades mais pesadas, e se estas não são total e inteiramente consagradas
àquele que os deu, seria muito melhor para se você não os possuísse. Sei que você
esteve na armadilha do inimigo, mas guardei o seu caso em minha alma. Eu orei à
noite. Eu tenho orado durante o dia, e ainda tenho o mais profundo interesse por você
que Satanás não prevalecerá sobre você, mas que você possa quebrar suas alianças e
vir corajosamente para a frente ao passo que seus esforços sinceros são mais
necessários.

Eu não quero que você perca a sua coroa ou a recompensa eterna, mas como alguém
que ama a sua alma, eu lhe digo que você certamente o fará se continuar a seguir o
caminho em que você começou. Você foi enganado e nunca chegará à luz até ter
coragem moral e força para separar-se do concelho de seu conselheiro. [Para obter o
contexto preciso de Uriah Smith, esta carta, escrita em agosto de 1883, deve ser
colocada no cenário e antecedentes traçados com detalhes consideráveis na Biografia
de Ellen G. White, volume 3. Note especialmente a virada do irmão Smith 12
Manuscript Releases, vol. 14 [n. 1081-1135] durante a sessão da Conferência Geral
realizada em novembro de 1883. Esta carta de Ellen White mostrou sementes de luz
em uma hora particularmente sombria na experiência de Smith, e possivelmente foi um
fator na dramática mudança em sua experiência apenas três meses depois. Leia na
biografia, volume 3: capítulo 16, “O ano em que o colégio de Battle Creek encerrou”,
pp. 187-205; capítulo 18, “O Espírito de Profecia Desafiado”, pp. 220-229; capítulo 19,
“Mudando Battle Creek - O Colégio Aberto”, págs. 230-239. Veja especialmente as
páginas
236,
238,
e 239.
Em 1887, Uriah Smith escreveu: “Considerável manejo, eu entendo, foi feito em
algumas direções pelo fato de que o editor da Revista tem se preocupado com a
questão das visões, tem sido infalível sobre essa questão, e uma vez veio muito perto
de desistir delas. Parece-me que esta é uma quantia bastante pequena de capital para
trabalhar em grande parte de um negócio - "chegou muito perto de desistir deles" mas não! Eu também, em certa ocasião, cheguei muito perto de ser atropelado pelos
carros e rolei em geléia; mas eu não, e assim continuo até hoje. Alguns encontraram
apenas tal catástrofe. A diferença entre eles e eu é que eles fizeram, e eu não fiz.
Alguns desistiram das visões. A diferença entre eles e eu mesmo é a mesma - eles
fizeram, e eu não fiz. ”- The Review and Herald, 22 de novembro de 1988.]. Suas
sugestões, suas insinuações, sua sagacidade ativa e pronta, exercida até mesmo sobre
assuntos sagrados, tiveram sua influência sobre você quase para destruir. Se você
falhar, o sangue da sua alma estará sobre William Gage.
Este é um fascínio que é totalmente diabólico que o liga a influências que irão arruinálo. A menos que você mostre a determinação de quebrar esses grilhões, em breve
você será incapaz de fazê-lo, e eu sei que a adversidade virá até você; e eu amo você e
amo os seus. Eu quero que você veja. Eu quero que você quebre os grilhões da
escuridão. Eu quero que você seja livre e completo em Deus. Eu quero que Satanás
fique desapontado. Eu te escrevo esta carta [por que] você pode ser salvo agora de
mais decepção se você fizer um esforço determinado de resistência. Eu lhe escrevo
esta carta, embora eu saiba que meus inimigos se virariam e distorceriam e
interpretariam mal as palavras e interpretariam mal qualquer coisa que eu dissesse ou
escrevesse. No entanto, não acho que você faça isso, e me arrisco a enviar esta carta.
William Gage fará o mesmo trabalho que descrevi. Ele nunca teve a experiência que
você teve. Ele nunca teve a doce ligação com Deus que você teve. Ele se moveu por
impulso, não por princípio, não por profunda e sincera convicção. Ele não tem poder
para resistir à tentação. Ele não sabe nada da experiência do que é andar com Deus. O
Senhor lê essa alma pobre e iludida como um livro aberto, e ele quer que você se

retire dele; separe seu interesse dele, pois isso está corrompendo sua fé. Eu quero que
você saia vitorioso.
Eu faria o bem a esse homem William Gage, se pudesse, mas seu rumo, conforme me
foi mostrado, era mais desprezível aos olhos de Deus. Eu não acho que ele vê tudo
isso, mas assim Deus o considera. Espero que ele se arrependa. Espero que ele não
espere até o Julgamento antes de ver que ele traiu confianças e fortaleceu as mãos de
nossos piores inimigos.
Você também está fazendo esse trabalho - fortalecendo as mãos de nossos inimigos.
Mas o Senhor trabalhará por Sua causa e tornará em nada os esquemas mais
inteligentes e mais sábios dos homens iníquos, e que você, mesmo pelo seu silêncio,
sancionará a obra de Satanás por meio de seus próprios agentes, é terrível demais
para ser contemplado. Não escreverei mais agora sobre o livro. Você é bem-vindo
sempre que quiser.
Com sinceridade e amor em Jesus Cristo,
Ellen White
[P. S.] Você pode pensar que não há necessidade para tais cartas, mas eu não vejo isso
como você vê. Eu acho que há necessidade. Ninguém sabe o que escrevi.
Eu não tenho tempo para ler sobre isso. Eu vou de Healdsburg para Oakland. No
domingo deixarei Oakland para o leste. Eu escrevi isso à luz da lâmpada esta manhã
enquanto os outros estão dormindo.
Por favor, preserve isso, pois não tenho tempo para copiar. Eu vou querer de novo.
EGW. - Carta 14, 1883.
Propriedade de Ellen G. White
Washington DC.,
19 de julho de 1984.
Carta inteira liberada.

MR Nº 1082 - UM TESTEMUNHO ACEITO
À noite, conheci o irmão Faulkhead e lhe disse que tinha coisa para ele do Senhor. Ele
disse: "Por que não me deixa tê-lo agora?" Eu estava muito fraco, mas ele morava em
Preston, a 16 km do prédio da escola que deveria ser minha casa, então eu me levantei
e li para ele 50 páginas de páginas de cartas em referência ao escritório e também
[assuntos] particulares do trabalho no escritório.
Falei claramente na carta e em linhas claras em referência ao seu trabalho passado e
que perda havia sido para o escritório. A conexão dele com a Maçonaria absorveu seu
tempo e embotou sua percepção espiritual. Sua mente, seus pensamentos, estavam
sobre este corpo, esta Associação; e havia infiéis, bebedores de vinho e todas as
classes.
E ele estava ligado a essas organizações secretas. Havia apenas uma coisa que ele
poderia fazer - cortar sua conexão com eles e estar totalmente do lado do Senhor; pois
ele não poderia servir a Deus e Mamon.
Ele disse: “Eu aceito o testemunho; Eu ouvirei sua instrução. ”- Manuscrito 39, 1892 p.
10 ( Diário de registro, 13 de dezembro de 1892 ).
Ellen G. White Estate
Washington DC,
16 de agosto de 1984

MR N. 1083 - UM APELO A FAVOR DO ROGO DO ESPÍRITO SANTO, OBEDEÇA
TOTALMENTE A DEUS E COMPARTILHE O ESPÍRITO DE CRISTO DE ABNEGAÇÃO E
SACRIFÍCIO
(Escrito em 11 de janeiro de 1893, para ND Faulkhead.)
Estou preocupado com você, pois você não está andando no luz como o Senhor
permite que brilhe no seu caminho. A palavra de Deus é dada como nosso guia, mas
você não fez dessa Palavra o livro do seu estudo. Você permitiu que outras coisas
ocupassem sua
mente, e você não se disciplinou a pesquisar as Escrituras. Agora, depois de anos na
verdade, você é ignorante das próprias coisas que você deveria saber. Você não possui
um conhecimento experimental de Deus ou de Jesus Cristo, a quem Ele enviou.
O trabalho da sua salvação e da minha depende inteiramente de nós mesmos, pois
cabe a nós aceitar a provisão que foi feita para nós. Deus fez tudo o que poderia fazer
por nós. Cristo comprou você com seu próprio sangue; Ele pagou o preço do resgate,
para que você possa estar unido a Deus e separado do pecado e pecadores. Quando o
coração é aberto para Cristo, o Espírito Santo nele trabalhará com poder poderoso e
renovador. Mas para que nós sejamos cooperadores de Deus, deve haver de nossa
parte uma rendição total a Deus. Devemos, na medida de nossa capacidade, dedicar a
nós mesmos, forçando todos os tendões espirituais e como fiéis soldados prestando
serviço a Cristo.
Se você, de coração e vida, tivesse obedecido a verdade, agora seria um homem de
experiência em coisas religiosas. Se você tivesse melhorado os privilégios e
oportunidades que Deus deu, você poderia ter sido uma ajuda e força para seus
irmãos, e um pilar no escritório. Mas você perdeu uma experiência com Deus que
proveu tudo o que você pode ganhar. Você teve luz, você teve convicções do Espírito
de Deus, mas você não se rendeu a elas. Você não tem cooperado com Deus nem
trabalhou nas linhas de trabalho que lhe foram dadas no serviço de Cristo.
Sua conexão com sociedades secretas tem sido uma armadilha para você. Nessas
sociedades você tem se associado a homens ateus, infiéis devotos do tabaco,
bebedores de vinho. Você ligou seu interesse com o deles, a fim de desfrutar de sua
sociedade. Quanto mais você se associar a eles, mais você se tornará um com eles em
espírito, e menos você estará inclinado a se unir estreitamente com o Redentor
abnegado e altruísta.
Você foi movido pelo Espírito de Deus para romper sua conexão com essas sociedades
secretas, mas Satanás trabalhou para fortalecer os laços que ligam você a essas
associações que são proibidas por Deus. Como você adiou a ação no assunto, Satanás
preparou outras formas para abraçar você. Suas obrigações para com Deus são cada
vez menos cumpridas conforme você se conecta mais decididamente com associações
onde
Deus não tem poder de controle. Sua obrigação de servir a Deus não diminui, mas o
seu senso das reivindicações de Deus sobre você está insensivelmente enfraquecido.

Você se torna cada vez mais absorvido nessas associações mundanas; você está cada
vez mais firmemente vinculado, e tem cada vez menos poder para se libertar. Eu sei da
luz dada, se você permanecer conectado com os maçons, você irá certamente estar
ligado a eles, finalmente, para receber sua parte com eles.
Você não pode, no seu estado atual, distinguir as vantagens de o povo de Deus sobre
aqueles que não crêem na verdade. Você olhe para os poucos que receberam a
verdade como sendo inferiores; seus defeitos são muito aparentes para você. Dúvida e
escuridão estão envolvendo sua mente, para que você não discirna claramente as
coisas que são espirituais e eternas. Se você estivesse andando na luz que Deus deu,
há muito tempo você teria quebrado os cordões que prendem você longe de Cristo.
Agora você tem um trabalho a fazer para cortar sua conexão com sociedades secretas.
Você não pode fazer nada de bom, e eles podem te fazer muito mal. Quando você se
soltar dessas sociedades, e se unir plenamente a Cristo, você será um homem livre em
Cristo Jesus.
Toda gratificação ou indulgência garantida por negligenciar o sério divino chamado
para o dever sincero e abnegado, estará semeando a colheita do mesmo tipo. Cada
passo no caminho que Deus proibiu é um passo em direção à destruição. Qualquer
desculpa que Satanás possa apresentar, a negligência das suas atuais oportunidades e
privilégios de conhecer a Deus e Jesus Cristo, a quem Ele enviou, resultará em perda
eterna. Cada vantagem obtida pela desobediência à vontade de Deus é adquirida a um
preço sacrifício infinito. O caminho da obediência a Deus, por mais difícil que lhe
pareça, é sempre o caminho da vida.
A lei do dever [para com Deus] é suprema. Alega autoridade sobre razão e consciência,
sobre talentos e posses. Não admite rival, e por um momento não diminuirá suas altas
exigências. Isto não entra em compromisso com nenhum poder opressor da terra. Em
todo ato de dever, estamos nos escondendo em Jesus. Nós alcançamos além de nós
mesmos, além do escopo restrito do egoísmo e da gratificação. A obediência a Deus
leva a alma a concordar com as leis mais altas do universo. Dá dignidade e verdadeira
grandeza para a ocupação mais humilde onde Cristo pode presidir. Coroa a posição
mais humilde da vida com as mais altas honras, trazendo homens em aliança com Deus
e vinculando Seus interesses com planos e propósitos que existem na mente infinita
desde a eternidade.
O Senhor Jesus Cristo pagou o preço por você, não para garantir mero consentimento
à verdade, mas pelo serviço do coração. Ele deseja a homenagem da sua alma. Você
não pode deixar de acreditar que deve fazer a vontade de Deus. Você não pode se
libertar mais das reivindicações do dever quando foge da presença de Deus. É apenas
em obediência a Deus que você encontra a verdadeira felicidade.
Você pode não pensar assim agora, porque seus sentidos não estão espiritualmente
acordados. Pode parecer para você que muito deve ser ganho e pouco é perder-se por
permanecer em grande parte insensível às reivindicações de Deus em seu coração, e
surdo à Sua voz. Mas o sussurro do Espírito de Deus para você é o poder de Deus para
acelerar e elevar sua mente e fazer você feliz, se você apenas se render, alma, corpo e

espírito, sob Seu controle. “Quanto tempo coxeareis entre dois senhores? se o Senhor
é Deus, segui-o; mas se Baal, então siga-o" [1 Reis 18:21]
Irmão F., você tem negligenciado seus deveres até que quase sejam esquecidos, mas
eles ainda estão vinculando você. Se você continuar fechando a porta do seu coração
contra Cristo, se você não abrir para Ele, toda oportunidade, todo privilégio que você
recusou, será uma rápida testemunha contra você no dia do julgamento. Os requisitos
de Deus não são menos do que jamais foram; e a desobediência a eles será cobrada
proporcionalmente à luz que foi fornecida. O Senhor tem direito ao serviço de toda
alma e todos os que negam Seu serviço estão roubando a Deus, e eles deverão
responder a essa acusação no julgamento.
Peço-lhe que abra a porta do seu coração e deixe seu Salvador entrar. Entregue-Lhe
todo o coração - aquilo que Ele comprou. Sempre tenha em mente que é você quem
deve escolher. Deus não força nenhum homem. Ele escolheu você e gravou seu nome
nas palmas das mãos dele. Você não se entregará totalmente a Ele? O tempo é curto.
Você não tem um momento a perder em hesitação. A Palavra divina está em suas
mãos,
ser uma lâmpada para os pés e uma luz para o seu caminho. Seus raios brilham
sobre você, derramando luz em sua mente e coração. Você vai seguir a luz divina?
Para você, parece que a causa da verdade pode manter sua base somente por esforço
e sacrifício contínuo. Isso é assim.
Meu irmão, o Senhor te envia esta mensagem em amor. Oh, como pode isso, Deus não
nos despreza nem mesmo em nossa pecaminosidade e deformidade de caráter. Quão
estranho é que o homem se rebele contra Seu Criador, e orgulhosamente afirme sua
independência de Deus. Como poderia facilmente o Senhor Deus do céu dizer: “Pobre,
fraco, tolo, Não suportarei mais a tua impenitência. Cortarei teus favores, e tirarei o
teu poder de raciocínio, do qual fizeste mau uso, e designarei tua porção, como a de
Nabucodonosor, com os animais do campo.” Mas o Senhor não faz isso. Ele é paciente
longânimo, cheio de bondade, misericórdia e verdade; e por essa razão os homens
confundem a Sua bondade e tolerância. Como poucos tratam seus semelhantes como
Deus nos tratou. Eles estão prontos para exigir o máximo esforço, [e] são severos no
julgamento e condenação.
Nossa redenção foi imposta por um sacrifício, o mais caro que o céu poderia dar. O
Filho de Deus era rico, mas por nossa causa Ele ficou pobre, para que nós, por meio de
Sua pobreza, sejamos ricos. Ele tornou nosso privilégio compartilhar Sua abnegação e
sacrifício pela salvação dos homens. Quando os homens gastam seu precioso, tempo
probatório em gratificação de si, vivendo para se agradar, recusando cooperar nos
desígnios benéficos do Senhor para o mundo, que discipulado e comunhão eles podem
ter com Cristo? Todos os que são participantes do Espírito de Cristo se unirão a Ele em
Seu trabalho e sacrifício pelo bem dos outros.
“Pela fé Moisés, quando lhe vieram os anos, recusou-se a ser chamou o filho da filha
do faraó ”[Hebreus 11:24] "Moisés foi aprendeu toda a sabedoria dos egípcios, e foi

poderoso em palavras e em ações ”[Atos 7:22] No entanto, ele desistiu de sua honra
em potencial como neto do rei, “preferindo sofrer aflição com o povo de Deus, do que
desfrutar dos prazeres do pecado por um tempo; estimando o opróbrio de Cristo
maior riqueza do que os tesouros do Egito; pois ele tinha em vista a recompensa. ”
O Egito, naquela época, o maior reino do mundo, ofereceu sua mais alta posição de
honra a Moisés. Mas ele não aceitou o fascínio da tentação; "Mas ele suportou, como
vendo aquele que é invisível." O Senhor Deus é sol e escudo; o Senhor dará graça e
glória; nada de bom ele negará aos que andam retos. Oh Senhor dos exércitos, bemaventurado o homem que confia em ti ”[Salmo 84:11, 12] “Um dia nos teus tribunais é
melhor que mil. Eu preferia estar à porta da casa do meu Deus, do que habitar nas
tendas da maldade. ”[Verso 10]
A força de Moisés era sua conexão com a Fonte de todo o poder, o Senhor Deus dos
exércitos. Ele se eleva grandemente acima de todo incentivo terrestre e confia
totalmente em Deus. Ele considerou que era do Senhor. Enquanto ele estava
conectado com os interesses oficiais do rei do Egito, ele estava constantemente
estudando as leis do governo de Deus e, assim, sua fé cresceu. Essa fé era de valor
para ele. Estava profundamente enraizado no solo de seus primeiros ensinamentos, e
a cultura de sua vida estava a prepará-lo para o grande trabalho de libertar Israel da
escravidão. Ele meditou sobre essas coisas; ele estava constantemente ouvindo sua
comissão de Deus.
Depois de matar o egípcio, ele viu que aquilo não estava implícito no plano de Deus, e
ele fugiu do Egito e se tornou pastor. Ele não estava mais planejando fazer um grande
trabalho, mas ficou muito humilde; as névoas que envolviam sua mente foram
expulsas,
e ele disciplinou sua mente para buscar a Deus como seu refúgio. Ele reconheceu a
presença de Deus em seu entorno. Toda a natureza parecia estar preenchida da
presença do Invisível. Ele conhecia Deus como um Deus pessoal e meditava sobre Seu
caráter, ele apreendeu cada vez mais o sentido de Sua presença. Ele encontrou refúgio
nos braços eternos. Deus falou com Moisés face a face, como um homem fala com seu
amigo. Os brilhantes raios do sol da justiça brilharam em seu coração e nas câmaras de
sua mente. Deus era seu refúgio; Deus era sua morada, seu lar.
Meu irmão, pela fé você, como Moisés, pode suportar a visão Daquele que é Invisível.
O Senhor deseja lhe proporcionar uma experiência preciosa. Deus tem um trabalho
para você fazer. Você pode buscar um maior senso das coisas eternas. Deus está
próximo de todos os que O invocam de todo o coração. Quais são as vantagens e
honras que o mundo te oferece, quando comparados com os privilégios dos filhos de
Deus?
Se você andar com Jesus aqui em humilde obediência, compartilhará Seu triunfo e Sua
alegria. As sombras da escuridão logo passarão longe; a manhã vem; o conflito está
quase acabando. Há sim uma coroa de vida erguida para todo aquele que tem
participado com Cristo em Seu sofrimento. A imaginação em seu vôo mais exaltado
não pode imaginar o destino glorioso que aguarda o vencedor. Ele viu-se humilhado no

pó, e seu orgulho e ambição foram envergonhados, mas o peso muito mais excedente
e eterno de glória é dele através dos séculos incessantes da eternidade.
Carta 21a, 1893.
Ellen G. White Estate Washington DC,
16 de agosto de 1984. Carta inteira liberada.

MR Nº 1084 - RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL EM ACEITAR A VERDADE; CRISTO, O
GRANDE "EU SOU"; O ESPÍRITO SANTO E SUA OBRA

(Escrito em 18 e 19 de fevereiro de 1895, em "Norfolk Villa", Prospect Street, Granville,
NSW Parte do manuscrito parece ser uma carta, mas não sabemos a quem a carta foi
endereçada. O trecho dá impressão de ter sido registrado no Diário de Ellen de White.)
Acabamos de enviar uma grande encomenda, e estou muito, muito cansada. O irmão
McCullagh e o Irmão McCann vieram nesta manhã e tomaram o jantar conosco. Eu
estava cansada demais para ir para a sala de jantar e uma bandeja foi trazida para o
meu quarto, mas comi muito leve. Depois do jantar, o Irmão McCullagh apresentou
várias questões importantes para minha consideração.
Entre outros, o pedido urgente para eu falar no próximo sábado em Ashfield e no
próximo domingo à noite na tenda de Petersham. É considerado necessário falar com
bastante frequência agora. Minha oração é que o Senhor me fortaleça e me encha
com o Seu Espírito Santo para que o Seu nome seja glorificado pelo meu trabalho. O
Senhor é muito bom para mim, eu louvo o Seu santo nome.
Embora o trabalho pareça ter acabado de começar em Ashfield, eles lançaram a tenda
em Petersham, duas milhas mais perto de Sydney, e realizam reuniões nela todas as
noites exceto no sábado. A tenda está cheia todas as noites. No domingo passado, a
coleta em Ashfield foi de seis dólares, e a coleta em Petersham foi mais de seis
dólares. Isso será usado diretamente no pagamento das despesas dessas reuniões.
O Irmão McCullagh e seu colaborador, o irmão Hare, são muito corajosos. Vários dos
homens mais influentes estão muito interessados nas reuniões. Os irmãos Collins e
Pallent estão visitando e dando leituras da Bíblia, o que cria algum interesse e leva as
pessoas a ouvir a verdade. Há muito mais pedidos para esse tipo de trabalho do que
podemos atender. O irmão McCullagh e Hare pensam que poderão organizar uma
igreja de cerca de 40 membros em Ashfield. Esta é uma boa notícia.

O Irmão McCullagh também agradou o meu coração me contando de uma senhora
casada chamada Robinson, que acabou de decidir guardar o sábado. O ministro da
igreja, o Wesleyan, eu acho, a visitou, e ela lhe disse que decidira tornar-se uma
sabatista, obedecer o quarto mandamento. Ele disse: Creio que o sétimo dia seja o
sábado, mas o que eu poderia fazer se eu cumprisse o sétimo dia? Eu deveria perder
minha posição e eles não me permitiriam pregar.
Esta mulher é uma dama bem-apresentada e foi docente nas escolas dominicais nos
últimos dez anos. Seus ministros disseram que não podiam pensar em perdê-la. "Ah",
disse ela, "eu posso ensinar na escola dominical, assim como eu tenho feito". Disse ele:
"É exatamente o que desejo falar com você. A igreja não está disposta que vc continue
a ensinar se você guarda o sábado". Seu marido não tem coragem moral para assumir
sua posição, embora esteja plenamente convencido da questão do sábado. Ele está

apenas tremendo sob a cruz. Que o Senhor lhe dê força e graça para ser obediente a
todos os seus mandamentos.
19 de fevereiro. Não pude dormir depois das doze horas, e agora estou sentada na
minha cama, escrevendo isso para você. Eu refleti sobre assumir os pequenos casos
que aparecerem. Eles irão interessá-lo, e eu posso enviar-lhe uma carta no dia
seguinte. Oro com fervor para que sua fé não desfaleça diante das provas. Todos os
que procuram salvar as almas perecendo terão o poder da escuridão para lutar, mas o
Senhor não os abandonará nem as abandonará. A ajuda está sobre Alguém que é
poderoso para salvar.
Muitos estão fortemente convencidos da verdade, mas o marido ou a esposa
impedem que eles saem (sair de tal denominação e abraçar o sábado). Como alguém
que está em comunhão com os sofrimentos de Cristo se recusa a obedecer a Sua
vontade e a fazer o Seu trabalho? Eles conhecem os termos da salvação que são
claramente revelados na Palavra de Deus. Eles ouvem as mensagens que o Senhor
envia através dos seus servos, mas, embora concordem com a verdade, não
obedecem. Eles não têm fé genuína para se apropriarem das promessas de Deus. Eles
não o consideram como seu Salvador pessoal, em quem eles podem confiar como uma
criança confia em seus pais amorosos. Eles não consideram Deus como um Pai celestial
amoroso que lhes proporcionou um Salvador perfeito, um Amigo que nunca falha, um
guia infalível e um professor.
É surpreendente que eles possam ler as promessas na Palavra de Deus, os graciosos
apelos à festa celestial, e ainda assim se recusarem a aceitá-las. Mantendo-se distantes
da Fonte de sua força e eficiência, eles são como ramos sem saídas. Não tendo se
unido à videira viva, podemos supor que terão visão espiritual para discernir o
privilégio exaltado daqueles que servem a Deus e a posição desfavorável em que são
colocados os que não O seguem?
Oh, tantos não têm a fé real que funciona pelo amor e purifica a alma; portanto, eles
optam por trabalhar pela aprovação do homem, em vez de Deus. Nenhum brilho
celestial real é trazido para a sua vida religiosa, e o futuro é desprovido da garantia que
os deixa confiantes na esperança.
Muitos de nossos vizinhos vivem em transgressão e rebelião contra Deus. Eles
escolhem entregar-se aos impulsos carnais em vez de tomar o jugo de Cristo, levantar
a cruz e seguir Jesus. Há uma cruz para levantar e abnegação para praticar em todas as
formas da piedade prática. É através de cuidados amorosos e ajuda para os outros que
aprendemos as lições preciosas que Deus projeta para nós. O grande sacrifício do amor
feito pelo unigênito Filho de Deus, ganhou a vitória em nosso favor. Quando o povo de
Deus se tornará puro, verdadeiro e semelhante a Cristo? Quando eles sairão do mundo
e serão separados? Quando abrirão as portas do coração e receberão o hóspede
celestial?
Não podemos superestimar o valor da fé simples e da obediência inquestionável. É
seguindo no caminho da obediência na fé simples que o caráter obtém a perfeição.

Adão foi obrigado a obedecer rigorosamente aos mandamentos de Deus, e nenhum
padrão mais baixo é apresentado aos que desejam a salvação em 1895 (ano em que
ela escreveu isso). Cristo nos prometeu poder suficiente para alcançar esse alto
padrão. Ele diz: "Tudo o que pedirdes em meu nome, Eu farei, para que o Pai seja
glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me
amardes, guardareis os meus mandamentos E orarei ao Pai, e Ele lhe dará outro
Consolador, para que permaneça convosco para sempre, o mesmo Espírito da
verdade, a quem o mundo não pode receber "[João 14:13 - 17]. Considere esta
declaração um momento. Mas por que "não pode" o mundo receber a verdade?
"Porque não o vê, nem o conhece" [Verso 17]. O mundo está contra a verdade, porque
não deseja obedecer a verdade. Será que quando percebo a verdade devo fechar meus
olhos e meu coração ao seu poder salvador porque o mundo escolheu a escuridão ao
invés da luz? Devo me ligar com os feixes de joio porque meus vizinhos se recusam a
ficar ligados ao trigo?
Vou recusar a luz, as evidências da verdade que levam à obediência, porque minhas
relações e amigos optam por seguir os caminhos da desobediência que levam a Deus?
Devo fechar minha mente contra o conhecimento da verdade porque meus vizinhos
concordam em permanecer anões?
6:30 a.m. O sol começa a penetrar nas nuvens e revela seus feixes de luz. Agradeço por
isso, e louvarei o Senhor por toda a Sua bondade. Temos uma casa muito agradável.
May Lacy é como um raio de sol o tempo todo. Agradecemos muito, e Willie será
grandemente abençoado em sua união com ela. Hoje devo iniciar com diligência o
trabalho de escrever sobre a vida de Cristo. Não posso dizer o que foi enviado a você,
como estava na Dora Creek, mas espero que tudo seja de caráter a provar ser uma
bênção para você e sua comitiva. Estamos distanciados, mas agradecemos que exista
uma linha de comunicação entre nós. Estou muito feliz por saber que o Senhor é seu
ajudante. A Ele você pode olhar, e nEle você pode confiar; e Ele será para você um
presente de ajuda em cada momento de necessidade.
EU SOU significa uma presença eterna; O passado, o presente e o futuro são parecidos
para Deus. Ele vê os eventos mais remotos da história passada e do futuro distante,
com uma visão tão clara quanto fazemos as coisas que se passam diariamente. Não
sabemos o que está diante de nós, e se o fizéssemos, não contribuiria para o nosso
bem-estar eterno. Deus nos dá a oportunidade de exercer fé e confiar no grande Eu
Sou.
O Senhor deve manter a cidade senão o vigia trabalhará em vão. Esta maravilhosa
verdade foi revelada por Cristo durante a Sua missão na terra. Nosso Salvador diz: "Seu
pai, Abraão, se alegrou de ver o Meu dia, e ele viu, e ficou feliz" [João 8:56]. Quinze
cem anos [Na página 204 de Patriarcas e Profetas Ellen White refere-se a este período
como sendo dezoito séculos.] antes de Cristo tirar suas vestes reais, Sua coroa real, e
deixar Sua posição de honra nas cortes celestiais, assumiu a humanidade e caminhava
como um homem entre os filhos dos homens, Abraão viu o Seu dia e ficou feliz.

"Então disseram os judeus a Ele, você ainda não tem cinquenta anos, e viu Abraão?
Jesus disse-lhes: Em verdade, de verdade, eu digo-vos: antes que Abraão fosse, EU
SOU. Então pegaram as pedras para lançar nEle" por causa disso que Ele falou [Versos
57 - 59]. Cristo estava usando o grande nome de Deus que foi dado a Moisés para
expressar a ideia da presença eterna.
Isaías também viu Cristo, e suas palavras proféticas estavam cheias de significado. Ele
diz: "Por nós nasceu um filho, um filho no é dado, e o governo estará sobre o Seu
ombro; e o Seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus forte, o Pai da
eternidade, o príncipe da paz "[Isaías 9: 6].
Falando através dele, o Senhor diz: [Isaías 43: 3 - 13, 15, citado].
Os fariseus ficaram horrorizados com esta declaração de Cristo: "Antes que Abraão
fosse, EU SOU". Eles estavam fora de si com raiva que [Ele] deveria expressar uma tão
terrível blasfêmia, alegando ser o EU SOU. Eles o apedrejariam então ali, mas o "Eu
Sou" cegou os olhos para que não O vissem, embora Ele saísse do templo, passando
pelo meio deles. Quando Jesus atravessou a multidão, viu um homem que havia sido
cego desde a sua juventude e o curou.
Quando Jesus veio ao nosso mundo, Ele se proclamou: "Eu sou o caminho, a verdade e
a vida; ninguém vem ao Pai, mas por Mim" [João 14: 6]. "A seguir, verás o céu aberto,
e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem" [João 1:51].
Embora nosso Senhor tenha ascendido da terra ao céu, o Espírito Santo foi designado
como representante dEle entre os homens. "Se me amardes, guardareis os meus
mandamentos. E Eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para que
permaneça convosco para sempre, mesmo o Espírito da verdade, a quem o mundo
não pode receber, porque não o vê , nem o conhece; mas vós o conheceis, porque
habitará com vós, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. [ João 14:15 - 18].
Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares
pessoalmente; portanto, era por sua vantagem que Ele deveria deixá-los, ir para Seu
pai e enviar o Espírito Santo para ser Seu sucessor na Terra. O Espírito Santo é Ele
próprio despojado da personalidade humana e independente dela. Ele se
representaria como presente em todos os lugares pelo Seu Espírito Santo, como o
Onipresente. "Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em Meu
nome, Ele (embora não seja visto por você), [Esta frase foi adicionada por Ellen White.]
ensina-lhe todas as coisas e traz todas as coisas à sua lembrança, tudo quanto eu vos
disse "[João 14:26]. "No entanto, eu lhe digo a verdade; é conveniente para você que
eu vá embora; porque se eu não for, o Consolador não virá a você, mas se eu partir, eu
o enviarei para você" [João 16: 7].
Não é da vontade de Deus que qualquer homem, ou qualquer classe de homens,
assuma que Deus os fez consciência para os seus irmãos, ou coloque a mão finita de
modo condescendente para controlar os obreiros designados do Senhor, pondo em
perigo a segurança da herança do Senhor, bem como a sua própria, e retardando a

obra de Deus. Deus não se limita a um homem, nem a um grupo de homens, por meio
dos quais realiza Sua obra, mas diz a todos: "Trabalhadores fiquem juntos com Deus".
Isso significa que toda alma crente deve ter uma parte para agir em Sua obra sagrada e
cada crente individual em Jesus Cristo irá manifestar ao mundo um símbolo da
suficiência de Cristo, para representar a Sua igreja, as leis superiores do futuro mundo
imortal, e uma obediência ao mandato do Céu que é sem igual. Eles devem revelar
uma profundidade de conhecimento independente das invenções humanas.
O Senhor deve ser crido e servido como o grande "EU SOU", e devemos confiar
implicitamente nEle. Que os homens não prescrevam leis para tomar o lugar da lei de
Deus. Nunca educar os homens para olhar para os homens, para confiar nos homens;
pois a sabedoria do homem não é suficiente para decidir quanto ao seu direito de se
envolver no trabalho do Senhor. Quando Deus coloca um trabalho sobre os indivíduos,
os homens não devem rejeitar Sua sanção. Deus não deve ser impedido na elaboração
de Seus planos pela interferência do homem, mas isso foi feito algumas vezes.
Se a igreja na Terra assemelha-se a um templo, deixe-o ser construído de acordo com
o padrão mostrado no céu, e não de acordo com a imaginação do homem. A invenção
do homem muitas vezes neutraliza a elaboração dos planos de Deus. A haste de
medição dourada não foi colocada nas mãos de qualquer homem finito ou qualquer
classe de homens, qualquer que seja sua posição ou chamado, mas está na mão do
Arquiteto celestial. Se os homens não se intrometerem com o plano de Deus e O
deixarem trabalhar nas mentes e caracteres, moldando-os de acordo a vontade de
Deus, será realizado um trabalho que irá suportar a mais severa prova.
Carta 119, 1895.
Ellen G. White Estate
Washington DC.,
16 de agosto de 1984.

MR NO. 1085 - CRISTÃOS, COMO SOLDADOS, PODEM ENFRENTAR DIFICULDADES E
DEVEM TRABALHAR JUNTOS EM UNIÃO
(Escrito ao Dr. JH Kellogg, em julho de 1886, de Basileia,Suíça.)
Oh, como minha alma deseja ver aqueles que estão conectados com nossas editoras,
faculdades e instituições de saúde fazendo melhoria através do uso sábio de todo
poder que o Senhor deu a eles. Toda faculdade pertence a Deus e deve ser usada para
Sua glória. Quanto mais digno é o Mestre, mais serviço eficiente devemos prestar
como servos.
Aqueles que estão conectados com a obra de Deus para beneficiar a humanidade
devem honrar a Deus, rendendo a Ele o melhor que eles são capazes de fazer. Ele não
aceita nenhum trabalho egoísta, sem coração. Ele afirma que todos os poderes que Ele
nos emprestou serão postos em exercício ativo, para que possa receber força e ser
cultivado.
Nos tempos antigos, os homens não tinham permissão para colocar no altar de Deus o
mutilado, o coxo, o cego, e Deus não está mais satisfeito com as ofertas pobres de
hoje. Ele exige o melhor. Se oferecermos a Deus intelecto fraco e débil e movimentos
mal treinados, faculdades entorpecidas e enfraquecidas pelo desuso e, logo, seremos
incapazes de fazer bom serviço, Deus não pode se agradar de tais ofertas. Os
trabalhadores para o serviço especial do Senhor deviam ser bem treinados, homens
escolhidos; conectados com qualquer departamento da obra do Senhor. Eles exerciam
judiciosamente todas as faculdades, regozijando-se no vigoroso uso de todos os seus
poderes.
Devemos estudar como prestar a Deus o serviço mais perfeito procurando
constantemente alcançar a perfeição. No dia de Deus será visto que, embora muitos
tenham realizado um grande número de cuidados e responsabilidades encurtaram sua
utilidade e sua vida, esse sacrifício foi porque havia muitos que não estavam fazendo o
trabalho que Deus havia deixado para eles fazerem. Há tantos funcionários
preguiçosos. Se eles tivessem educado e treinado seus poderes, provariam ser
servidores confiáveis, verdadeiros porta estandartes, e não haveria dúvida sobre
colocar responsabilidades sobre eles. É necessário esforço heróico e resistência
paciente a ser cultivado por todo filho e filha de Deus, a fim de que quando chamado
ao serviço ativo eles não desfaleçam ou falhem.
Ninguém pensaria em entrar em um exército em tempos de guerra, esperando ter
facilidade e comodismo e um tempo verdadeiramente agradável e rentável. Eles
sabem que dificuldades e privações os esperam, e enquanto a guerra durar eles terão
comida rude e frequentemente porções pequenas, marchas longas e cansadas ao
longo do dia, suportando o calor do sol ardente, acampando à noite ao ar livre,
exposto a chuvas e encharcadas e geadas geladas; arriscanso a saúde e a própria vida
pois eles permanecem como alvos para o inimigo.

A vida cristã é comparada à vida de um soldado, e lá não pode haver suborno
apresentado com facilidade e comodismo. A ideia que os soldados cristãos sejam
dispensados dos conflitos, especialmente sem provações, com todos os confortos
temporais para desfrutar e até os luxos da vida, é uma farsa. O conflito cristão é uma
batalha e uma marcha, pedindo resistência. Trabalho difícil tem que ser feito, e todos
os que se alistam como soldados no exército de Cristo com essas ideias falsas de
prazer e facilidade, e depois experimentam as provações, muitas vezes é prova fatal
para o seu cristianismo. Deus não apresenta a recompensa para aqueles cuja vida
inteira neste mundo foi de comodismo e prazer.
Está na hora de homens e mulheres terem uma ideia verdadeira do que é esperado de
um verdadeiro soldado da cruz de Jesus. Aqueles que servem sob a bandeira
manchada de sangue do príncipe Emmanuel fazem um trabalho difícil que exigirá todo
poder que Deus lhes deu. Eles terão provações dolorosas para suportar pela causa de
Cristo. Eles terão conflitos de rasgar a alma. Mas se eles são soldados fiéis, eles dirão
com Paulo: “Nossa aflição leve, que é apenas por um momento, trabalha para nós um
peso muito mais excedente e eterno de glória; enquanto olhamos não para as coisas
que são vistas, mas para as coisas que não são vistas: pois as coisas que são vistas são
temporais, mas as coisas que não são vistas são eternas ”[2 Coríntios 4:17,18]
Um exército seria desmoralizado se não aprendessem a obedecer a ordem do capitão.
Cada soldado deve agir em conjunto. União é força; sem união, os esforços não têm
sentido. Qualquer que seja a excelente qualidade que um soldado pode possuir, ele
não pode ser um homem seguro, confiável soldado se ele reivindica o direito de agir
independentemente de seus companheiros. Esta ação independente não pode ser
mantida no serviço de Cristo.
Os soldados de Jesus Cristo devem se mover em conjunto, caso contrário seria melhor
que eles não fizessem nada. Pois se um fala uma coisa e outra e apresenta ideias e
doutrinas contrárias a seus colegas de trabalho, há confusão, discórdia e conflito.
Portanto, o apóstolo afirma que todos que crêem em Cristo tenham uma só mente,
uma fé, um julgamento, movendo-se em conjunto, influenciando-se mutuamente,
porque
ambos são obedientes à preciosa verdade da Palavra de Deus, apegados a um
Salvador, a grande Fonte de luz e verdade.
Esforços espasmódicos e desunidos de professos cristãos são como uma extensão de
cavalos, fortes e ativos, mas eles não puxam juntos. Um tenta iniciar a carga; o outro
se instala de volta no arnês e ambos não puxam ao mesmo tempo. Deus deseja Seus
trabalhadores unidos, nenhum puxando em uma direção e outro em uma direção
oposta, pois todos esses esforços são piores do que se fossem desperdiçados.
Quem prefere agir sozinho não é um bom soldado. Eles têm alguma distorção no
caráter que precisa ser corrigida. Eles podem pensar que são conscientes, mas não
fazem as obras de Cristo. Eles não podem prestar um serviço eficiente. O trabalho
deles será de

caráter a separar quando a oração de Cristo era que Seus discípulos fossem um como
Ele era um com o Pai.
Há quem pense que é uma virtude ser firme, firme e determinado em algumas ideias
peculiares de seus próprios planos e noções que os afastam da unidade e do concerto
de ação. Eles assumem uma vontade firme de formar um caráter [cristão], quando [na
verdade] há neles uma apreciação muito alta de sua própria sabedoria. Eles não
consideram que existe a possibilidade de serem enganados na interpretação das
Escrituras e em seus deveres. O autocontrole é essencial para ser exercido por todo
cristão que responde à oração de Cristo. Não é um bom soldado aquele que não
submente seu próprio julgamento e suas próprias ideias para preservar a unidade de
ação. Temos um capitão nobre e todo soldado deve obedecer ordens. A mansidão e
humildade de Cristo sempre levam à unidade e, portanto, à força na ação unida.
Carta 62, 1886, p. 3-6.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
16 de agosto de 1984

MR NO. 1086 - CRISTO MOLDARÁ A VIDA E A OBRA DOS CRISTÃOS RENDIDOS COMO
UM OLEIRO MOLDA O BARRO: AÇÃO HARMONIOSA NECESSÁRIA
(Escrito ao Dr. JH Kellogg, em 14 de dezembro de 1899.)
O Senhor não é injusto. Mas Ele foi mal representado. O trabalho que deveria ter sido
realizado nas diferentes partes de Sua vinha foi dificultado porque os homens não
conseguiram ver como o trabalho poderia ser avançado nessas partes da vinha. Em
algumas partes o trabalho foi exagerado. Desta forma, o dinheiro foi absorvido que
deveria ter sido usado para habilitar trabalhadores em outras partes da vinha para
avançar sem impedimentos no trabalho de elevar o padrão da verdade. Algumas
partes da vinha não devem ser roubado para que os meios possam ser absorvidos em
um local.
O homem julga de acordo com seu julgamento finito. Deus olha para o caráter do fruto
produzido e depois julga a árvore. No nome do Senhor, exorto todos a pensar no
trabalho que temos e como esse trabalho deve ser sustentado. O mundo é do Senhor
e a vinha e deve ser trabalhada. Suponha que em todo lugar onde haja um grande
centro, o trabalho que tem sido feito na América seja o padrão. Onde estariam nossos
memoriais da verdade, que deveriam causar uma boa impressão no mundo?
Há aqueles que correm o risco de trazer para o trabalho os sentimentos censuráveis
recebidos na educação anterior. Eles precisam praticar os princípios estabelecidos na
Palavra; caso contrário, o trabalho será estragado e deturpado por suas ideias
preconcebidas. Quando trabalhamos com toda a habilidade santificada que Deus nos
deu, quando deixamos de lado nossa vontade pela vontade de Deus, quando o eu é
crucificado dia após dia, então resultados reais são vistos. Seguimos em frente com fé,
sabendo que o Senhor prometeu realizar a obra que Lhe foi confiada, e que Ele
conseguirá isso; pois Ele nunca falha.
Os servos do Senhor são apenas mordomos no trabalho. A parte do trabalho do
Senhor é fazer o que lhe é confiado quando Seus seguidores se entregam a Ele para
serem operados pelo Espírito Santo. Quando pela fé os homens se colocam nas mãos
do Senhor, dizendo: “Aqui estou eu; envie-me ”, ele empreende este trabalho. Ele faz
aquilo que lhe é confiado. Mas os homens devem tirar suas próprias maneiras do
caminho do Senhor. Eles não devem atrapalhar Seus propósitos por seus planos.
Durante anos, o Senhor teve uma controvérsia com Seu povo, porque eles seguiram
seu próprio julgamento e não confiaram na divina sabedoria. Se os trabalhadores
ficarem no caminho de Deus, dificultando o avanço do trabalho, pensando que seu
próprio poder cerebral é suficiente para o planejando e levar adiante a grande obra, o
Senhor
corrijirá o erro deles. Por Seu Espírito divino, Ele disciplina e treina todo trabalhador.
Ele molda conforme Suas próprias providências para levar adiante Seu trabalho de
acordo com o julgamento da Sua mente.

Se os homens se humilharem diante de Deus, se eles não exaltarem seu julgamento
como a influência que controla tudo, se quisessem que o Senhor planejasse e
trabalhasse, o Senhor usaria as qualificações que Ele lhes deu de uma maneira que
glorificaria Seu nome. Ele purificará Seus obreiros de todo egoísmo, aparando seus
planos supérfluos, cortando os galhos que correm e se entrelaçam em torno deste e
daquele objeto indesejável, podando o vinha para que produza frutos.
Deus é o grande esposo. Ele fará tudo na vidas daqueles que são cooperadores de
Jesus Cristo, servos subordinados ao Seu grande propósito de crescimento e
frutificação. Isso é plano dele, conformando Seus servos dia a dia à imagem de Cristo,
tornando-os participantes da natureza divina, para fazê-los produzir frutas em
abundância. Ele deseja que Seu povo, através da experiência real na verdade do
evangelho, torne-se verdadeiro, sólido, confiável, missionários experientes. Ele
gostaria que eles mostrassem resultados muito mais altos, mais santos e mais
definidos do que o revelado nos últimos 15 anos.
O oleiro pega o barro nas mãos e molda de acordo com sua própria vontade. Ele
amassa e trabalha. Ele rasga e separado e depois os pressiona juntos. Ele a molha e
depois seca. Ele deixa descansar por um tempo sem tocá-lo. Quando é perfeitamente
flexível, ele continua o trabalho de fazer dele um vaso. Ele dá forma, na roda de aparar
e polir. Ele seca ao sol e assa no forno. Assim, torna-se um vaso de honra, apto para o
Seu uso. Assim, o grande Mestre deseja moldar-nos. E como o barro está nas mãos do
oleiro, assim devemos estar nas mãos dele. Não devemos tentar fazer o trabalho do
oleiro. Nossa parte é ceder nós mesmos à moldagem do Mestre.
Não é um grande número de instituições, grandes edifícios e exibição maravilhosa que
Deus exige, mas a ação harmoniosa de pessoas peculiares, um povo escolhido por
Deus e precioso, um na unidade um com o outro, que tenham sua vida escondida com
Cristo em Deus. O senhor nunca colocou um homem como poder de controle sobre
outro homem. Cada homem deve estar em seu devido lugar, exercendo uma influência
correta
em pensamento, palavra e julgamento. Quando todos os obreiros de Deus fizerem
isso,
então, o trabalho será um todo completo e simétrico. Individualmente, precisamos de
uma fé sólida que esteja em perfeita harmonia com as declarações da primeira,
segunda e terceira mensagens angélicas.
O trabalho que o evangelho abraça como trabalho missionário é um trabalho direto e
substancial, que brilhará mais e mais até ser dia perfeito. Deus não quer a fé do Seu
povo peculiar assuma as características ou aparência do trabalho agora chamado
trabalho médico-missionário. Os meios e talentos de Seu povo não devem ser
enterrados nas favelas de Nova York ou Chicago. A obra de Deus deve ser realizada na
linha reta. Abnegação, auto-sacrifício, e o verdadeiro espírito missionário deve ser
mostrados. Nós devemos trabalhar como Cristo trabalhou, em simplicidade e
mansidão, em humildade e elevação moral santificada. Assim, podemos fazer um
trabalho distinto de todos os outros trabalhos missionários em nosso mundo.

Carta 215b, 1899, p. 4-8.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
16 de agosto de 1984.
MR Nº. 1087 - UMA VISITA A GRAYSVILLE, TENNESSEE E HUNTSVILLE, ALABAMA
(Escrito em 30 de junho de 1904, de Nashville, Tennessee, para Marian Davis.)
Sexta de manhã, 17 de junho, acompanhada por Willie, Sara e Maggie, deixei Nashville
para Graysville, onde passei o sábado e Domingo.
Descobri que o trabalho em Graysville fez muito progresso. Graysville é um lugar
caseiro, uma bonita vila em um vale cercado por colinas. Uma grande parte da vila é
composta pelos lares dos adventistas do sétimo dia. A madeira é barata nessa parte do
país, e a construção não custa tanto quanto em muitos outros lugares.
Na manhã de sábado, conversei com uma grande congregação em nossa Igreja. O
Senhor estava comigo e eu tive muita liberdade para falar. Três ministros de igrejas
externas estavam presentes. Pr. Butler falou à tarde.
No domingo, fomos levados para ver as diferentes linhas de trabalho que estão sendo
executados por nosso pessoal em Graysville. Passamos pelos prédios escolares e
depois visitamos a fazenda de 25 acres na colina, que foi recentemente adquirida pela
conferência e foi alugada para a escola. Nesta fazenda, vimos grandes campos de
milho sendo cultivados pelos estudantes, vastas pastagens e na colina 30 acres de
morangos.
A escola está indo bem. É necessária uma ampliação dos principais edifícios, pois a
capela não é grande o suficiente. Mas nós aconselhamos aqueles encarregados de
esperar até que o sanatório possa ser colocado em funcionamento. A finalização e
equipamento desta instituição exigirá todos os meios que eles podem comandar no
momento.
Da fazenda da escola, fomos de carro ao sanatório. Eu estou muito interessado nesta
instituição. É construído na encosta da montanha, no meio de um bosque de árvores.
Há pinheiros, carvalhos, castanheiros, nogueira, e muitas outras variedades de árvores
bonitas. Com os devidos cuidados, o bosque pode se tornar muito bonito. É um local
tão saudável para um sanatório como eu já vi. É um lugar que você gostaria de ver. A
vista principal é muito boa. Eu fui levado ao manancial, que é um pouco mais acima da
montanha. Este manancial dá abundância de água leve e pura e é um tesouro de
inestimável valor.
Em nosso retorno, o irmão que dirigia parou nas casas de muitos de nossos irmãos na
vila. Eu não saí da carruagem, mas fomos até o portão e os amigos saíram e apertaram
minha mão. Famílias inteiras - pai, mãe e crianças - vieram falar comigo, e eu lhes
cumprimentei, não esquecendo as crianças.

Encontramos o irmão e a irmã Steward morando na sua própria casa. Eles têm uma
casinha confortável e dois acres de terra, plantado com frutas, uvas, ameixas e outros
tipos de frutas. Duas vezes enquanto eu estava em Graysville, eles me enviaram uma
caixa de framboesas, que eles haviam colhido em seu próprio jardim.
O irmão Robert Kilgore tem uma casa em Graysville. Ele agora está realizando reuniões
em uma vila no norte da Geórgia, cerca de 25 milhas ao sul. A irmã Kilgore está com
ele. O filho deles, Charles, é o gerente da escola de Graysville. Ele foi conosco para nos
mostrar os diferentes locais de nosso interesse.
O Élder Smith Sharp mora perto da escola e sua filha, Sra. Lenker, que há vários anos é
matriarca da escola, está agora morando em sua própria casa nova nas proximidades.
Irmão e irmã Lenker nos divertiram durante a nossa visita.
A mãe do Élder Sharp mora com ele. Ela tem quase 90 anos. Ela é uma mulher alegre,
de posse de todas as suas faculdades mentais, mas é cega e quase surda. Tivemos uma
conversa muito agradável com ela, e antes de partirmos tivemos um período de
oração juntos.
Nossa visita a Graysville foi muito agradável. Lamentamos que não poderíamos ficar
mais tempo, para que pudéssemos ter mais tempo para conversar com os irmãos e
irmãs de lá.
Na manhã de segunda-feira, pegamos o trem para Huntsville. Nós chegoamos à escola
à uma hora do mesmo dia. Naquela tarde estivemos sobre uma parte da fazenda da
escola. Nós achamos que existem quase 400 acres de terra, uma grande parte da qual
está em cultivo. Há vários anos, o irmão SM Jacobs estava encarregado da fazenda, e
sob seus cuidados, fez uma grande melhoria. Ele estabeleceu um pomar de pêssego,
ameixa e outras árvores frutíferas. Irmão e irmã Jacobs deixaram Huntsville há cerca
de três anos e, desde então, a fazenda não está tão bem cuidada. Vemos na terra a
promessa de um maior retorno do que agora oferece, seus gerentes receberam a
ajuda de que precisavam.
O irmão Jacobs envidou os mais sinceros e desinteressados esforços, mas ele não
recebeu a ajuda que sua força exigia. Irmã Jacobs também trabalhou muito e, quando
sua saúde começou a ceder, eles decidiram deixar Huntsville e ir para algum lugar
onde a tensão não seria tão pesada. Se eles tivessem sido supridos com ajudantes
eficientes e com os meios necessários para fazer as melhorias, o avanço feito teria
dado ao irmão
Jacobs encorajamento. Mas os meios que deveriam ter ido para Huntsville não foram,
e vemos o resultado no presente.
Recentemente, foi feita a sugestão de que a escola em Huntsville é muito grande e
talvez seja melhor vender a propriedade lá e estabelecer a escola em outro lugar. Mas
à noite

foi-me dada instrução de que esta fazenda não deve ser vendida. O dinheiro do Senhor
foi investido na fazenda da escola de Huntsville para fornecer um lugar para a
educação de alunos negros. A Conferência Geral doou essa terra para a obra no sul, e o
Senhor mostrou-me o que esta escola pode se tornar, e o que aqueles que vão pra lá
para obter instruções podem se tornar, se Seus planos forem seguidos.
Há uma necessidade na escola de Huntsville e de uma mudança no corpo docente. Há
necessidade de dinheiro e de uma administração inteligente e sólida, a fim de que as
coisas sejam bem mantidas e que a escola possa dar provas que os adventistas do
sétimo dia pretendem obter sucesso com o que quer que seja que eles empreendem.
Planos sábios devem ser estabelecidos para o cultivo da terra. Os alunos devem
receber uma educação prática em agricultura. Esta educação terá um valor inestimável
para eles em seus trabalhos futuros. Um trabalho completo deve ser feito no cultivo da
terra e, a partir deste os alunos devem aprender como é necessário fazer um trabalho
completo em cultivar o jardim do coração.
As instalações necessárias para o sucesso da escola devem ser fornecidas. Atualmente,
as instalações são muito escassas. Não existe um banheiro no local. Um pequeno
edifício deve ser construído, onde os alunos possam aprender como cuidar uns dos
outros em tempos de doença. Há uma enfermeira na escola para cuidar dos
estudantes quando estavam doentes, mas nenhuma instalação foi fornecida. Isso
tornou o trabalho muito desanimador.
Os alunos receberão treinamento nessas linhas de trabalho e isso os ajudará a serem
obreiros bem-sucedidos para Cristo. Eles devem ser ensinados a estar separado dos
costumes e práticas do mundo. Eles devem ser ensinados a apresentar a verdade para
este tempo, e como trabalhar com as mãos e com a cabeça pelo pão de cada dia, para
que saiam para ensinar seu próprio povo. A parte do trabalho de ganha pão é de
maior importância. Eles devem ser ensinados também a apreciar a escola como um
local em que eles têm a oportunidade de obter um treinamento para o serviço.
Os professores devem buscar constantemente a sabedoria do alto, a fim de que eles
sejam impedidos de cometer erros. Eles devem dar cuidadosa consideração ao seu
trabalho, que cada aluno possa estar preparado para a linha de serviço à qual ele está
melhor adaptado. Todos devem ser preparados a servir fielmente de alguma forma.
Nenhuma negligência é permitida. O homem que se encarrega da escola de Huntsville
deve saber como se governar e como governar outros. O professor da Bíblia deve ser
um homem que possa ensinar os alunos a apresentar as verdades da Palavra de Deus
em público, e como fazer o trabalho de casa em casa. Os assuntos comerciais da
fazenda devem ser administrados com sabedoria e cuidado.
Cada aluno deve manter sua própria mão na mão ajudadora de Deus e superar as
falhas que estragam seu caráter. E eles devem mostrar um espírito sincero e altruísta
no bem-estar da escola. Se ele vir um piso solto em uma caminhada ou uma estava
solta na cerca, deixe-o pegar um martelo e pregos e fazer os reparos necessários. As

carroças e arreios devem ser adequadamente cuidados e frequentemente examinados
e reparados. Quando os arreios e carroças são mantidos em uma condição degradada,
a vida humana está em perigo.
Essas pequenas coisas são de muito mais importância do que muitas outras supostas
na educação dos alunos. Os empresários perceberão a aparência dos vagões e arreios
e formarão suas opiniões adequadamente. E mais do que isso, se os alunos foram
deixados a ir pela escola com hábitos frouxos e sem mudança, sua educação não vai
valer a metade do que seria se eles foram ensinados a ser minuciosos em tudo o que
fazem. “Aquele que é fiel no pouco, é fiel também no muito.” Pequenas coisas
precisam de atenção, ainda que por dias e semanas tenham sido desagradavelmente
negligenciadas, ensinem lições aos alunos que se apegem a eles por toda a vida,
dificultando bastante seu trabalho. Tal exemplo é desmoralizante, e os alunos cuja
educação está seguindo esta ordem não são necessários no mundo.
Nosso Deus não deveria ser servido com mais fidelidade? Nós somos chamados como
professores a se levantarem com firme propósito de coração e disciplina com
severidade e vigor a hábitos de ordem e profundidade. Tudo o que nossas mãos
encontram para fazer deve ser bem feito. Nós fomos comprados por um preço, o
sangue do Filho de Deus, e tudo o que o que fazemos deve honrar e glorificar nosso
Redentor. Devemos trabalhar em parceria com Cristo, tão verdadeiramente quanto
Cristo trabalha em parceria com o Pai.
Cristo está implorando por nós na presença de Deus, e devemos por de lado todo peso
“do pecado que tão facilmente nos aflige" para que possamos seguir nosso Senhor.
Tudo o que fazemos, seja feito com as mãos ou com a cabeça, deve ser feito com
exatidão. Então Cristo não tem vergonha de nos chamar de irmãos.
A alma sofre uma grande perda quando os deveres não são fielmente cumpridos.
quando se permite que hábitos de negligência e descuido governem a vida. Fidelidade
e altruísmo devem controlar tudo o que de faz. Quando a alma é deixada vazia,
quando objetivos egoístas são permitidos controlar, o inimigo entra, levando a mente
a realizar dispositivos profanos e trabalhar para obter vantagens egoístas,
independentemente dos resultados.
Mas quem faz de Cristo o primeiro, o último e o melhor em tudo, não funcionará para
fins egoístas. O altruísmo será revelado em todo ato. A paz de Cristo não pode
permanecer no coração de um homem cuja própria vida é a principal fonte de ação.
Tal pessoa pode ter as teorias da verdade, mas a menos que ele se harmonize com os
requisitos da Palavra de Deus, desistindo de todas as suas ambições e desejando a
vontade e o caminho de Cristo, ele luta sem propósito; e Deus não pode abençoá-lo.
Ele para entre duas opiniões, constantemente vacilando entre Cristo e o mundo. É
como alguém que se esforça com maestria, mas se sobrecarrega agarrando-se a pesos
pesados.
Ao irmão Rogers, que deve assumir o comando da Huntsville escola, eu diria: Olhe para
Jesus, o Autor e Consumador da sua fé. Você terá provocações, mas não perca a

paciência e seu autocontrole. Não se permita ser facilmente provocado. Eu vejo que
você está no lugar certo e peço que trabalhe com um olho único para a glória de Deus.
Saímos de Huntsville na quarta-feira à tarde e chegamos a Nashville às sete da noite do
mesmo dia. Desde o nosso retorno procuramos lugares adequados para o trabalho no
sanatório. Segunda-feira à noite Edson e Emma e eu saímos para ver um lugar a cinco
milhas de Nashville. É uma plantação antiga. Existem 385 acres na propriedade. A casa
é grande, de tijolos, e fica em um dos mais belos bosques de árvores que eu já vi. Seria
ser um excelente lugar para uma reunião de acampamento. Mas estamos bem
decididos
que não é adequado para fins de santórios. Muitas mudanças teriam que ser feitas na
casa para adaptá-la ao nosso trabalho. Além disso, parte da terra é de fundo, muito
baixa e em certas estações do ano é coberto com água. O rio corre em dois lados da a
propriedade. Não achamos que seria sensato pagar trinta mil dólares por este lugar.
Estamos muito mais impressionados com outro lugar que estamos procurando. Esse é
conhecido como Boscobel College, e no passado foi usado como uma escola para
meninas. Existem dois grandes, edifícios de tijolos e dez acres de terra. Dizem-nos que
o lugar pode ser alugado por um aluguel moderado. Existem cerca de cinquenta
quartos, parcialmente mobiliados e o local é abastecido com água da cidade, e é
fornecido com um bom aparelho de aquecimento e com outras instalações necessárias
para o trabalho no sanatório.
Cerca de nove milhas de Nashville, em direção a Edgefield Junction, os irmãos
Sutherland e Magan encontraram uma fazenda de 400 acres para venda, que eles
pensavam que poderiam ser usados para fins escolares.
Ao olharmos este lugar, ficamos profundamente interessados nisto. O tamanho da
fazenda, sua localização, a distância de onde está Nashville, e a quantia moderada pela
qual poderia ser comprada, parecia apontar como o próprio local necessário para o
trabalho escolar aqui. A casa é antiga, mas pode ser usada até construções mais
adequadas serem levantadas.
Outras propriedades foram examinadas, mas não encontramos nada tão bem
adequado ao trabalho. A fazenda é tão grande que não apenas oferece um lugar para
a escola de formação de professores brancos, mas também um lugar para um e uma
escola de treinamento para alunos de cor. A escola para brancos e sanatório e escola
para os negros podem ficar completamente separadas e, no entanto, os professores
podem se aconselhar juntos; e as forças de ambos serão fortalecidas.
O preço do local, incluindo plantações em pé, implementos agrícolas e mais de 70
cabeças de gado, foi de US $ 12.723. Eu me senti tão completamente convencido de
que era um local favorável para o trabalho que eu aconselhei nossos irmãos para fazer
a compra.

O local foi adquirido e, logo que possível, Irmãos Sutherland e Magan, com alguns
ajudantes experientes, começarão o trabalho da escola. Sentimos confiança de que o
Senhor está guiando este assunto.
O plano sobre o qual nossos irmãos se propõem a trabalhar é selecionar alguns dos
melhores e mais substanciais rapazes e moças de Berrien Springs e outros lugares no
norte, que acreditam que Deus os chamou para o trabalho no sul e dar-lhes um breve
treinamento como professores. Instruções detalhadas serão fornecidas em Estudo
bíblico, fisiologia, a história de nossa mensagem; e serão dadas instruções especiais
sobre o cultivo da terra. Com isto espera-se que muitos desses alunos acabem se
conectando com escolas em vários lugares do sul. Em conexão com estas escolas,
haverá terras que serão cultivadas por professores e estudantes, e os rendimentos
deste trabalho serão usados para o apoio das escolas.
Carta 215, 1904.
White Estate
Washington DC,
27 de setembro de 1984

MR Nº 1088 - ESTABELEÇA UM TRABALHO SÓLIDO EM LOCAIS JÁ INTRODUZIDOS
ANTES DE INICIAR O TRABALHO EM NOVOS LOCAIS
(Escrito em 11 de junho de 1902, a RM Kilgore, de Petaluma, Califórnia.)
Acabei de ler sua carta a Willie sobre seu trabalho em Graysville, afirmando que nossos
irmãos têm alguma hesitação sobre a compra de 20 acres na Lone Mountain, na qual
existe uma grande fonte. A oportunidade de garantir essa grande fonte parece ser
uma
providência especial. Esta fonte terá um valor incalculável e deve ser garantida,
mesmo que o investimento agora seja difícil e atrase a construção. Eu aconselho você
a comprar este imóvel. Estarei atrás de vocês, conforme necessário, e usarão minha
influência para garantir os meios necessários para a compra. Não demore nada neste
assunto. Feche o negócio, mesmo se você tiver que pedir emprestado o dinheiro.
Muitas vezes que tive sentimentos de dificuldades, tantas vezes tive que desconstruílos para avançar, que estou preparado para dizer a você, “vá em frente”. Eu sei do que
estou falando. Tenha fé em Deus.
No que diz respeito ao Sanatório de Graysville, fico feliz que você tenha garantido uma
localização na encosta. O tempo demonstrará o valor de seu sanatório a uma distância
considerável de outros edifícios. Em nosso trabalho escolar em Avondale, nossos
irmãos desejavam ter a igreja e sanatório perto da escola, mas de novo e de novo foime dada instrução de que não devemos manter nossos prédios juntos. Ultimamente,
escrevi muito sobre a localização de sanatórios, e lhe enviarei algumas cópias.
Devemos cercar
nossos pacientes o máximo possível com a natureza.
Fiquei feliz em ouvir do Dr. Hayward que você está planejando construir uma estrutura
simples, de dois andares, de 30 por 50 pés, com porão e amplas varandas. Quando
concluir seu trabalho neste edifício, ele poderá ser usado, como sugerido, para um
dormitório.
Avancem os trabalhos em nome do Sanatório de Graysville com firmeza, paciência e de
acordo com os planos do Senhor para nossos trabalho no sanatório. Mas não faça do
Sanatório Graysville uma questão de importância absorvente, em detrimento de
outros trabalhos urgentes.
Tenho cuidado com meus irmãos que estão trabalhando no sul campo. Não se apresse
em estabelecer interesses em novos lugares, de maneira a dividir seus trabalhadores e
seus meios, para que sua força será enfraquecida. Aguarde até que alguns dos
interesses que foram iniciado cheguem mais perto da perfeição. Não se apresse em
novas empresas até que o trabalho que já foi iniciado em Graysville e Huntsville esteja
melhor estabelecido, e os interesses em Nashville sejam fortalecidos. As razões para
fortalecer o trabalho em Nashville foram apresentados a você completamente.
A luz que me foi dada é que as escolas de Graysville e Huntsville faz dessas cidades
locais de interesse especial. Em ambos os locais, existem excelentes oportunidades

para dar aos alunos treinamento manual. Menciono esses lugares principalmente
porque eles me foram apresentados pelo Senhor como lugares em que se deve fazer
esforços perseverantes para construir e fortalecer o trabalho. Nesses lugares, há muito
a ser feito, e os esforços de nossos braços devem ser especialmente direcionadas para
este trabalho até que algo seja concluído que será uma lição objetiva do que pode ser
feito. Não deixe que os meios à sua disposição sejam gastos em tantos lugares que
nada satisfatório seja realizado em qualquer lugar. É possível para os trabalhadores
espalhar seus esforços por tanto território que nada será feito corretamente até
mesmo nos lugares onde, por orientação do Senhor, o trabalho deve ser fortalecido e
aperfeiçoado.
Haverá quem não vê necessidade especial de aperfeiçoar o equipamento de nossas
escolas em Graysville e Huntsville, porque, pela aparência externa, esses lugares
podem parecer inferiores a outros lugares. Mas não deixe o trabalho em Graysville e
Huntsville, ou o trabalho em Nashville, ser preterido para entrar em um local como
Chattanooga, para começar um trabalho que exigirá bastante esforço de meios, e isso
desviará a atenção dos trabalhadores. Não deixe que isso o desvie dos lugares em que
o trabalho agora está sendo desenvolvido e fortalecido. O fato de um lugar ser popular
não é motivo suficiente para que ele seja inserido. A popularidade não deve ser o
poder que atrai o povo de Deus. Porque alguns são afeiçoados por Chattanooga, essa
não é uma evidência conclusiva de que Deus deseja que o trabalho seja feito lá antes
que o trabalho em outros lugares seja solidamente estabelecido. Esta é a instrução
que me foi dada.
Não devemos planejar grandes começos, enquanto temos tão pouco poder para
completar o que já está iniciado. Não permita que novas empresas cheguem antes do
tempo, para absorver em outros lugares os meios que deveriam ser usados para
construir o trabalho em Nashville. As propriedades nesse local devem ser firmemente
estabelecidas antes que outro território seja inserido.
Há quem se esforce para levar as coisas de acordo com suas próprias idéias e
preferências. Fique atento; não deixe a sabedoria humana leva você a desviar os meios
para novos canais antes do trabalho ser aperfeiçoado em locais onde
empreendimentos importantes já foram iniciados. Mas entenda que isso não pretende
impedir nenhum indivíduo trabalhador de entrar em qualquer lugar para o qual seja
dirigido pelo Espírito de Deus para fazer o trabalho de casa em casa. Este é um
trabalho que deveria ser feito. Todos os esforços que podem ser feitos devem ser
feitos para alcançar as pessoas em todo lugar. Mas não é certo que nossos
trabalhadores façam um grande esforço de meios em um lugar só porque a ambição
humana tem sido despertada.
Há quem critique tudo em que não tem voz ou influência. Tais pessoas tecem o
egoísmo em seu trabalho. Que aqueles que foram reprovados por criticar cessem essa
crueldade, esse trabalho anticristão. Se eles têm sabedoria para fazer a obra de Deus,
deixe que eles vão para alguma cidade onde a verdade não foi proclamada, e
trabalhem como missionários que se sustentam. Deixe-os mostrar o que podem fazer
em vez de apontar os erros cometidos por quem tem colocado toda a força da mente

e do corpo no trabalho, e se esforçado com todas as suas forças para levar o trabalho
ao seu estágio atual de avanço. O Senhor não está com aqueles que, em vez de se
colocar no lugar dos trabalhadores que estão se sacrificando, aguardam como
espectadores, criticando o que eles acham que não está certo.
Cuidado com os movimentos que você faz. Coloque coração, alma e força para
aperfeiçoar o trabalho já iniciado. Eu tenho pouca confiança em movimentos feitos por
impulso. Muitos desses movimentos têm sido feitos na construção de grandes edifícios
para o trabalho de escolas e sanatórios. Isto [significa] que a causa de Deus foi lançada
em confusão e embaraço financeiro.
Certifique-se de que o Espírito Santo o esteja guiando; e depois siga em frente solida e
sabiamente. Carta 87, 1902.

Ellen G. White Estate
Washington DC,
27 de setembro de 1984.
Carta Inteira.

MR Nº. 1089 - ESCOLHA CONSELHEIROS GUIADOS PELO ESPÍRITO SANTO
(Escrito em 2 de julho de 1901, a RM Kilgores, de St.Helena, Califórnia)
Você está representado para mim como andando na névoa e na neblina, tendo seu
braço ligado no braço do irmão Y. Hoje posso escrever apenas algumas palavras, mas
gostaria de dizer que, a menos que você esteja livre da influência do Irmão Y, você
expressará seus sentimentos para dano da causa de Deus. Você não deve aceitar as
idéias dele, pois ele não está sendo educado pelo Espírito Santo. Por que você deixa
sua mente confusa por aqueles que não estão andando na luz? Por que você não faz
como o Senhor ordenou que você deveria fazer - apoiar a obra no sul?
Eu poderia dizer muito mais, mas não tenho forças hoje. Tu já está confundido por
homens cujo conselho é irregular. Se você romper com esses homens e separar-se
deles, você estará em uma situação muito melhor posição para avançar no trabalho.
Não há segurança em seguir os conselhos de homens que não são vivificados pelo
Espírito Santo, mas devem ser reformados, caso contrário serão pesados nas balanças
do santuário, e achados em falta.
Você foi representado para mim como entrando em um caminho, de braços dados
com
Irmão Y. Uma mão foi colocada em seu ombro, e as palavras foram ditas: “Estou à sua
direita para ajudá-lo a andar com Deus, a fim de que você não seja levado a caminhos
incertos pelo discurso dos homens.”
Meu irmão, não atrapalhe a obra de Deus. O Senhor especialmente honrou você
indicando que deveria ser presidente da Conferência Internacional. Mas o irmão Y não
foi selecionado para guiá-lo. A influência dele sobre você não é santificadora.
Eu tenho pouco a dizer agora, exceto que eu apoio os movimentos que foram feitos
pelos irmãos, e sua harmonia com o trabalho.
Sinto muito pelo irmão Y, pois ele não é convertido diariamente. O espírito dele de
críticas e seu desejo de controlar, de executar o trabalho, tem sido uma armadilha
para ele. Deus tenha piedade dele, pois ele não tem os elementos de paz e edificação
em sua alma. Ele precisa ser subjugado pelas mãos de Deus. Ele está desenvolvendo os
atributos do eu não santificado. Ele não é um conselheiro seguro, pois quase sempre
vê algum curso para ser seguido oposto ao curso que seus irmãos desejam seguir; e se
ele consegue que alguém apóie seus pontos de vista, torna tudo difícil para aqueles
que se opõem a ele. Quando é que aqueles que tiveram grande luz, grandes
oportunidades, aprendem a trabalhar em harmonia com seus irmãos, não estarão
sempre puxando do lado errado? Por que eles não podem aprender que eles fabricam
muitos encargos para os outros carregarem?
Estou tão feliz que o irmão Stone tenha aprendido com o Mestre. Eu tive grande temor
por ele há muitos anos. Fico feliz que ele tenha se colocado onde o Senhor possa usá-

lo para a glória de seu nome. Meu irmão, espero que você se coloque entre os sábios,
que entendem.
É tudo o que tenho forças para escrever agora. Se eu puder, vou escrever mais
mais tarde. Deus te abençoe.
Carta 68, 1901.

Ellen G. White Estate
Washington DC,
27 de setembro de 1984.
Carta Inteira

MR Nº 1090 - CONFORTO EM TEMPOS DE LUTO
(Escrito em 18 de março de 1850, a Leonard W. Hastings, de New Ipswich, NH.)
Eu mal sei o que dizer para você. A notícia da morte de sua esposa foi para mim
esmagadora. Eu mal podia acreditar e mal posso acreditar agora. Deus me deu uma
visão na noite de sábado que eu irei escrever.
Vi que Deus deu ao irmão A um sonho que, se ele o tivesse seguido, ele estaria com
você na angústia de sua esposa; e se o irmão B não estivesse com ele, teria ido a Deus
sozinho, e teria visto pelo sonho e pelas ilustrações do Espírito que ele deveria vir
diretamente a sua casa quando Satanás tivesse sua esposa em suas mãos, e pela fé em
Deus a teria arrancado do poder do inimigo. Mas ele se apoiou no irmão B para
cumprir o dever e seguiu suas impressões, em vez da luz que Deus lhe deu no sonho.
Eu vi que não foi por engano que ela foi levada embora, mas se o irmão A tivesse vindo
diretamente para sua casa, ela teria sido resgatada das garras do inimigo.
Vi que eles fizeram algo errado ao afligir os aflitos, reprovando-os por ter realizado o
funeral no sábado. Vi que seria melhor se eles olhassem para si mesmos e vissem onde
erraram o caminho do dever que Deus havia traçado para eles entrarem.
Vi que ela estava selada e subia à voz de Deus para levantar-se sobre a terra, e estaria
com os 144.000. Eu vi que nós não precisamos nos lamentar por ela; ela descansaria
em tempos difíceis e tudo o que podemos lamentar é a perda e a privação de sua
companhia. Eu vi que a morte dela resultaria em bem.
Eu aviso a Arabella e o resto das crianças para se prepararem para se encontrar com
Jesus, e então eles encontrarão sua mãe novamente, para nunca mais se separaram.
Oh, filhos, atentem ao fiel aviso de que ela deu-lhes enquanto ela estava com vocês, e
não deixem todas as orações que ela ofereceu a Deus por vocês serem como água
derramada no chão. Estejam prontos para encontrar Jesus, e tudo ficará bem.
Entreguem seus corações a Deus e não descansem nenhum dia, a menos que saibam
que amam a Jesus.
Querido irmão, oramos a Deus para cingir você e fortalecê-lo para sustentar sua perda.
Deus estará com você e defenderá você. Somente tenha fé.
Deus me mostrou sobre o irmão B que não era seu dever viajar. Vi que a companhia
dele era agradável enquanto estava conosco, mas quando ele se foi, tudo se foi. Ele
não deixou nenhuma verdade da Palavra de Deus para a mente se deleitar, e não havia
deixado nada substancial, mas tudo se foi quando ele foi. Eu vi que ele não era um dos
mensageiros.
Tristeza não como aqueles que não têm esperança. O túmulo pode segurá-la por um
tempo. Espero que esteja em Deus e se anime, querido irmão, e você a encontrará
daqui a pouco. Não deixaremos de orar para que as bênçãos de Deus repousem sobre

sua família e você. Deus será seu sol e seu escudo. Ele estará ao seu lado nesta sua
profunda aflição e provação. Aguente bem a provação e você receberá uma coroa de
glória com sua companheira na aparição de Jesus. Mantenha a verdade firme, e você
será coroado com ela com glória, honra, imortalidade e vida eterna.
Dê meu amor à irmã Gorham e a todos os santos. Muito amor para você e seus
queridos filhos.
Ellen G. White
PS: Você vai escrever para nós? Ellen diz: Escreva em breve. Peça para as crianças
escreverem. Gostaríamos que elas escrevessem. Na esperança, James White.
Carta10, 1850.

White Estate
Washington DC,
27 de setembro de 1984.
Carta Inteira

MR Nº 1091 - PREGUE A PALAVRA DE DEUS, NÃO FÁBULAS DOUTRINAS
FANTASIOSAS
(Escrito em 15 de dezembro de 1899, para SN Haskell e GA Irwin.)
Acabei de ler suas cartas e agora tentarei escrever para você. As coisas que você
escreve [ver nota *] são simplesmente imaginações tolas que são apresentadas ao
povo. Os professores que se prezam precisam aprender de novo os princípios de nossa
fé. Eles precisam ser completamente convertidos. Fazer as declarações que eles fazem
e manter as noções que eles têm, é como descer da elevação mais alta à qual a
verdade da Palavra leva os homens, ao nível mais baixo. Deus não está trabalhando
com tais homens. Tendo perdido as grandes verdades da Palavra de Deus, centradas
na mensagem do terceiro anjo, eles ocuparam seu lugar com fábulas. Quando eles
cavarem mais fundo nas pedreiras da verdade, seus lábios não proferirão as
declarações que proferiram no passado, declarações que não têm fundamento na
Palavra de Deus.
O Senhor declarou o que é verdade. Ele deixou claro a diferença entre verdade e erro.
A verdade é sensata, genuína; isto leva a assinatura do céu. Aqueles que plantam joio
entre os trigos não são verdadeiros trabalhadores e deveriam deixar o trabalho para
homens sensatos. Meus irmãos, há necessidade de incentivar princípios elevados.
Aqueles que prezam e defendem idéias fantasiosas precisam ser ensinados sobre o
que é verdade antes que eles tentem ensinar aos outros. Teorias artificiais e
suposições não devem ser permitidas a entrar no trabalho. Mas não nos impressiona
de que muitos são tolos e extremos. Existem algumas mentes desequilibradas que
estão prontas para pegar em qualquer coisa de caráter sensacional. Mas eu lhe digo
que existem muitos na América que são tão verdadeiros quanto os princípios de aço, e
estes serão ajudados e abençoados, pois eles estão chorando entre a alpendre e o
altar, dizendo: “Poupa o teu povo, ó Senhor, e não dê a tua herança ao opróbio. ”[Joel
2:17] Devemos deixar que os grandes princípios da mensagem do terceiro anjo se
destaquem de forma clara e distinta. Os grandes pilares da nossa fé suportarão todo o
peso que puder ser colocado sobre eles.
Aqueles que nesta era do mundo levam adiante a obra de Deus devem cavar o poço
profundamente nas minas da verdade, para que possam encontrar as jóias preciosas e
imperecíveis. Todos devem ter cuidado com o que apresenta ao povo como verdade.
Não apresente sua própria imaginação como verdade bíblica. O inimigo tenta distorcer
e enrolar a mente humana. A quem o ouve, ele apresenta idéias que são estranhas e
peculiares, que criam uma sensação. Estes ele os leva a apresentar a outros, com uma
prova de sua imaginação. Assim Satanás estabelece mentes pensando em canais
errados, desviando-os da genuína prova que Deus faz em Sua Palavra.
Aqueles que apresentam a ideia de que cegos, surdos, coxos, os deformados, não
receberão o selo de Deus, não estão falando palavras dadas pelo Espírito Santo. Há
muito sofrimento em nosso mundo. Para alguns, o sofrimento e a doença foram
transmitidos como uma herança. Outros sofrem por causa de acidentes. Causa e efeito
estão sempre em operação em nosso mundo, e sempre estarão. O Senhor tem aflitos,

amados aos Seus olhos, que suportam o sofrimento de enfermidades corporais. A eles
é prometido cuidado e graça especiais. Suas provações não serão maiores do que
podem suportar.
Paulo tinha uma aflição corporal; sua visão era ruim. Ele pensou que através de
fervorosa oração a dificuldade possa ser removida. Mas o Senhor tinha Seu próprio
propósito, e disse a Paulo: não fale mais comigo deste assunto. Minha graça é
suficiente. Eu vou permitir que você suporte esta enfermidade.
O Senhor Jesus uniu Seus interesses aos interesses do mundo inteiro. Sua influência é
cada vez maior, sem limites de influência. Embora invisível, é intensamente ativo.
Dominado pelo próprio Pai, é o elemento usado para restaurar a moral imagem de
Deus no homem.
A parábola do rico nobre e Lázaro, que estava fora de seu portão, é uma lição para
todos. Para o nobre tinha sido confiado o talento dos meios. Ele desfrutou de grandes
bênçãos. Mas ele era infiel àquele que lhe dera bens sobre os quais negociar. O
mendigo estava do lado de fora de seu portão e pediu piedade e ajuda, mas o nobre
deixou de fazer exatamente o que poderia ter feito. A história desses dois homens
mostra como Deus lidará com Seus crentes, sofredores e como aqueles que estão
gastando a auto-gratificação que eles deveriam transmitir aos pobres. Deus não
escolheu o rico nobre. Lázaro, a quem Ele representou em grandes bênçãos e
aprovação.
Vivem em nossa terra homens que passaram da idade de quatro ponto dez. Os
resultados naturais da velhice são vistos em sua fraqueza. Mas eles acreditam em
Deus, e Deus os ama. O selo de Deus está sobre eles, e eles estarão entre o número
dos quais o Senhor disse: “Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor.” Como
Paulo, eles podem dizer: “Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé;
doravante está previsto para mim uma coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz,
deve dar-me naquele dia; e não somente a mim, mas a todos eles também amaram a
Sua aparição.” Há muitos cujos cabelos grisalhos Deus honra porque eles travaram
uma boa luta e mantiveram a fé.
Não há necessidade de entrar em polêmica com as pobres almas que pensam que
estão fazendo o serviço de Deus quando crêem nas fábulas do diabo. Quando nossos
jovens ministros se machucam e oprimem a causa de Deus, colocando a solene e
sagrada verdade no mesmo nível das fábulas, aconselha-os a se converterem por
estudo atento da Palavra com homens de experiência, que durante anos entendem a
verdade. Deixem eles se afastarem do romance, das interpretações fantasiosas que
não têm fundamento na Palavra de Deus. "O que é o joio do trigo?"
Precisamos, nesta era de erro, de devaneios e fantasias, aprender os primeiros
princípios da doutrina de Cristo. Vamos nos esforçar para ser capaz de dizer com o
apóstolo: “Não seguimos fábulas astuciosamente compostas, quando lhe fizemos
saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ”[2 Pedro 1:16] O Senhor nos
convida a

seguir princípios elevados e nobres.
Foi-me mostrado que existem aqueles a quem as palavras se aplicam, “Porque,
devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar
quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus; e vos haveis feito tais que
necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se
alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas
o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os
sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal.”[Hebreus 5: 12-14]
Se alguém precisou de instruções como essa, são aqueles que, enquanto afirmam
trabalhar no ministério, estão pregando as produções de imaginação pervertida. Hoje,
como nos dias de Cristo, estranhas, estranhas idéias estão surgindo. A verdade que
Cristo ensinou era grande e elevada e exaltada. Mas embora o povo judeu tivesse
recebido grande luz, eles não trouxeram para a vida prática os grandes princípios de
amor a Deus e ao homem.
Por muito tempo antes do primeiro advento de Cristo, os rabinos tiveram trabalhado
para tornar a verdade sem efeito. Eles pareciam ter perdido o bom senso e
trabalharam para construir algo original que preservasse sua influência. Eles fizeram
um show de vitória [isto é, superioridade ou supremacia] por uma repetição sem fim
de fábulas e tradições infantis. Eles fabricaram coisas inferiores, inconsistentes,
frívolos ditados e formas triviais, interpretando a verdade em falsidade. As mentes
deles se escureceram. Sem a prática, as verdades sagradas perderam seu brilho. Foram
tornadas em manufaturas, mandados desnecessários, provas falsas feitas e
apresentadas. A verdade sagrada foi desonrada por ser levada em companhia com o
erro.
Cristo veio para trazer luz e imortalidade à luz. Mas a restrição, a compreensão
limitada dos discípulos os levou a procurar as fábulas dos professores judeus como
sabedoria, e isso impôs uma estreiteza no ensino de Cristo. Ele não poderia ensiná-los
como gostaria de ter feito, porque misturavam assuntos de interesse eterno com as
tradições dos homens. Suas imaginações não foram santificadas. Isso determinou a
medida da comunicação divina. Cristo deixou muitas coisas não reveladas, dizendo:
"Vocês não podem suportá-las agora."
O Senhor Jesus não apresentou nenhuma das suposições baratas que alguns que
afirmam ser professores estão fabricando. Não pode haver nenhum valor nas fábulas
que são compostas por adivinhações para fazer uma impressão nas mentes. Os
rapazes devem ser educados para se manterem dentro dos limites de "Está escrito".
Paulo escreve: “Portanto, eu te exorto diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que
julgará os vivos e os mortos quando Ele aparecer em Seu reino: Pregue a Palavra;
instes a tempo e fora de tempo; reprova, repreende, exorta com toda a longanimidade
e doutrina. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas diante de
suas próprias concupiscências, amontoarão para si professores, tendo coceira nas
orelhas; e desviarão os ouvidos da verdade, e a transformarão em fábulas ”[2 Timóteo

4: 1-4] Esse tempo chegou. Apresento a palavra de advertência: “Vigia em tudo,
persevera nas aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpre o teu
ministério.”[Verso 5]
Ninguém deve pôr a verdade à tortura por imaginação barata, colocando uma
construção mística forçada sobre a Palavra. Assim eles correm o risco de transformar a
verdade de Deus em mentira. Existem aqueles que precisam em seus corações o toque
do Espírito divino. Então a mensagem para este momento será seu fardo. Eles não
procurarão provas humanas, para algo novo e estranho. O sábado do quarto
mandamento é o teste para este tempo e, portanto, toda [a verdade que está]
relacionada com este grande memorial deve ser mantida diante das pessoas.
Sinto muito além do que qualquer linguagem pode expressar. Irreverência está
chegando rapidamente. Tenho palavras para falar com os rapazes que tem ensinado a
verdade: Pregue a Palavra. Você pode ter mentes inventivas. Você pode ser
especialista, assim como os professores judeus, ao levantar novas teorias, mas Cristo
disse delas: “Em vão eles me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de
homens.” [Mateus 15: 9] Eles apresentaram tradições, suposições e fábulas de todos
os tipos para as pessoas. As formas e cerimônias que eles ordenaram tornam
simplesmente impossível para as pessoas saber se estavam guardando a Palavra de
Deus ou seguindo a imaginação dos homens.
Satanás fica satisfeito quando ele pode confundir a mente. Que os ministros não
preguem suas próprias suposições. Que procurem sinceramente nas Escrituras, com
uma compreensão solene de que, se ensinarem por doutrina as coisas que não estão
contidas na Palavra de Deus, serão como os representados no último capítulo de
Apocalipse.
Verdade, verdade presente, é tudo o que a Palavra de Deus representa ser. O Senhor
gostaria que Seu povo se mantivesse afastado de todas superficialidades, de tudo o
que destruiria sua influência e traria uma censura à verdade. Nossos irmãos ensinarão
o que
não é verdade, que nunca será verdade? Os portões do conselho celestial são abertos
a todos. Aqueles que seriam professores devem primeiro ser aprendizes.
Que aqueles que são tentados a entrar doutrinas fantasiosas e imaginárias cavem o
poço profundamente nas pedreiras da verdade celestial, e assegurem o tesouro que
significa vida eterna para quem recebe. Na Palavra há as idéias mais preciosas. Estas
serão garantidas por aqueles que estudam com seriedade, pois os anjos celestes
direcionarão
a pesquisa; mas os anjos nunca levam a mente a pensar em coisas baratas e absurdas,
como se fosse a Palavra de Deus.
Que os homens humilhem seus corações diante do Senhor. Que os professores
prestem atenção a palavra do maior Mestre que o mundo já conheceu: “Tome O meu
jugo sobre você e aprenda de mim; pois sou manso e humilde de coração: e achareis
descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é fácil, e meu fardo é leve ”[Mateus
11:29, 30]

Não fabrique jugos para o seu próprio pescoço ou para o pescoço do povo de Deus.
Ninguém lute contra reivindicações naturais, mas contra o pecado, que deve ser
enfrentado e repelido a cada passo. O caminho é claramente apontado. “Se alguém
vier após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz diariamente e segue-me ”[Lucas
9:23]
“A candeia do corpo é o olho; se, portanto, teu olho for puro” (se for tomado cuidado
especial para manter todos os órgãos do corpo puros e saudáveis; se a temperança em
todas as coisas é observada; se as faculdades físicas e mentais são exercidas de acordo
com uma consciência iluminada) "todo o teu corpo estará cheio de luz" [Mateus 6:22]
Paulo escreve: “Peço-lhes, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis
vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus, que é o seu serviço
razoável ”[Romanos 12: 1]
Não é nosso serviço rezar para que os cabelos coloridos fiquem pretos, ou que cabelos
grisalhos, que Deus declara honrosos, se tornem pretos. Aqueles que decidem
trabalhar nessa direção não estão continuando a conhecer o Senhor. Eles estão
começando em um curso que levará ao fanatismo mais desonesto a Deus.
Nosso trabalho é formar novos hábitos de pensamento. Pela fé em Cristo, nós
podemos fazer isso. As propensões naturais devem ser controladas. As inclinações
egoístas devem ser negadas. De novo e de novo algumas coisas hostis à graça e
reforma vem à tona. De novo e de novo nós seremos convocados para o conflito para
combater tendências hereditárias de fazer errado.
O que os ministros devem ensinar ao povo? Certamente não fábulas. Certamente e
provavelmente não suas próprias idéias tolas, que colocariam um jugo doloroso a ser
carregado sobre os pescoços das pobres almas. Tal jugo Cristo não indicou. Irrita; traz
inquietação, ansiedade e preocupação. Levemos o jugo de Cristo que traz descanso,
paz, obediência; porque o seu jugo é suave e o seu fardo, leve. " Portanto, cingindo os
lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se
vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo; Como filhos obedientes, não vos
conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância; Mas, como
é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de
viver; Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo.”[1 Pedro 1: 13-16]
Entre os jovens, existe um desejo ardente de se apossar de coisas nova, mesmo que
seja da qualidade mais barata. O Senhor não quer que a mente se concentre em nada
não lucrativo, procurando o que nunca encontrará. Ele deseja que procuremos uma
alma pura e limpa, uma alma lavada e embranquecida no sangue do Cordeiro. É o
branco manto da justiça de Cristo que dá ao pecador a admissão na presença dos anjos
celestiais. Não é a cor do cabelo dele, mas sua perfeita obediência a todos os
mandamentos de Deus, abre para ele o portões da cidade santa.
Ninguém neste mundo está isento de calamidade, infortúnio, e aflição. Mas se nossos
corações são lavados no sangue do Cordeiro, por mais pobres e angustiados que

possamos ser, temos o privilégio de ver em antecipação a alegria que será nossa no
céu. Então deixe que as promessas de Deus sejam recebidas e desfrutadas pela fé.
Que nenhum do povo de Deus acredite nas fábulas introduzidas por alguns sobre a cor
dos cabelos. A idéia de que pessoas deformadas devem ser curadas para que sejam
salvas é uma fábula originada por alguém que precisa interiormente purificação antes
que ele possa receber o selo de Deus. No grande dia de Deus, todos os que são fiéis e
verdadeiros receberão o toque de cura do restaurador divino. O doador da vida
removerá toda deformidade, e lhes dará vida eterna.
Na Palavra de Deus, a pergunta não é: Qual é a cor dos cabelos? ou a forma do corpo?
mas, O coração foi purificado, feito branco, e provado?
Carta 207, 1899.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
27 de setembro de 1984.
Carta Inteira.
* Logo após SN Haskell retornar aos Estados Unidos em 1899 após uma ausência de quatro anos no
exterior, escreveu a Ellen White, que ainda estava na Austrália:
“Entre algumas das doutrinas mais estranhas que ouvi estão as que selo de Deus não pode ser colocado
em nenhuma pessoa de cabelos grisalhos, ou qualquer pessoa deformada, pois na conclusão do
trabalho, atingiria tal estado de perfeição, tanto fisicamente e espiritualmente, e então não poderia
morrer. Eu disse ao irmão Breed ... que eu esperava que no próximo eu ouvisse que podíamos obter um
novo conjunto de dentes nesta vida. Bem, irmão Breed disse, isso foi pregado por alguns. ”- SN Haskell,
para E.G. White, 3 de outubro de 1899 .
Seis semanas depois, o Élder Haskell escreveu mais:
“Falei duas vezes com os professores da [Battle Creek] Colorado College. A primeira vez foi na
interpretação correta das escrituras. Era para protegê-los contra alguns ponto de vista extremos tiveram
no passado. A segunda vez foi sobre o assunto de matar insetos. Me perguntaram se não era a vida de
Deus que estava nos insetos, etc .... Todo mundo
hoje em dia, quando eles avançam em alguma idéia irritante, eles retiram alguns de seus escritos para
provar isso. E quase sempre me lembro, de quando foi escrito, e as circunstâncias, para que eu possa
fazer uma conexão....
“Existe uma doutrina, no entanto, ser pregada por alguns que a chamam de retidão física. Trata de
vivermos corretamente, isso nos garantirá viver e ser feitos imortais quando o Senhor vier. ”- SN Haskell
para E.G. White, 23 de novembro de 1899.
Haskell indicou que os defensores da “justiça física”, doutrina da “carne santa”, baseavam seus
ensinamentos em uma declaração feita por Ellen White. Em 1877, ela escreveu:
“Aqueles que fazem esforços determinados em nome do conquistador para superar todo desejo não
natural do apetite não morrerão no conflito. Em seus esforços para controlar o apetite, eles estão se
colocando em relação correta com a vida, para que possam desfrutar da saúde e do favor de Deus e ter
um direito à vida imortal”. Redenção, ou a Tentação de Cristo, 81.

MR Nº 1092 - UMA VISITA GRATIFICANTE COM URIAH SMITH
(Escrito em 9 de janeiro de 1891, em Battle Creek, Michigan.)
Em casa de novo. Encontramos tudo bem em casa. As reuniões em Washington foram
excelentes e todas as reuniões pareciam aumentar em interesse. Todas as reuniões
seguintes foram consideradas as melhores. Eu falei oito vezes em Washington com
perfeita liberdade. Eu comecei a falar no sábado, e terminei o sábado seguinte. Nós
tivemos uma reunião muito abençoada e poderosa no último sábado. Como em
Danvers, quase todos na casa, se apresentaram para orações. A presença do Senhor
estava nas reuniões realizadas e a igreja foi grandemente fortalecida e aumentada em
fé e coragem.
Visitamos Baltimore no domingo, em um pequeno salão com muita liberdade.
Voltamos à noite e eu estava muito doente com dificuldades no coração. Todos
ficaram alarmados e acharam melhor retornar de uma vez para Battle Creek.
Chegamos aqui na terça-feira, 30 de dezembro. Naquela noite, fiquei em grande
agonia de alma a noite toda pelo Pr. Smith. Isto Pareceu-me que, a menos que ele
fizesse confissões agora, nunca viria para a luz. Eu não conseguia dormir, mas orei com
todo o meu coração ealma para que o Senhor o corrija por Seu Espírito Santo, e
quebre o feitiço que há tanto tempo o impede de tomar posições corretas.
Ouvi na manhã seguinte que o sábado anterior havia sido um momento maravilhoso
de buscar o Senhor. Havia cerca de dois mil no tabernáculo, e a Review and Herald
Extra foi lida, e o poder manifesto de Deus acompanhou a leitura da matéria. Dizem
que Battle Creek em geral não foi tão agitada antes como nesta ocasião. Todos
pareciam responder ao convite de buscar o Senhor, e eles tiveram que dizer: “Busque
o Senhor onde você
estão; é o melhor que podemos fazer.” O professor Prescott leu o assunto, e parou
várias vezes, profundamente afetado, chorando. Ele então confessou que na reunião
de Minneapolis, e desde então, ele não tinha sentimentos completamente certos. Ele
pediu perdão a todos, e especialmente os irmãos Wagoner e Jones. Irmão Jones, eu
acho que não estava presente. Ele então pegou o braço do irmão Smith e os dois
foram adiante. O irmão Smith começou assim, mas, embora o irmão Prescott tenha
aberto o caminho, ele não aproveitou a oportunidade. Tudo o que ele disse foi: “O
assunto voltou para mim; é para mim.”
Sexta à noite falei com muito poder diante do povo. O Espírito do Senhor estava
trabalhando. Escrevi algumas coisas para o irmão Smith, coisas muito simples, mas
pensei em esperar um pouco antes de dar para ele. Sábado, falei no começo da manhã
de Mateus 11: 16-27. Eu fiz uma aplicação pontiaguda dessas palavras e as setas da
aljava do Senhor atingiram o coração.
Domingo, o irmão Smith veio até mim e tivemos uma longa conversa. Eu fui
encorajado a ver que ele não se apoiava em mim, e eu não escondi dele sobre como
eu considerava sua posição e quão difícil ele tornou o meu trabalho. Ele se sentiu
profundamente por isso. Terça-feira ele ligou novamente pra mim e me pediu para

participar de uma reunião que deveria ser composta por alguns selecionados. Esta
reunião foi realizada na quarta-feira. O irmão Smith leu o assunto que eu havia escrito
para ele e fez uma confissão direta ao professor Bell, que estava presente, da maneira
como ele o havia tratado. Então ele começou com Minneapolis, e fez sua confissão. Ele
caíra sob a Rocha e foi quebrado. Não posso descrever para você minha alegria.
O irmão Rupert então fez completa confissão, essa foi uma reunião solene de fato. Eu
sei que o Senhor estava em nosso meio. Como nós estávamos separados, o irmão
Smith pegou minha mão e disse: “Irmã White, você me perdoa por todos os problemas
e angústias que causei a você? Garanto-lhe que esta é a última vez que o Senhor me
perdoará. Eu não repetirei a história dos últimos três anos.” Louve ao Senhor, Ó minha
alma! Louve Seu santo nome! Meu retorno [de Washington, DC, para Battle Creek],
era realmente obra do Senhor, e assim que eu cheguei em casa, a aflição deixou meu
coração e não voltou mais desde então.
Amanhã, sábado, saio da cidade cerca de 24 quilômetros para falar com um grupo
recém-criado. Algumas importantes acessões à causa de Deus foram feitas, o que
perturbou bastante os membros da igreja, e o primo de Canright que morava no local
instigou as pessoas a irem a Canright. Ele veio, mas não fez mal; ele só fortaleceu
aqueles que abraçaram a verdade e tornou mais amargo aqueles que estavam em
oposição. O próprio irmão de Canright, que tem retrocedido por anos, abraçou a
verdade e agora está firme e decidido. Que o Senhor o abençoe e torne os crentes
mais firmes.
Manuscrito 3, 1891.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
27 de setembro de 1984.
Manuscrito inteiro

MR NO. 1093 - O ESPÍRITO SANTO E A PALAVRA DE DEUS CONCORDAM
(Escrito em 5 de janeiro de 1894, de Melbourne, Austrália.)
Dirijo-me aos meus queridos irmãos e irmãs na Ilha Pitcairn:
O Senhor Jesus em Sua providência operou em seu meio. Ele enviou Seus mensageiros
para apresentar a você os tesouros de Sua Palavra. Ele abriu as Escrituras para seu
entendimento, e você sentiu que era seu privilégio aceitá-las exatamente como as
lemos. Somos gratos ao Senhor que de você foi à palavra de Deus, porque você
guardou as palavras da vida para os outros. É um privilégio precioso confiar a obra de
Deus, ser cooperador de Deus.
O Espírito Santo sempre leva à Palavra escrita e chama a atenção ao grande padrão
moral de justiça. Ser honrado por Deus por ter o privilégio de testemunhar a verdade
é uma coisa maravilhosa. Disse Cristo a Seus discípulos antes de subir às nuvens dos
anjos que O receberam fora da vista deles: “Vós Me serão testemunhas em Jerusalém
e em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. ” Eles estavam qualificados
pela investidura celestial do Espírito Santo para testemunhar Cristo.
Desejo impressionar você com o fato de que aqueles que têm Jesus permanecendo no
coração pela fé, realmente receberam o Espírito Santo. Todo indivíduo que recebe
Jesus como seu Salvador pessoal, verdadeiramente recebe o Espírito Santo para ser
seu Conselheiro, Santificador, Guia e Testemunha. Quanto mais perto o crente anda
com Deus, mais claro é seu testemunho e, como resultado, mais poderosa será a
influência de seu testemunho sobre os outros sobre o amor de um Salvador; mais ele
dará evidência de que valoriza a Palavra de Deus. Isto é sua comida, é sua bebida, para
satisfazer a alma sedenta. Ele preza o privilégio de aprender a vontade de Deus da Sua
Palavra.
Algumas almas que afirmam ser crentes menosprezaram e se voltaram da Palavra de
Deus. Negligenciaram a Bíblia, o maravilhoso Guia, o verdadeiro Testador de todas as
idéias, e afirmam que têm o Espírito para ensiná-las, o que torna desnecessária a
pesquisa nas Escrituras. Todos esses estão atendendo ao sofisma de Satanás, pois o
Espírito e a Palavra concordam. Diz as Escrituras: “À lei e ao testemunho: se eles não
falam de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles ”[Isaías 8:20] O único
homem verdadeiramente livre é aquele que foi liberto pela verdade.
Embora você esteja em uma casa em uma pequena ilha no mundo, no entanto, o
tentador está lá; ele coloca sua rede para prender almas. Mas o Senhor te ama, e Seus
anjos da guarda estão à sua volta. Se você é praticante da Palavra, você obedecerá às
instruções de Jesus Cristo. Ele diz: “Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as
conheço, e elas Me seguem: E eu lhes dou a vida eterna; e elas nunca perecerão,
ninguém as arrancará da minha mão ”[João 10:27, 28]
Não somos capazes de nos guardar; somos guardados pelo poder de Deus. Nosso
Redentor tem todo o poder no céu e na terra, e se nós fizermos exatamente como

Jesus nos manda, seremos salvos em Seu amor. Na nossa força própria somos
perfeitamente fracos, mas, quando colocamos toda a nossa confiança em Jesus Cristo,
somos mantidos por Seu poder, pois Ele é plenamente capaz de guardar toda alma que
deposita sua confiança nEle.
O perigo a que toda alma está exposta é muito grande. O grande adversário de Deus, e
o inimigo do homem está olhando para encontrar uma oportunidade de nos levar
quando estamos desprevenidos. Jesus nos disse do nosso perigo, e nos alertou contra
o astuto inimigo. Ele repetidamente ordenou a nós o dever de sempre vigiar e orar,
para que não cair em tentação.
Acredite em Jesus, confie em Jesus com fé constante e viva e confie sem dúvida em
Jesus para mantê-lo e salvá-lo. Aquele que é poderoso para salvar se apoderou de
você; e enquanto você se submeter a ser guiado por Ele, aprender dEle, confiar Nele,
Ele impedirá que você caia; e quando Deus se empenha em mantê-lo, ele é uma defesa
segura. Ele é uma fortaleza forte e, ao confiar Nele você está perfeitamente seguro.
Sua palavra é prometida em sua defesa, se você acreditar Nele. Simplesmente confie
em Deus e obedeça a Seus mandamentos, e você será salvo pelos méritos e
intercessão de Jesus Cristo.
Cristo disse a Pedro: “Satanás desejou ter você, para te peneirar como trigo; mas eu
tenho orado por ti, para que a tua fé não falhe, e quando tu te converteres, fortalece
teus irmãos ”[Lucas 22:31,32.] Muito preciosas para Jesus são as almas pelas quais Ele
deu a Sua vida. Jesus conhece o valor da alma humana, pois se formos obedientes aos
mandamentos de Deus, seremos capacitados à imortalidade. Quando a alma está
perdida no pecado, o objeto mais valioso do mundo está perdido.
Todo filho e filha de Adão que é abençoado com poder de raciocínio, possui dotações
e capacidades pelas quais ele pode fazer progresso. Ele pode ser elevado, enobrecido e
santificado, e manter conversa com Deus. O Céu manifestou um intenso interesse no
trabalho de desenvolver a imagem moral de Deus no homem. Nós devemos ver o valor
que Deus colocou sobre o homem. Os seres humanos podem possuam a imortalidade,
a vida que corre paralela com a vida de Jeová. Eles podem viver enquanto Deus viver.
Quando consideramos essas coisas, somos cheios de reverência e temor. Significa
muito ser filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo.
Os idosos e jovens de sua ilha não buscarão o Senhor? Você não vai se esforçar muito
sinceramente pela coroa da imortalidade? Você não pode odiar o pecado e orar
sinceramente para que você tenha um senso de sua excessiva pecaminosidade? Você
não vai odiar aquilo que causou a morte da Majestade do céu, o Filho de Deus?
Lembre-se sempre do fato de que há uma coisa que Deus odeia com um perfeito ódio,
e isso é pecado. Isso provará a ruína de milhares, sim, milhões de almas, porque eles
escolhem pecar e, ao pecar, eles formam caráter à semelhança de Satanás; e, a menos
que arrependam-se, abandonem o pecado e creiam em Jesus Cristo, nunca
encontrarão um
lugar no céu.

Eu falo a todos na ilha. Fora de Cristo você está perdido, desamparado, desfeito e deve
perecer. Você vê agora por que Cristo advertiu, avisou e pediu-lhe que se
arrependesse do pecado, pois você não deve perder a eternidade no seu acerto de
contas. Quando Cristo deu Sua vida por você, era para que Ele pudesse colocá-lo em
terreno privilegiado e lhe comunicar seu poder moral. Pela fé você pode se tornar
participante da Sua divina
natureza, tendo superado a corrupção que existe no mundo através da
concupiscência.
Se entrarmos em contato com pecadores endurecidos e ousados no pecado, eles
procurarão levar-nos a ser tão mau quanto eles; Mas isso é para você prestar atenção
à cautela e à injunção da Palavra de Deus: “Se os pecadores te seduzirem, não
consintas” [Provérbios 1:10] Eleve suas orações ao céu para que você seja libertado da
tentação. Ore, ore e coloque sua vontade ao lado da vontade de Deus. Oh, tenha
certeza de orar para que o Senhor lhe dê Sua graça para resistir ao diabo, que causou a
queda de Adão e Eva no Éden, e [quem] com todo seu poder enganoso tentará fazer
com que as restrições e mandamentos de Deus não tenham efeito sobre você.
É terrível que os agentes humanos crucifiquem para eles mesmos o Filho de Deus
novamente, e colocando-O em vergonha aberta. Eu tenho uma mensagem de Deus
para você. É: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.” Quando você o vê
em Seu amor incomparável, levando os pecados do mundo, quando você vê Ele
exercitando Sua compaixão e amor pelos pecadores, e percebe que foi por você que o
inocente, santo, imaculado Cordeiro de Deus permaneceu como culpado de suportar
seu castigo, do qual você que é pecador e merecedor [de punição], pode permanecer
inocente, vestido com as vestimentas da justiça de Cristo, seu coração será derretido
pelo Seu amor incomparável, e você O aceitará como seu Salvador e perdão dos
pecados. Você não deve andar na escuridão. Deus te deu sábios conselheiros aqueles
que O amam e temem, e aqueles que amam as almas de todos por quem Cristo
morreu. Não desista dos conselhos, mas tome atenção às palavras de instrução. O
Senhor está prestes a vir; não se demore. Venha a Jesus todos os dias e diga a ele que
deseja força, você quer sabedoria celestial, para entender o que é pecado e como
abandonar isto. Você não pode seguir seu caminho, fazer sua vontade e ser perverso
em espírito, e ainda amar Jesus e ser reconhecido por Ele como Seu filho.
Você quer o céu; bem, Jesus quer que você tenha o céu e desfrute de suas glórias, ou
ele não daria sua vida preciosa para salvar você. Jesus está perto de você, convidandoo a vir a Ele a fim de que você possa ter vida. Venha exatamente como você está todos
os dias. Venha a Jesus confessando seus erros, suas falhas e seus pecados. Venha com
verdadeira contrição da alma; peça perdão, e Cristo o perdoará os pecados, e deixe os
raios brilhantes de Sua justiça brilharem em seus corações e mentes. Que o Senhor te
abençoe e te complete em Jesus Cristo, é minha oração.
Manuscrito 1, 1894.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
27 de setembro de 1984.

Manuscrito inteiro

MR N. 1094 - LÍDERES SOB A DISCIPLINA DE DEUS; O PODER DE CRISTO PODE
TRANSFORMAR A NATUREZA HUMANA
(Escrito em 2 de janeiro de 1894, de Melbourne, na Austrália, para Jacob Christiansen,
capitão do navio missionário Pitcairn.)
Eu te envio uma cópia da carta escrita para um irmão na Nova Zelândia. Eu tenho me
esforçado para impulsionar este assunto, embora haja muitos acontecimentos na
mudança do prédio da escola para o Campo cinco milhas de lá. Os terrenos da reunião
do acampamento são seis vezes maiores que as bases sobre as quais realizamos nossa
reunião Wellington, e há mais de seis vezes mais campistas no solo. Até agora nossos
encontros foram excelentes. Existe um bom espírito alegre manifestado. Oh, que o
Senhor manifestasse Seu poder nesta reunião!
Meu irmão, eu não me sinto totalmente livre em deixar você continuar a viagem sem
escrever para você sobre alguns pontos importantes em relação a sua atitude e em
relação aos sentimentos que você manifestou no navio. Se você tivesse percebido que
Jesus Cristo estava naquele vaso como uma testemunha de cada palavra falada por
você, se você tivesse percebido que cada ação foi registrada nos livros do céu, você
teria dito e feito as coisas que disseste e fizeste? Tenho certeza que você não faria.
Você levou em consideração que você tinha a bordo esse navio os mensageiros que
foram para levar uma mensagem de Deus como missionários para as pessoas que se
sentam na escuridão?
Se os anjos de Deus não tivessem exercido um poder restritivo sobre você, você teria
ido muito longe, porque Satanás estava trabalhando com você e manifestando seus
atributos através de você. A despeito de suas capacidades como capitão em alto mar,
e que você ocupa uma posição responsável no navio sob o seu comando, ainda assim
não julgo seguro confiar os missionários que se aventuraram suas vidas para ir para às
ilhas além mar e serem cobreiros de Deus na tentativa de salvar as almas que
perecem, para quem não está totalmente sob o controle do Espírito de Deus. O
inimigo está determinado a destruir aqueles que levarão a verdade aos ignorantes e
aos incultos. Os missionários terão o suficiente para suportar sem ter que encontrar o
espírito daquele que ficou como comandante do navio. Você tinha isso em seu poder e
tornou tudo muito desagradável para aqueles trabalhadores, mas era seu dever tornálo o mais agradável possível.
Meu irmão, sua alma é preciosa, mas conforme a luz que Deus me deu, eu reconheço
no entanto quão grande e perfeito pode ser o seu conhecimento de navegação, ainda
assim há outras coisas que você precisa aprender. Você precisa ouvir as palavras de
Jesus, onde Ele diz: “Vinde a Mim, todos os que cansados e sobrecarregados, e eu lhes
darei descanso: ... porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para
a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve ”.
Você não percebeu que havia um capitão mais alto na embarcação? Você não
percebeu que havia Alguém que estava testemunhando suas palavras e ações que
foram certamente uma ofensa a Deus? Você se consideraria seguro em um navio em

alto mar encarregado de um comandante que não exerceu autocontrole e que às
vezes agiria como se fosse louco? Se você tivesse realizado aquilo que Satanás colocou
na sua mente, e executado suas ameaças sobre os servos de Deus, teria havido
interferência da parte do céu; anjos ministradores estavam guardando os homens que
haviam colocado as vidas em suas mãos, a fim de atravessar as águas largas e falar as
palavras da vida para aqueles que estavam prontos a perecer.
Meu irmão, nunca ache que é um assunto leve mudar de capitão e abandonar Jesus,
seu verdadeiro e seguro Comandante, e navegar sob cores falsas. Você deve levar
Jesus a bordo. Se você espera ser respeitado, você deve respeitar o seu comandante.
Você irá sempre ser exposto a circunstâncias que não são agradáveis neste mundo.
Satanás se apresentará a você para que você possa escolher ele como seu
comandante.
A seleção da tripulação foi insensata; porque não é apropriado que os homens sem
Deus componham a tripulação do Pitcairn, ou trabalhem em qualquer cargo de
responsabilidade entre os missionários que são enviados em sua missão para as ilhas.
Esses homens maus trazem anjos maus com eles, e assim um canal de comunicação é
aberto entre eles e o principal rebelde. Satanás usará esses homens para fazer o que
ele manda. Então ele os usará para deturpar os mensageiros da verdade e para
deturpar a verdade da origem celestial.
Quão inconsistente é colocar os próprios seguidores de Satanás, sabendo que eles são
assim, no Pitcairn. Através de arranjos desse tipo, homens maus são trazidos para as
ilhas do mar para trabalhar nas linhas de Satanás, e eles vêm em conexão com as
pessoas que assumem como certo que todos os navios missionários são missionários;
e as más ações desses maus homens são atribuídas ao navio missionário, e, portanto,
uma má influência é deixada nas ilhas por causa destes seguidores de Satanás. Oh, que
nosso povo seja sábio!
Meu irmão, sua influência sobre o vaso foi deletéria. A impressão em sua mente não
estava correta, e a impressão feita em outras mentes entre a tripulação não era o
caminho certo com respeito aos servos de Deus. Você estava empregado para
comandar o navio, não os homens que a Conferência Geral havia selecionado para ir
como mensageiros no navio. O poder que trabalhou sobre o a sua mente não era do
céu.
Capitão Marsh era um dos filhos de Deus, querido ao coração Dele. Orava ao Senhor
para que seus pensamentos que foram instigados pelos poderes das trevas, suas
palavras que foram incitadas pelo adversário, podem obter o seu perdão. Capitão
Marsh dorme em Jesus.
Quando Satanás coloca seu espírito sobre você, e você age como tem feito no navio,
você trabalha sob suas ordens, e em vez de levar com você o sabor do céu em seus
atos e palavras, você carrega com você uma influência satânica. Peço-lhe para
considerar este assunto em uma luz diferente do que você fez até agora.

Se você acha que o seu curso de ação foi o resultado do curso tomado pelos ministros
que navegaram no navio, você cometeu um erro. Algumas coisas não foram como
deveriam. Algumas palavras foram faladas, algumas coisas foram feitas, que não eram
justificáveis sob as circunstâncias, mas sua mente foi forjada pelo príncipe do poder
das trevas para que ele realizasse seu propósito através de você.
Seus sofrimentos não foram criados pelos mensageiros de Deus, mas pelo espírito que
você favoreceu, pelo temperamento que você permitiu ser facilmente excitado, pela
inveja que você acariciava. Esta foi a causa do seu problema e do grande problema dos
outros. Você permitiu que sua mente ficasse excitada e estressada. Suas suposições
em relação ao capitão Marsh eram injustas e totalmente falsas. Satanás excitou sua
imaginação a tal ponto que coisas sem fundamento e importância se tornaram uma
realidade para você. Como o assunto é apresentado para mim, é uma coisa terrível ter
um tripulação do navio sob um comandante que não pode comandar a si mesmo, que
permite que Satanás tome posse de seus pensamentos, controle suas palavras, molde
sua mente e trabalhe através dele seus propósitos malignos. As dificuldades que
cercaram seu caminho foram amplamente criadas por si mesmo porque você viu as
coisas sob uma luz errada. Você pensou que uma certa condição de coisas existia por
causa da atitude dos mensageiros de Deus para com você, o que foi completamente
falso. Você trabalhou sob essa falsa impressão, e sua razão foi desequilibrada. Seu
ciúme foi despertado, e você imaginou que os homens a bordo do navio não estavam a
seu favor. Para agradar você, alguns membros da tripulação que deveriam agir melhor
o ajudaram aparentemente sustentando você. Você os sustentou em seus erros, mas
você não estava certo ao fazer isso.
Seu espírito incontrolável deve ser superado e você deve ser transformado em caráter
e dar provas de que você vê os seus erros e está corrigindo-os, senão não será seguro
para você ser colocado nesta posição de grande responsabilidade. Há muito envolvido
nisso a fim de que os assuntos continuem como estão. Um homem não está apto a ser
um comandante, a menos que ele próprio esteja sob a disciplina de Deus.
Contemple a perfeição de Cristo, que possuía todos os atributos da Divindade e todas
as perfeições e excelências da humanidade. Ele é o nosso exemplo. Você deve
aprender o caminho de Cristo, pois é a única maneira que irá qualificá-lo para
continuar a obra que Cristo deixou a Seus discípulos para fazer. Cristo tem uma afeição
intensa por Sua possessão adquirida, e Ele manifestou isto em morrer pelo mundo.
O amor de Cristo a Deus estava sempre brilhando e seu amor por Deus no mundo está
além de qualquer cálculo. Ele viveu não para agradar a si mesmo, mas Ele preparou-se
para suportar sem reclamar a auto-negação, auto-sacrifício, desprezo e ódio, a fim de
que Ele pudesse representar o amor do pai pelo homem e remover a impressão que
Satanás impôs de que Deus era severo e exigia mais dos homens do que eram capaz de
dar.
Jesus viveu o caráter de Deus. Ele estava disposto a ser ou fazer ou sofrer qualquer
coisa para salvar os homens da morte eterna. Ele condenou o pecado para que Ele não

fosse ser obrigado a condenar o pecador. Jesus suportou a pena da morte para que o
pecador não sofresse esta consequência terrível , e fez uma expiação para nós.
Não há desculpa para a inveja, a culpabilidade, o ciúme, o pecado e iniquidade, porque
Cristo fez todas as provisões para que aquele que crê Nele, como seu Salvador pessoal,
seja salvo do pecado. Cristo foi manifestado para tirar os nossos pecados, e para dar a
Sua graça em abundância aos seus seguidores para que eles não pequem. Nós não
somos chamados a andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que maravilhosa
condescendência por parte de Deus, que "amou tanto o mundo, que Ele deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna.” Deus fez de Cristo grande oferta pelo pecado para salvar o homem caído.
Todo homem e toda mulher que se entrega a Jesus para usar sua habilidade confiada e
ser um cobreiro de Deus é sagrado ao coração de Jesus Cristo. Ele identificou Seu
interesse com eles de uma maneira especial. Ele diz para todos, "não toques no meu
ungido, e não prejudique os meus profetas."
Aqueles que não podem compreender o trabalho dos homens que levam a mensagem
de misericórdia aos que estão em terras pagãs não devem ser colocados em conexão
com os missionários de Deus. Oh que todo aquele que tem conhecimento da verdade
nutra essa fé que trabalha pelo amor e purifica a alma. Cristo veio ao nosso mundo
para identificar seu interesse com o sofrimento da humanidade.
A natureza pecaminosa do homem era fraca, e ele era propenso a transgressão dos
mandamentos de Deus. O homem não tinha o poder de cumprir as palavras de Deus; é
por isso que Cristo veio ao nosso mundo, que Ele pode dar-lhe poder moral. Não havia
poder no céu ou na terra, mas o poder de Cristo poderia trazer [sentença ilegível no
original]. Ele veio para enfrentar a dificuldade e remover isto. Seu próprio braço trouxe
salvação. Deus enviou Seu Filho no semelhança de carne pecaminosa para que Ele
pudesse condenar o pecado na carne e revelar ao céu, aos mundos não caídos e
também ao mundo caído, que através do poder da graça divina, através da
participação da natureza divina, o homem não precisa mais ficar sob a maldição da lei
ou permanecer em transgressão.
A natureza de Cristo era uma combinação do divino e do humano. Tendo todos os
atributos de Deus, Ele também representou a excelência da humanidade e mostrou
que todos os que acreditam em Cristo como seu Salvador pessoal podem aperfeiçoar
um caráter conforme a semelhança de Cristo, e estar qualificado para se tornar um
trabalhador junto com Deus. Por preceito e exemplo Ele eleva aqueles que são
depravados, pois através das virtudes de Jesus Cristo, eles se tornam filhos de Deus.
Sua vida é como Vida de Cristo, seu trabalho é como o trabalho de Cristo, e ele não
falhará nem desanimará, porque ele é vitalizado pelo Espírito e poder de Jesus Cristo.
Cristo é o Filho de Deus em ação e em verdade e em amor, e é o representante do Pai,
bem como o representante de a raça humana. Seu braço trouxe salvação. Ele carregou
a humanidade, foi osso do nosso osso e carne da nossa carne, e submetido a todas as
tentações com as quais o 7rdo pecado que Satanás colocou sobre a família humana.
Tomando a humanidade e combinando-a com a divindade, Ele foi capaz de satisfazer

todas as exigências da lei de Deus, para superar todas as objeções de que o homem
não pudesse obedecer a Deus.
Satanás se fez proeminente como estando no caminho da obediência do homem aos
mandamentos de Deus. Satanás colocou diante do mundo que a única esperança de
salvação era em se livrar da lei de Deus. Mas Cristo veio para deixar claro que era
pecado, a transgressão da lei, que deveria ser abolida, para que a justiça da lei se
cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Jesus, o imaculado e puro, foi tratado como um pecador quando Ele foi encontrado à
semelhança da carne pecaminosa, a fim de que o crente pecador arrependido seja
tratado como justo. Assim a luz da verdade deve vir à alma, revelando o sagrado,
santo, imutável caráter da lei, e o crente coloque os pés no caminho da obediência.
Assim, ele deveria ser justificado e santificado.
O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é enviado a todos os homens para lhes dar
suficiência, para que por Sua graça possamos ser completos nele. O Senhor
providenciou que sempre estivéssemos sob o ensinamento e influência do Espírito
Santo. Então descobriremos que a lei de Deus é santa, justa e boa, e nós
aprenderemos a nos deleitar na lei de Deus. Nós amaremos os requisitos da lei, e dos
nossos corações prestaremos obediência às suas exigências.
Através da influência do amor de Deus derramado em nossos corações, nós amaremos
a Deus supremamente e nosso próximo como a nós mesmos, e isso compreende todo
o dever do homem. O amor não intenciona mal para seu vizinho, quando amamos a
Deus com todo nosso coração e nosso próximo como nós mesmos este é o
cumprimento da lei. Quando toda malícia, ódio, ciúme, e o egoísmo é purificado do
templo da alma, o vácuo é suprido com bondade, paciência, longanimidade,
benevolência e amor. A justiça da lei é cumprida em nós.
Cristo veio ao nosso mundo para elevar a humanidade, para renovar no homem a
imagem de Deus, para que o homem possa se tornar participante da natureza divina.
Jesus se entregou por nós para nos redimir de toda a iniquidade, e purificar para si um
povo peculiar, zeloso de bom trabalho. Cristo habitando em nossos corações pela fé
faz-nos como um ramo enxertado na verdadeira videira. A majestade do céu deu a sua
vida para nos fazer individualmente a sua própria, trazendo de volta o transgressor a
sua lealdade para com a lei de Deus, afastando o pecador de sua iniquidade. Oh, que
os homens amem e temam a Deus!
Jesus diz: [ João 17: 20-23 , citado]. Como Jesus conduz nossas mentes para ter mais e
mais amplas visões dos privilégios e vantagens que foram fornecidas para o homem
em um relacionamento íntimo com Cristo! O crente pode dar o testemunho em sua
vida e caráter que Deus ama o homem que obedece a Sua vontade como Ele ama Seu
filho. Quão incrível é essa afirmação quase além da compreensão da mente finita!
Jesus diz além disso, “E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lho farei conhecer mais,
para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja.” [verso 26 ].

Podemos ler estas palavras e não discernir o valor que Cristo colocou sobre o homem
que se rende inteiramente a Ele? Ele fez provisão de que "libertados da mão de nossos
inimigos, o serviríamos sem temor,
Em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida.” [ Lucas 1:74, 75 ].
Sempre “olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé”, ainda que sejamos
entregues aos desejos de homens e anjos maus, procuramos romper os laços do
pecado e de Satanás. [ 1 Pedro 1: 1-12 , citado]
Deus deu ao mundo e aos anjos a evidência do caráter imutável do seu amor. Ele parte
por meio do Seu Filho unigênito, envia-O ao mundo, vestido à semelhança de carne
pecaminosa, para condenar o pecado e morrer na cruz do Calvário para manifestar aos
homens que há provisão nos conselhos do céu para aqueles que crerem em Cristo,
guardarem os mandamentos de Deus. A não ser em Cristo, o homem não pode em
espírito e em verdade guardar um dos mandamentos de Deus, mas em Cristo Jesus as
reivindicações da lei são satisfeitas, porque Ele transforma a natureza do homem pela
Sua graça, cria no coração uma nova vida espiritual, implanta uma natureza santa, e os
homens se tornam semelhantes a Cristo em caráter.
Escrevi isso definitivamente e de maneira simples, para que minhas palavras não sejam
mal compreendidas. Que o Senhor aplique a verdade ao seu coração, e que ela possa
purificar seu caráter, que com a mente você possa servir ao Senhor Deus e ser amado
pelo Pai ao amar Seu Filho obediente, é a oração de Ellen G. White.
[PS] Irmão Christiansen, em visões noturnas eu estava conversando com você. O
Senhor me deu uma mensagem para você. Eu estava escrevendo para um irmão cujo
caso foi apresentado a mim, e depois de escrever para ele, fui informada pelo meu
guia que o seu caso era semelhante ao dele, e que eu deveria levar uma mensagem
para você também. Palavras foram ditas para mim, que deveriam ser impressas em
sua mente. Você deveria ser informado do fato de que a graça de Deus foi fornecida
em ampla medida para você obter vitórias sobre todos os pecados, que você pode ter
a fé que opera pelo amor e purifica a alma. Eu afirmo a você que esta mensagem em é
nome de Jesus que me deu este trabalho para fazer pela salvação das almas que
perecem.
11a carta de 1894.
Propriedade de Ellen G. White
Washington DC,
27 de setembro de 1984.
Carta Inteira.

MR NO. 1095 - PROBLEMA NO "PITCAIRN"
(De uma carta escrita em 2 de outubro de 1893, de Napier, Nova Zelândia, ao Dr. e Sra.
JH Kellogg.)
W.C.W. deve encontrar o Pitcairn quando chegar, pois havia problemas na tripulação
do navio. E deve haver mudanças entre os marinheiros, e W.C.W. recebeu muitas
cartas do capitão e passageiros. Ele também deve aconselhar-se com o povo de
Auckland e obter seu consentimento para que a reunião do [acampamento] seja
realizada em ou perto de Wellington. O telegrama que recebeu
indicava
consentimento; e W.C.W. foi até Kaeo ver os irmãos lá, e também os do Pitcairn que
necessitam, perto de Kaeo. Aqui em breve estaremos envolvidos em outra reunião de
campo. Carta 36, 1893, p.3.

Ellen G. White Estate
Washington DC,
27 de setembro de 1984

MR NO. 1096 - UM SCRIPT PREPARADO POR RODNEY VANCE NO QUAL EXTRATOS DA
CORRESPONDÊNCIA DE ELLEN WHITE SÃO CITADO. EM ARQUIVO NO WHITE ESTATE.

MR NO. 1097 - O VERDADEIRO SÁBADO X O FALSO SÁBADO; UM APELO AO
COMPROMISSO TOTAL
[Veja nota na página 10.]
"Tudo o que o homem semear, isso também ceifará" [Gálatas 6: 7] Eu quero semear
para o tempo e a eternidade. Meu coração está com fome e tem sede de justiça.
Quero que minha vida se esconda em Cristo Jesus, para que minha semeadura me
traga o tipo certo de colheita. Sinto muito em relação a mim mesmo, pois todos os
dias, em palavras ou ações, eu estou semeando joio ou trigo. Eu quero semear para o
tempo e eternidade. Eu vivi quase o período do meu tempo designado, e qual será a
colheita?
Quero uma confiança tranquila e inabalável no Altíssimo. Eu tenho experimentado Seu
cuidado protetor de maneira notável enquanto estou seguindo o caminho do dever. Eu
quero cair no túmulo como um grão de milho totalmente maduro. Não quero reclamar
no meu coração; unicamente gratidão deve permanecer lá. A misericórdia de Deus e
Sua benignidade devem ser guardadas, não como algo fora da mente, mas como algo
tão precioso que nunca deve ser esquecido. Como testemunhas oculares de Sua
majestade, podemos exaltar e louvar o Seu santo nome. Estamos com Ele no monte
santo.
Todo momento é precioso e pesado com consequências eternas. Estamos em um
mundo de aparências que zombam e enganam como as maçãs de Sodoma. Oh, como o
Senhor vê a dupla negociação e a duplicidade que existe em nosso mundo. Se nós não
pudéssemos vislumbrar acima e além das nuvens o brilho raios do Sol da Justiça,
poderíamos muito bem estar abatidos. Mas Jesus vive; o arco da promessa envolve o
trono como uma constante garantia de que Jesus vive; e porque Ele vive, viveremos
também.
Qualquer que seja a disciplina necessária da igreja militante em meio à ira do dragão
contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, a bênção é
pronunciada sobre todos os que amam e obedecem a Deus. As palavras são positivas,
e seu significado marcante. O Alfa e o Ômega não pronuncia palavras que levarão
qualquer alma a supor que uma profissão de fé sem amor genuíno e obediente, lhe
dará garantia de entrada na Cidade Santa e um direito à árvore da vida. O Senhor
declara, “Este povo se aproxima de mim e Me honra com sua boca e com os lábios
deles; mas o coração deles está longe de mim ”[Mateus 15: 8] Isso é zombar de Deus,
falando com uma boca de dolo.
A disciplina na escola de Cristo fará com que a igreja apoie-se no braço de Sua amado.
Os remidos do Senhor devem no fim, vir a Sião com canções e alegria eterna sobre
suas cabeças, em triunfo vitorioso. Todos os exércitos angelicais se regozijarão sobre
eles com cânticos. Mas quais são as qualificações de nossos cidadãos? “Bemaventurados são aqueles que cumprem Seus mandamentos, para que tenham direito à
árvore da vida, e pode entrar pelos portões da cidade ”[Apoc.22:14]

João, no Apocalipse, escreve sobre a unidade daqueles que vivem na terra para anular
a lei de Deus. [Apocalipse 17:13, 14; 16:13, citado.]
Todos os que exaltam e adoram o sábado dos ídolos, um dia em que Deus não
abençoou, ajuda o diabo e seus anjos com todo o poder de sua habilidade dada por
Deus, no que eles perverteram para usar como erro. Inspirados por outro espírito que
cega o discernimento, eles não podem ver que a exaltação da observância do domingo
é inteiramente a instituição da igreja católica.
Uma união corrupta foi formada para destruir as memorial da criação de Deus - o
sétimo dia, que Ele santificou e abençoou e deu ao homem para ser um sinal entre
Deus e Seu povo, para ser observado ao longo de suas gerações para sempre. Um
período está chegando quando todos tomarão partido entre o sábado do quarto
mandamento que o Senhor santificou e abençoou, e os sábado espúrio instituído pelo
homem do pecado.
Um sábado de ídolo foi criado, como a imagem de ouro foi criada nas planícies de
Dura. E como Nabucodonosor, rei da Babilônia, emitiu um decreto que todos os que
não se curvassem e adorassem essa imagem deveriam ser eliminados, será feita uma
proclamação a fim de que todos os que não reverenciarem a instituição dominical
serão punidos com prisão e morte. Assim, o sábado do Senhor será pisoteado. Mas o
Senhor declarou: “Ai dos que decreta decretos injustos, e escreva a tristeza que eles
têm prescrito" [Isaías 10: 1] [ Sofonias 1: 14-18 ; 2: 1-3, citado.]
O Senhor do céu permite ao mundo escolher quem eles querem ter como régua.
Vamos todos ler cuidadosamente o décimo terceiro capítulo de Apocalipse, pois diz
respeito a todo agente humano, grande e pequeno. Cada ser humano deve tomar
partido, seja para o Deus vivo e verdadeiro, que deu ao mundo o memorial da criação
do Sábado do sétimo dia, ou para um falso sábado, instituído por homens que exaltam
acima de tudo o que é chamado Deus ou que é adorado, que tomaram sobre si os
atributos de Satanás na opressão dos leais e verdadeiros que guardam os
mandamentos de Deus. Essa perseguição poder forçar a adoração da besta insistindo
na observância do sábado que ela instituiu. Assim ele blasfema Deus, “sentado no
templo de Deus, mostrando a si mesmo que ele é Deus” [2 Tessalonicenses 2: 4]
Essa adoração a um falso sábado é uma cunha que separa as igrejas protestantes de
Deus e as deixa nuas. Eles não tinham um texto das Escrituras para sustentar seu falso
Deus, mas, ainda assim, um engano muito antigo mas ainda um engano, foi
recomendado à reverência e exaltado, enquanto o sábado do quarto mandamento foi
pisoteado e Deus desonrado. A Bíblia estava diante deles com um claro "Assim diz o
Senhor" e a penalidade que é a parte do transgressor; mas como Adão e Eva no Éden
ouviram as falsidades de Satanás, o mundo está seguindo justamente seu exemplo.
Satanás, que foi expulso do céu, está liderando o mundo, vendado por seus sofismas,
da mesma maneira que ele liderou os anjos que aceitaram sua teologia ao invés de um
“Assim diz o Senhor”. Já as igrejas estão nuas e sem vestes. Como o arquienganador
eles não têm desculpa, pois têm a Palavra de Deus, clara e limpa e ao ponto. Enquanto

eles reinarem os fiéis e leais súditos do reino de Deus, são privados de sua liberdade
de consciência, trazidos perante magistrados e juízes, e pronunciada sentença contra
eles, entregando-os na prisão, colocando-os na cadeia e até condenando-os à morte,
eles mesmos perante o universo estão mostrando determinação e desprezo obstinado
das leis do eterno Jeová. [Apocalipse 14: 1-4, citado.]
Uma das características marcantes na representação dos 144.000 é que na boca deles
não foi encontrado dolo. O Senhor disse: “Abençoado é o homem ... em cujo espírito
não há dolo ”[Salmo 32: 2] Eles professam ser filhos de Deus, e são representados
seguindo o Cordeiro aonde quer que vá. Eles são prefigurados diante de nós como de
pé no monte Sião, cingidos pelo serviço sagrado, vestidos de linho branco, o qual é a
justiça dos santos. Mas todos os que seguem o Cordeiro no céu O seguirão primeiro na
terra, em confiança, amor, obediência voluntária; seguem-nO não de maneira irritante
e caprichosa, mas com confiança, sinceridade, como o rebanho segue o pastor.
São esses que estão ferindo e aprisionando seus companheiros humilhando-os à
associação depravada daqueles que estão nas prisões? Esse é o sinal de quem segue o
Cordeiro? Não, não. Todos os que fazem este trabalho evidenciam que escolheram o
lado de quem foi expulso do Éden, que era um falsificador de Deus, e que por opressão
tenta compelir os escolhidos de Deus a adorar um sábado de ídolos que está sem um
texto das Escrituras para dar sua autoridade.
Cristo deu a Seus seguidores alguma lição ou exemplo? Não; Ele veio, não para
quebrar o poder moral dos homens, mas para restaurar isto. Ele veio para quebrar o
poder da opressão. Seu trabalho foi para libertar aqueles que estavam escravos de
Satanás. Quem diz ser um filho de Deus, e ainda assim faz um trabalho que aflige e
oprime, executando ações cruéis contra seus semelhantes, não estão seguindo o
Cordeiro aonde quer que vá, mas são seguidores de outro líder. Eles desenvolvem os
atributos de Satanás e tornam manifesto que são participantes e colegas de trabalho
com ele para prender, aprisionar, condenar, e causar todo o sofrimento possível ao
corpo e à mente, porque eles não podem obrigar os homens a serem falsos com Deus
e desonrar Sua obra e transgridir Sua santa lei.
Estes são os que têm dolo na boca. Estes são aqueles que professam ser seguidores de
Cristo enquanto seguem um líder que foi expulso das cortes do céu. Esses homens que
estão trabalhando injustamente com tal zelo, mostram diante do mundo inteiro e do
universo que, se Cristo estivesse sobre a terra, como em seu primeiro advento, eles
fariam o mesmo que os judeus incrédulos – seguiriam Ele como espiões, procurando
fazê-lo dizer algo que eles poderiam usar contra ele para condená-lo à morte. Se eles
tivessem oportunidade e poder, eles fariam o mesmo que Nabucodonosor quando ele
montou sua imagem dourada nas planícies de Dura.
É o espírito que habita os filhos da desobediência que decide seu futuro destino
eterno. Homens que escondem suas convicções e deveres porque têm medo de sofrer
perseguição não estão seguindo o verdadeiro, mas o falso, pastor. Manter o princípio
em todo perigo é o caminho mais alto que se pode percorrer, porque, ao fazer isso nós
seguimos Jesus. Aquilo que tem um “Assim diz o Senhor” é certo e oportuno. Deus

disse: "Quem anda na retidão, anda com firmeza" [Provérbios 10: 9] Se você sofre pelo
bem da verdade, você é participante com Cristo em Seu sofrimento, e será
participante com Ele em Sua glória.
Deus está cansado da falsidade profissional e da hipocrisia oca. “E na boca deles não se
achou dolo; porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus.” Que grandes
palavras, quão animador e inspirador. “Quem subirá ao monte do Senhor? ou quem
permanecerá em Seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro;
que não levantou a sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente " Quem anda
na retidão e pratica a justiça, e guarda a verdade em seu coração "," ele receberá a
bênção do Senhor, e a justiça do Deus da sua salvação ”[Salmo 24: 3-5; 15: 2]
A mensagem do terceiro anjo, após o primeiro e o segundo que proclamaram a hora
do julgamento de Deus e a queda da Babilônia mística, é proclamada em tons mais
altos e explícitos, dando um aviso a todos os cooperadores da grande apostasia
anticristã: [Apocalipse 18: 1-5, citado].
Todo o capítulo é cheio de importância e é de conseqüência para todo agente
humano. Considere este assunto; suportará uma pesquisa atenta. Os homens que
estão negando o sábado instituído pelo próprio Deus, que estão pisando nos
mandamentos de Deus, são espiões do diabo que procuram encontrar acusações
contra aqueles que não adoram uma instituição criada pelo homem e um sábado de
ídolo. A observância do sétimo dia, de acordo com o mandamento, revela para eles
uma negligência dos deveres que devem a Deus. Se não houvesse um povo que
expressa a mensagem do terceiro anjo, eles não teriam escrúpulos conscientes para a
observância do domingo, mas é a verdade que eles não desejam receber. Os judeus
não queriam que seus costumes e práticas fossem perturbadas; nem o mundo cristão
professo de hoje deseja ser perturbado. Eles rejeitam a mensagem da verdade que
Deus em misericórdia enviou a eles para despertar sua sensibilidade moral. Os judeus
tratavam a Cristo exatamente como os professos cristãos de hoje iriam trata-lo caso
viesse como fez em seu primeiro advento.
O mundo está em parceria com as professas igrejas cristãs anulando a lei de Jeová. A
lei de Deus é posta de lado; é pisoteada; e de todo o povo leal de Deus, a oração
ascenderá ao céu: “Está na hora, ó Senhor, de operares: porque anularam a tua lei.”
Satanás está fazendo o seu último e maior esforço poderoso para o domínio, seu
último conflito contra os princípios da lei de Deus. Uma infidelidade desafiadora
abunda.
Após a descrição de João em Apocalipse 16 do trabalho milagroso desse poder para
reunir o mundo no último grande conflito, os símbolos são descartados e a voz da
trombeta mais uma vez dá o sonido. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado
aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu, a fim de que não vejam a
vergonha dele [Apocalipse 16:15] Após a transgressão de Adão e Eva, eles estavam
nus, pois as vestes de luz e segurança tinham partido deles. O mundo terá esquecido o
aviso

e advertências de Deus, assim como os habitantes do mundo noático; como também
fizeram os moradores de Sodoma. Eles acordaram com todos os seus planos e
invenções de iniqüidade; mas de repente a chuva de fogo veio céu e consumiu os
habitantes ateus. “Assim será no dia em que o Filho do homem for revelado.”[Lucas
17:30]
O mundo cheio de tumultos, cheio de prazer sem Deus, estárá dormindo, dormindo
em segurança carnal, afastando a vinda do Senhor, rindo de avisos, chamando aqueles
que tentam despertar sua atenção de fanáticos, entusiastas, empecilhos. Os amantes
do prazer mais do que os amantes de Deus são tomados de surpresa. Este é o orgulho
que diz: “Todas as coisas permanecem como eram desde o início. O amanhã será como
este dia, apenas muito mais abundante.” O amor ao prazer se aprofunda cada vez
mais. Mas disse Cristo: “Eis que eu venho como ladrão.” Quando o escarnecedor, o
rejeitador da verdade se torna presunçoso, quando a rotina de trabalho nas várias
linhas de produção está sendo realizada sem levar em consideração o princípio,
quando o aluno está totalmente engajado em objetivos ambiciosos para obter
conhecimento de tudo, menos da Bíblia, Cristo vem como um ladrão. O aviso foi dado:
“Vigiai, pois não sabeis a que hora vosso Senhor vem. Mas sabeis disso, que se o
homem da casa soubesse a que horas o ladrão viria, ele teria viagiado, e não teria
permitido que sua casa fosse destruída.”[Mateus 24:42, 43] Cada hora que passa é
uma hora a menos para você fazer
preparação de caráter para este grande evento. Manuscrito 7a, 1896.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
9 de outubro de 1984.
Manuscrito inteiro.
* No momento em que este manuscrito foi escrito, não poucos entre os adventistas
estavam sofrendo perseguição por sua fé, especialmente nos estados do sul. Em 1895
e 1896 “nada menos que 76 adventistas do sétimo dia foram processados nos Estados
Unidos e no Canadá sob leis dominicais existentes. Destes, 28 foram confinados em
grilhões, cadeias, etc., reunindo 1.144 dias.” Papéis do Estado Americano, p. 562. Para
detalhes adicionais, consulte Warren L. Johns, Dateline, Domingo, EUA, p. 43-57

MR Nº 1098 - INSTRUÇÃO PARA HOMENS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE
Embora um homem possa ter grandes responsabilidades, sua alta posição pode não
ser a medida de seu caráter. As responsabilidades aceitas não o tornam perfeito ou
confiável. Sua aceitação com Deus depende de seu medo de ofender e de sua
obediência às exigências de Deus. Se ele se afastar do conselho de Deus, ele não está
mais sob a influência do Espírito Santo.
Quando os homens que professam guardar os mandamentos de Deus,
freqüentemente
insistindo na importância de obedecer à lei de Deus, deixam de trabalhar em justiça e
andam contra a lei de Deus, Ele envia mensageiros para avisá-los e levá-los aos
caminhos da justiça. Mas muitos que não tem a fé que opera por amor e purifica a
alma, recusam-se a prestar atenção às advertências de Deus.
A todos que O buscam, Deus concederá manifestações especiais de Sua presença e
favor. Mas para aqueles que O abandonam, Ele dá o aviso, eu também vou abandonálos. Às vezes o Senhor envia Seus mensageiros para avisar Seus servos a não fazerem o
que pensam ser melhor. Deus vê o fim desde o princípio, e os salvaria das dificuldades
e emaranhados que surgiriam como resultado de seu próprio planejamento. Ele tem
sua influência mantida limpa e poderosa para o bem, não ferida por erros humanos.
Um homem pode fazer planos que, tanto quanto ele pode discernir, parecem ser
impecáveis. Quão misericordioso é Deus em estender a mão restritiva, dizendo: Não
siga esse curso, pois trará problemas à sua própria alma e confusão e perplexidade a
outras mentes, levando-as a conclusões erradas. Se, depois que o Senhor disser: Não
avance nessa direção, o homem desconsidera a advertência, os maus resultados dos
quais Deus desejou salvá-lo certamente seguirão.
O Senhor faria com que todos os homens andassem humildemente com Deus. Se os
homens se envolverem em Seu serviço e, com muita oração, perseverarem, o Senhor
os recompensará abundantemente. Sua confiança na sabedoria da liderança de Deus
aumentará. Eles não serão deixados em incerteza, mas, seguindo o caminho do
Senhor, eles se tornarão firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor.
Deus está satisfeito com sua obediência a todos os Seus requisitos.
Se um homem anda no temor do Senhor, com perfeito respeito por todos os Seus
conselhos, o Senhor fará com que sua influência seja sentida. E, apesar de uma
perspectiva sombria, o homem escolherá o certo ao invés de errado, o Senhor fará
multidões estarem em paz com ele. Como ele vê a bondade de Deus em impedir o
caminho que levou a vergonha, ele dará a Deus a honra e a glória devidas ao Seu santo
nome.
Nosso carinho natural por parentes e amigos não deve nos levar conivenciar ao menor
pecado, nem nos impedir, quando estão em erro, de tomar medidas decididas para
mudar de rumo e impedir que a influência maligna de seus erros seja sentida. Quando
homens, seguindo seu próprio curso, se envolvem em perplexidade assim, eles

geralmente confiam nos homens para aliviar a situação e sentem-se ofendidos se suas
expectativas não forem cumpridas. Mas Deus não tem prazer em aliviá-los, porque
eles devem ser castigados por sua desobediência. [2 Crônicas 17: 3, 7, 9, 10, citado.]
A obediência ao Senhor sempre traz favor e uma fé fiel aos princípios justos ostentará
as credenciais divinas; mas o Senhor é desonrado quando aqueles que são colocados
como mordomos, guardiões do rebanho de Deus, sustentam e sancionam uma obra
má.
Os sinais exteriores de jejum e oração, sem quebrantamento e espírito contrito, não
têm valor aos olhos de Deus. O trabalho interior da graça é necessário. A humilhação
da alma é essencial. Deus olha isto. Ele receberá graciosamente aqueles que
humilharam seus corações diante dele. Ele ouvirá suas petições e curará seus desvios.
Ministros e pessoas precisam do trabalho de purificação em suas almas, para que os
julgamentos de Deus sejam desviados deles. Deus está esperando pela humilhação e
arrependimento. Ele receberá todos os que se voltarão para Ele com todo o coração.
Deus tem propósitos para Sua Igreja. Deus dá aos homens a luz, mas muitos estão
cheios de um espírito magistral, auto-suficiente; e eles se esforçam realizando suas
próprias idéias para alcançar uma altura em que estarão como Deus. Eles colocam sua
mente em primeiro lugar, como se Deus devesse servi-los. Aqui está o perigo: a menos
que Deus faça de alguma maneira que estes homens entendam que Ele é Deus, e que
eles devem servi-Lo; invenções humanas serão trazidas para afastar a verdade da
Bíblia, apesar de todas as precauções que foram dadas.
O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-Lo. Quando o povo judeu
rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tomou deles o reino de Deus e o deu aos
gentios. Deus continuará a trabalhar nesse princípio com todos os ramos de Sua obra.
Quando uma igreja se mostra infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição, por
mais alta e sagrada que seja sua vocação, o Senhor não pode mais trabalhar com eles.
Outros são então escolhidos para suportar responsabilidades importantes. Mas se
estes, por sua vez, não purificam sua vida de toda ação errada; se eles não
estabelecerem puros e santos princípios em todas as suas fronteiras, o Senhor os
afligirá gravemente humilhando-os e, a menos que se arrependam, os removerá de
seu lugar a fim de lhes censurar.
Quando os pais sancionam e assim perpetuam os erros em seus filhos como Eli, Deus
certamente os levará ao lugar onde eles verão que eles não apenas arruinaram sua
própria influência, mas também a influência dos jovens a quem deveriam ter
restringido.
E quando os filhos sancionam e perpetuam os pecados de seus pais, o Senhor
recompensará os dois juntos. Eles terão amargas lições a aprender.
Deus não é “adorado pelas mãos dos homens, como se precisasse qualquer coisa"
[Atos 17:25] Nenhuma magnificência da tela externa pode trazer-nos ao favor Deus
quando o coração está servindo a ídolos e as mãos estão poluídas com iniqüidade. O
Espírito Santo se unirá aos da igreja que com contrição de coração andarão

humildemente com Deus. Para todos que olham para Ele e seguem os passos de Cristo,
Ele dá santificação, conforto e vitória sobre o mundo.
O povo de Deus, Seu reino escolhido, não é como uma piscina de água parada. Eles são
como um rio, fluindo constantemente e à medida que avança torna-se cada vez mais
profundo até que suas águas vitais se espalham sobre toda a terra. Sempre que o
evangelho de Deus é recebido, sua graça cura as doenças que o pecado produziu. O Sol
da Justiça surge com a cura em Seus raios. Luz, força e refrigério provém do Senhor, e
os bons frutos trazem testemunho de obra de justiça. Manuscrito 33, 1903.
Ellen G. White Estate
Manuscript Releases, vol. 14 [Núm. 1081-1135]
Washington DC,
9 de outubro de 1984.
Manuscrito inteiro

MR Nº 1099 - APELO À RENDIÇÃO; RESISTÊNCIA AO ESPÍRITO SANTO EM
MINNEAPOLIS
(Escrito em 5 de novembro de 1892, de Adelaide, Austrália do Sul, para "Caros
sobrinhos e sobrinhas, Frank e Hattie [Belden].")
Meu coração tem muita ternura por você, mas temo que o inimigo tenha o poder de
interpretar mal em suas mentes tudo o que eu sinto estar impressionado em dizer
para você. No entanto, não ouso ficar calado. Eu amo vocês dois, embora, me sinto
triste em dizer, não tenho esse sentimento de harmonia com você que eu ficaria muito
feliz em ter. Eu não posso lhe dizer paz, paz, quando de tempos em tempos o Senhor
apresenta diante de mim o seu perigo. Você teve luz; você esteve abençoado pelo
Senhor com raras oportunidades de receber luz e obter uma rica experiência em coisas
espirituais. Eu sei que o Senhor teria prazer em ver vocês dois abnegados, consagrados
ao Seu serviço, com um propósito firme e zelo infalível para fazer o trabalho de seu
mestre. Eu ficaria triste em vê-lo separado da causa e do trabalho de Deus. Mas eu não
gostaria que você ocupasse sua posição atual de grande responsabilidade, a menos
que você venha a entender melhor sua relação com Deus e Suas reivindicações sobre
você e sua relação com seus colegas.
Queridos filhos, se eu pudesse através da graça de Deus, falar palavras que os levariam
a ver sua verdadeira condição e a procurar o Senhor com todo seu coração, eu ficaria
muito feliz. Eu não tenho isso no meu coração para ferir ou machucar você, mas para
restaurar e curar você. Por alguns dias estive encorajado. Eu estava conversando sério,
Frank, com você, e você não se levantou contra mim; seu coração estava tocado. Eu
disse: você sabe que você foi um obstáculo para Hattie? Você foi honesto e não
chegou nem perto de seu coração no terno interesse de que ela deveria se conectar
manifestamente com Cristo, confessando-O abertamente. Oh, as coisas poderiam ter
sido tão diferente há anos! Em vez de aprender a mansidão de Cristo e humildade de
coração, você avançou na auto-estima e auto- importância. O egoísmo se entrelaçou
em todos os seus esforços. Tem manchado seu trabalho e arruinará sua alma, a menos
que você mude a ordem das coisas decidida e firmemente.
Ninguém que se alistou para servir a Deus estará livre da tentação. Satanás dirá: “Não
se deixe levar por qualquer noção caprichosa. Não trabalhe como escravo, a menos
que seja bem pago por isso. Todo homem é tentado como Cristo quando os reinos do
mundo
foram oferecidos a Ele se Ele apenas se curvasse aos termos de Satanás. Você não tem
sacrificado em grande parte interesses espirituais e eternos por meras coisas
mundanas e temporais? Quão próximo o trabalho e a causa de Deus estão na sua
alma? Seu auto-sacrifício por Jesus não foi muito pequeno?
Você tem outra vida para sustentar, além da que é nutrida por pão temporal. Você
tem uma alma para olhar com cuidado, para que não seja perdida para sempre. Você
deve receber todas as palavras que saem da boca de Deus, e se alimentar dessa
palavra, que é o pão da vida e a água da vida. Jesus chama isso de carne e sangue.

"Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor; que anda nos seus caminhos.
Comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás, e ficará bem contigo ”[Salmo 128: 1, 2]
Aqui estão os termos que o Senhor lhes oferece, meus queridos filhos. Você aceita as
condições? O caráter do cristianismo é intensamente prático." O reino de Deus não
está em palavras, mas em poder" [1Coríntios 4:20] Ele possui as credenciais divinas.
Essa religião prática não deixa de lado as verdades da Bíblia como sublimes demais
para a vida comum. Seus princípios devem controlar-nos em todas as pequenas coisas
bem como nas grandes coisas da vida, fornecendo o motivo para uma alta e sagrado
curso de ação. A vida de Cristo deve ser nosso exemplo.
Através das águas do largo Pacífico eu clamo a você, olhai e vivei. Olhe de forma
constante, firme e fervorosa para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A
santificação da alma é realizada através de contemplá-lo firmemente pela fé como o
Filho unigênito de Deus, cheio de graça e verdade. O poder da verdade irá transformar
o coração e caráter. Seu efeito não é como um traço de cor aqui e ali na tela; todo o
caráter será transformado; a imagem de Cristo deve ser revelada em palavras e ações.
Uma nova natureza é transmitida. O homem é renovado conforme a imagem de Cristo
em justiça e verdadeira santidade.
Oh, se apenas agíssemos de acordo com a luz que brilha em nosso caminho,
estaríamos muito adiantados em relação ao que somos hoje na compreensão
espiritual e na verdadeira adoração do coração. Muitos estão na condição
representada pelas virgens tolas, que tinham lâmpadas, mas sem óleo para
reabastecer as lâmpadas e mantê-las acesas e brilhantes, prontas para conhecer o
noivo. A graça de Cristo é essencial a cada
dia, a cada hora. A menos que esteja conosco continuamente, as inconsistências do
coração natural aparecerão e a vida apresentará um serviço dividido. O caráter deve
estar cheio de graça e verdade. Onde quer que a religião de Cristo trabalhe, iluminará
e adoçará todos os detalhes da vida com mais do que uma alegria terrena e uma paz
superior à terrena.
Meus queridos filhos, eu os amo porque Cristo os ama. Vocês são muito caros. Tudo o
que você é e tudo o que tem - tempo, talentos, força, pensamento, tudo - foi redimido
pelo sangue de Cristo para fazer o serviço mais alto a Ele. O Senhor não pode aceitar
nada menos que consagração completa, obediência completa e voluntária. Frank, meu
querido sobrinho, o poder dos princípios que você professa também muitas vezes foi
neutralizado por sua prática. Sua rapidez de temperamento e a amargura de
sentimentos o impedem de ser bom. O Senhor pode abençoar somente quando você
vem a Ele com coração humilde, confessando seus erros e pecados.
Quando você for iluminado pelo Espírito Santo, verá toda essa maldade em
Minneapolis como ela é, como Deus a vê. Se eu nunca mais te ver neste mundo, tenha
certeza de que eu te perdoo pela tristeza, angústia e peso de alma que você trouxe
sobre mim sem qualquer causa. Mas por causa da sua alma, por causa Daquele que
morreu por você, quero que você veja e confesse seus erros. Você uniu-se com
aqueles que resistiram ao Espírito de Deus. Você tinha toda a evidência de que você
precisava que o Senhor estava trabalhando pelos Irmão Jones e Waggoner; mas você

não recebeu a luz; e depois dos sentimentos concedidos, das palavras proferidas
contra a verdade, você não se sentiu pronto para confessar que você havia feito
errado, aqueles homens
tinham uma mensagem de Deus, e você seria iluminado
pelas mensagens e pelos mensageiros.
Nunca antes eu havia visto entre nosso povo um autocontrole tão firme, placidez e
falta de vontade de aceitar e reconhecer a luz como era manifestada em Minneapolis.
Foi-me mostrado que nenhum dos que prezava o espírito manifestado naquela
reunião novamente terá luz clara para discernir a preciosidade da verdade enviada do
céu até humilharem seu orgulho e confessarem que eles não foram atuados pelo
Espírito de Deus, mas que suas mentes e corações estavam cheios de preconceito. O
Senhor desejou vir perto deles, para abençoá-los e curá-los de seus desvios, mas eles
não quiseram ouvir. Eles foram atuados pelo mesmo espírito que inspirou Coré, Datã e
Abirão. Aqueles homens de Israel estavam determinados a resistir a todas as
evidências que provariam que estavam erradas, e eles continuaram no seu curso de
descontentamento até que muitos foram atraídos para se unir a eles.
Quem eram esses? Não eram os fracos, nem os ignorantes, nem os não iluminados.
Naquela rebelião, havia duzentos e cinquenta príncipes famosos na congregação,
homens de renome. Qual foi o testemunho deles? “Toda a congregação é santa, cada
um deles e O Senhor está no meio deles; portanto, levantem-se acima da congregação
do Senhor? ”[Números 16: 3] Quando Coré e seus companheiros pereceram sob o
julgamento de Deus, as pessoas a quem eles enganaram não viram a mão do Senhor
neste milagre. Toda a congregação na manhã seguinte acusou Moisés e Arão:
“Mataram o povo do Senhor ”[Verso 41] e a praga foi sobre a congregação, e mais de
quatorze mil pereceram.
Quando me propus a deixar Minneapolis, o anjo do Senhor ficou ao meu lado e disse:
“Não é assim; Deus tem um trabalho para você fazer neste Lugar. As pessoas estão
agindo sobre a rebelião de Coré, Datã, e Abirão. Eu coloquei você em sua posição
correta, e aqueles que não estiverem na luz não reconhecerão; eles não vão prestar
atenção ao seu testemunho; mas eu estarei com você; Minha graça e poder irão
sustentar você. Não é você que eles estão desprezando, mas os mensageiros e a
mensagem que envio ao meu povo. Eles mostraram desprezo pela palavra do Senhor.
Satanás cegou seus olhos e perverteu seu julgamento; e a menos que toda alma se
arrependa deste pecado, esta independência não santificada que está fazendo insulto
ao Espírito de Deus, eles vão andar na escuridão. Vou remover o castiçal do seu lugar,
exceto que se arrependam e se convertam, para que eu os cure. Eles obscureceram
sua visão espiritual. Eles não queriam que Deus manifestasse Seu Espírito e Seu poder;
porque eles têm espírito de escárnio e desgosto pela Minha palavra. Leveza,
insignificância, brincadeira e leviandades são praticadas diariamente. Eles não
estabeleceram em seus corações buscar a Mim. Eles andam em faíscas que eles
mesmos acenderam, e a menos que arrependam-se, deitar-se-ão em tristeza. Assim
diz o Senhor: Permaneça em seu cargo de serviço; pois estou contigo e não te deixarei
nem te desampararei.” Essas palavras de Deus não ousei ignorar.

A luz brilhou em Battle Creek sob claros e brilhantes raios; mas quem dentre os que
participaram da reunião em Minneapolis veio à luz e recebeu os ricos tesouros da
verdade que os Senhor os enviou do céu? Quem se manteve passo a passo com o líder,
Jesus Cristo? Que confessou totalmente seu zelo equivocado, cegueira, ciúmes e
suposições más em desafio da verdade? Nenhum; [ À luz de outras declarações de Ellen White,
parece que esse comentário deve ser considerado como hipérbole, pois em um documento escrito em 9 de janeiro
de 1891, Ellen White escreveu que Uriah Smith “fez sua confissão. Ele caíra na rocha e foi quebrado. Não posso
descrever para você minha alegria. ”--- Versão do Manuscrito # 1092. Para uma conta de muitos outros que
também mudaram suas atitudes, veja "George I. Butler se move para a luz" "Uriah Smith cai na Rocha'" "e" ainda
mais confissões "em AV Olson, Treze Anos de Crise, 87-119. ] e

por causa de sua longa negligência em
reconhecer a luz, deixou-os para trás; eles não têm crescido na graça e no
conhecimento de Cristo Jesus nosso Senhor. Eles falharam em receber a graça
necessária que eles poderiam ter tido, e o que os tornaria homens fortes na
experiência religiosa.
A posição adotada em Minneapolis era aparentemente um insulto, uma barreira viável
que, em grande parte, os fecha com os céticos, questionadores, com os que rejeitam a
verdade e o poder de Deus. Quando outra crise vier, aqueles que há tanto tempo
resistem às evidências sob evidências serão novamente testados nos pontos em que
eles falharam abertamente, e será difícil para eles receber aquilo que é de Deus e
recusar o que é dos poderes das trevas. Portanto, seu único caminho seguro é andar
com humildade, fazer caminhos retos para os pés, para que o coxo não se desvie do
caminho. Isto faz toda a diferença com quem trabalhamos, seja com homens que
andam com Deus e que acreditam e confiam nEle, ou com homens que seguem sua
própria suposta sabedoria, caminhando nas faíscas de sua própria inflamação.
O tempo, os cuidados e o trabalho necessários para combater a influência daqueles
que trabalharam contra a verdade tem sido uma perda terrível; pois poderíamos estar
anos à frente em conhecimento espiritual; e muitas, muitas almas poderiam ter sido
adicionadas à igreja se aqueles que deveriam, tivessem andado na luz e prosseguido
para conhecer o Senhor, para saber que Sua saída está preparada como a manhã. Mas
quando tanto trabalho tem que ser gasto diretamente na igreja para combater a
influência dos trabalhadores que permaneceram como uma parede de granito contra a
verdade que Deus envia ao Seu povo, o mundo fica em escuridão comparativa.
Deus quis que os vigias se levantassem e com vozes unidas enviassem uma mensagem
decidida, dando à trombeta um sonido certo, para que todo o povo salte para o seu
posto do dever e atue em sua parte do grande trabalho. Então a luz forte e clara
daquele outro anjo que desce do céu com grande poder, teria preenchido a terra com
sua glória. Estamos anos atrasados; e aqueles que estavam na cegueira impediram o
avanço da própria mensagem que Deus quis naquela reunião de Minneapolis como
uma lâmpada
que queima, precisam humilhar seus corações diante de Deus e ver e entender como o
trabalho foi prejudicado pela cegueira da sua mente e dureza do coração.
Foram gastas horas discutindo pequenas coisas; oportunidades dourado foram
desperdiçadas enquanto mensageiros celestiais entristecidos, impacientes com o
atraso. O Espírito Santo - houve tão pouca apreciação de seu valor ou a necessidade de

toda alma recebê-lo. Aqueles que recebem a investidura celestial sairão vestidos com
a armadura da justiça para batalhar por Deus. Eles respeitarão as orientações do
Senhor e serão cheios de gratidão a Ele por Sua misericórdia. Mas em muitos, muitos
lugares, e em muitas e muitas ocasiões, pode-se dizer com sinceridade, como nos dias
de Cristo daqueles que professam ser o povo de Deus, que poucas obras poderosas
poderiam ser feitas, por causa de sua incredulidade. Muitos que foram presos nos
grilhões das trevas eram respeitados porque Deus os havia usado, e sua incredulidade
despertou dúvidas e preconceitos contra a mensagem da verdade que os anjos do céu
procuravam comunicar por meio de agentes humanos - justificação pela fé, justiça de
Cristo.
Agora, meus queridos filhos, eu esbocei um dízimo do que sei ser verdadeiro em
relação a esses assuntos. Eu apresento a você. Eu gostaria que você agora se rendesse
a Deus. Eu amo vocês dois muito para bajular vocês. Frank, você poderia ter ajudado
Hattie de várias maneiras se você se mantivesse sob a luz clara; mas você andou na
escuridão. Quando o orgulho morrer, quando o eu for crucificado, então Jesus entrará
e tomará posse do coração e da alma. Eu quero você tenha garantia de toda a
eternidade. Você não tem tempo a perder. Os anos têm passado, e vocês não estão
prontos para morrer, e sem uma mudança decidida não estarão prontos para viver e
glorificar a Deus. Não procurem mais ter a sua maneira, seguir sua mente e
julgamento, mas coloque sua mão na mão de Cristo e diga: Me guie, me guie.
A influência do capitão Eldridge sobre você não está certa em algumas coisas. Sua
influência com ele pode ter sido muito mais importante para seu bem e a glória de
Deus do que tem sido. Mas o passado, com seu fardo de registro está para a
eternidade; agora arrependimento e confissão e conversão a Deus, em submissão
infantil e obediência à vontade Dele, é sua única esperança de salvação. Isso é
profundamente sério; Eu não poderia diminuir um jota ou um til da verdade para
agradá-lo ou para tornar-lhe meu melhor amigo. Não; é vida ou morte para você. Não
há tempo para brincarmos com realidades eternas. Nós temos que ser salvos à
maneira de Deus, assim como Ele a apresentou em Sua Palavra, caso contrário nós
nunca poderemos ser salvos. Devemos ser puros e sinceros, com princípios firmes
como uma rocha. Jesus disse: “Aquele que vier após mim, que ele negue a si mesmo, e
toma sua cruz e me siga; então ele deve ser meu discípulo.” Graças a Deus, oh,
agradeça a Ele com coração e voz, que Ele ainda é nosso compassivo Redentor, pronto
para perdoar pecados e pelo Seu próprio sangue para nos purificar de toda mancha
que o pecado fez.
Eu escrevo apaixonada.
(Assinada) tia Ellen.
Carta 2a, 1892.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
Novembro de 1984.
Carta Inteira

MR Nº 1100 - ADVERTÊNCIAS CONTRA O MUNDANISMO, REJEITANDO LÍDERES LEVES
E NÃO CONVERTIDOS; UM APELO A EXALTAR CRISTO E PROCLAMAR A MENSAGEM
DE JUSTIÇA PELA FÉ
(Escrito para OA Olsen, de Hobart, Tasmânia, 1º de maio de 1895.)
Estou profundamente sobrecarregado; mas o que devo dizer? Estou preocupado por
você, meu irmão muito respeitado. Estou curvado com angústia de espírito, pois a
situação está se tornando cada vez mais desconcertante.
Uma rede foi espalhada para envolver a Conferência - uma rede que as pessoas
desconhecem, e muito poucas suspeitam da existência dela. A condição das coisas está
amarrando suas mãos e dificultando os trabalhos. A crise será alcançada em breve. O
estado das coisas não é totalmente revelado para mim, mas isso eu sei: em grande
parte a gestão das finanças foi conduzida com princípios errados. Embora tudo pareça
ser próspero, há perigo.
Você se conectou com vocês homens que não têm conexão viva com Deus. Você teme
exercer seu julgamento, para que não haja uma explosão. É por isso que me sinto tão
triste. Eu escrevi assuntos que não ousei enviar a você, a menos que houvesse pessoas
em sua companhia, de caráter decidido que ficariam ao seu lado como verdadeiros
companheiros de jugo para sustentar você. Os dois homens que estiveram
especialmente associados com você, em sua atual condição espiritual, não devem
participar e planejar em levar adiante a obra de Deus em qualquer uma de suas
diversas
Linhas. Se eles se vissem como Deus os vê, e caíssem sobre a Rocha e fossem
quebrados, uma mudança decidida apareceria neles. Confissões seriam feitas para
libertar suas almas de toda influência corrupta.
Esses homens estão dizendo em seus corações: “Meu Senhor atrasa a Sua vinda", e o
pensamento é expresso não apenas em ação, mas em palavras. "Não se engane com
respeito ao rápido aparecimento de Cristo", esses falsos guias estão dizendo. Paz e
segurança. Ainda não é tempo disso. “Todas as coisas continuam como estavam desde
o começo.” Eles estão negando a verdade em seu espírito, em suas obras e em suas
palavras. Eles vêm sob a denúncia de Cristo: “Mas e se esse servo mau diz em seu
coração: Meu senhor atrasa a sua vinda; começará a ferir seus companheiros de
serviço e comer e beber com os bêbados; e o senhor daquele servo chegará no dia em
que ele não o espera; e em uma hora que ele não está ciente, e o cortará em pedaços,
e lhe dará a sua porção com os hipócritas; onde haverá choro e ranger de dentes
"[Mateus 24: 48-51] Veja também Lucas 8:12, 13; Mateus 11: 20-23.
Como a iniqüidade é abundante, o amor de muitos se esfriará. Há muitos que puseram
à parte sua fé no advento. Eles estão vivendo para o mundo, enquanto dizem em seus
corações, do seu desejo, “Meu Senhor adia a Sua vinda”, eles espancam seus
companheiros de serviço. Eles fazem isso pela mesma razão que Caim matou Abel.
Abel estava determinado a adorar a Deus de acordo com a direção que Deus havia
dado. Isto desagradou Caim. Ele pensou que os seus próprios planos eram melhores e

que o Senhor chegaria a seus termos. Caim em sua oferta não reconheceu sua
dependência de Cristo. Ele achava que seu pai Adão havia sido tratado duramente por
ser expulso do Éden. A idéia de manter esse pecado sempre diante da mente, e
oferecer o sangue do cordeiro morto como uma confissão de toda a dependência de
um poder fora dele, era uma tortura para o altivo espírito de Caim. Sendo o mais
velho, ele pensou que Abel deveria seguir o exemplo dele. Quando a oferta de Abel foi
aceita por Deus, e o fogo sagrado consumiu o sacrifício, a ira de Caim foi
excessivamente grande. O Senhor condescendeu em explicar-lhe as coisas, mas ele
não foi reconciliado com Deus, e ele odiou Abel porque Deus mostrou-lhe favor. Ele
ficou tão bravo que matou seu irmão.
O Senhor tem controvérsia com todos os que, por sua incredulidade e dúvida tem dito
que Ele atrasa a Sua vinda, e quem tem golpeando seus companheiros de serviço e
comendo e bebendo com (trabalham sob o mesmo princípio) o bêbado. Eles estão
bêbados, mas não com vinho; eles cambaleiam, mas não com bebida forte. Satanás
controlou sua razão, e eles não sabem no que estão a tropeçar.
Assim que um homem se separa de Deus, para que seu coração não esteja sob o poder
subjugador do Espírito Santo, os atributos de Satanás serão revelados, e ele começará
a oprimir seus semelhantes. Essa disposição se manifesta em nossas instituições, não
apenas na relação dos trabalhadores um com o outro, mas o desejo demonstrado por
uma instituição para controlar todas as outras. Homens a quem são confiadas
responsabilidades pesadas, mas que não têm conexão viva com Deus, tem estado e
estão agindo a despeito do Espírito Santo. Eles estão acariciando o mesmo espírito que
Corá, Datã e Abirão, e como fizeram os judeus nos dias de Cristo. (Ver Mateus 12: 2229,31-37.) As advertências vêm de Deus repetidamente para esses homens, mas eles
os deixaram de lado e se aventuraram no mesmo curso.
Leia as palavras de Cristo em Mateus 23:23: “Ai de vocês, escribas e fariseus,
hipócritas! porque pagais dízimos de hortelã e anis e cominho, e omitiram os assuntos
mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé: isto você deveria ter feito, e não
omitir essas coisas.” Essas denúncias são dadas como um aviso a todos os que
"externamente parecem justos aos homens, mas por dentro" são cheios de hipocrisia
e iniqüidade.” Eles dizem: estamos entregues para fazer todas essas coisas. Eles
também dizem: “Se estivéssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido
participantes com eles no sangue dos profetas. “Portanto”, disse Jesus, “sede
testemunhas para vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas.”
Que lições estão aqui; que temor e decisão! Jesus disse: “Portanto, eis que vos envio
profetas e sábios, e escribas; e a alguns deles matareis e crucificareis; e alguns deles
açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguirão de cidade em cidade.” Essa profecia
foi literalmente cumprida pelos judeus
no tratamento de Cristo e dos mensageiros a quem Deus enviou para eles. Os homens
nestes últimos dias seguirão o exemplo daqueles a quem Cristo condenou?
Essas previsões terríveis ainda não foram totalmente cumpridas; mas se Deus poupa
suas vidas, e eles nutrem o mesmo espírito que marcou seu curso de ação antes e

depois da Reunião de Minneapolis, eles preencherão ao máximo as ações daqueles a
quem Cristo condenou quando estava na terra.
Os perigos dos últimos dias estão sobre nós. Satanás assume o controle de toda mente
que não está decididamente sob o controle do Espírito de Deus. Alguns têm cultivado
ódio contra os homens a quem Deus entregou uma mensagem especial ao mundo.
Eles
começaram esse trabalho satânico em Minneapolis. Depois, quando eles viram e
sentiram a demonstração do Espírito Santo testificando que a mensagem era de Deus,
eles a odiavam mais, porque era um testemunho contra eles. Eles não humilhariam
seus corações para arrepender-se, dar a glória a Deus e justificar o certo. Eles
continuaram em seu próprio espírito, cheio de inveja, ciúmes e suposições más, como
fizeram os judeus. Eles abriram seus corações para o inimigo de Deus e do homem. No
entanto, esses homens têm mantido posições de confiança e têm sido moldado o
trabalho segundo sua própria semelhança, na medida em que podem. O capitão
Eldridge e Frank Belden fizeram uma parte importante, mas, por misericórdia deles,
desconectaram-se do escritório. Desde a sua separação, o trabalho continua seguindo
a mesma ordem. Está na hora de mudar.
Aqueles que agora são os primeiros, que têm sido falsos com a causa de Deus, em
breve serão os últimos, a menos que se arrependam. A menos que eles caiam
rapidamente sobre a rocha e sejam quebrados, e nasçam de novo, o espírito que tem
acalentado continuará sendo apreciado. A voz doce da misericórdia não será
reconhecida por eles. Religião bíblica, em particular e em público, é com eles uma
coisa do passado. Eles estão zelosamente declamando contra entusiasmo e fanatismo.
Fé que chama Deus para aliviar o sofrimento humano, fé que Deus ordenou Seu povo a
exercitar, é chamado fanatismo. Mas se houver algo sobre a terra que deve inspirar os
homens com zelo santificado, é a verdade como é em Jesus; é a grande, grande obra
da redenção; isto é
Cristo, feito para nós sabedoria e retidão e santificação e redenção.
O Senhor muitas vezes manifestou em Sua providência que nada menos do que a
verdade revelada, a palavra de Deus, pode recuperar o homem de pecar ou impedi-lo
da transgressão. Essa palavra, que revela a culpa do pecado, tem um poder sobre o
coração humano para tornar o homem correto e mantê-lo assim. O Senhor disse que
Sua palavra deve ser estudada e obedecida; é para ser trazido para a vida prática; essa
palavra é tão inflexível como o caráter de Deus - o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Se existe algo em nosso mundo que deve inspirar entusiasmo, é a cruz do Calvário. “Eis
que tipo de amor o Pai nos concedeu a fim de que sejamos chamados filhos de Deus:
portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conhecia. Deus amou tanto o
mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna.” Cristo deve ser aceito, crido e exaltado. Isto é para ser o
tema da conversa - a preciosidade de Cristo.
Existe em Battle Creek uma classe que tem a verdade plantada no coração. Isso é para
eles o poder de Deus para a salvação. Mas a menos que a verdade esteja entronizada

no coração e ocorra uma transição completa da escuridão para a luz, aqueles que
lidam com responsabilidades sagradas são ministros das trevas, líderes cegos guiando
cegos. "São nuvens sem água, carregada de ventos; árvores cujos frutos secam, sem
fruto, duas vezes mortas, arrancadas pelas raízes.” Deus exige que toda alma que
tomar Seu nome tenha a verdade entronizada no coração. O tempo em que vivemos
exige isso. A eternidade exige isso. A religião pura exige isso.
Diversões mundanas
Embora tenha havido tanto medo de entusiasmo e euforia a serviço de Deus,
manifestou-se um entusiasmo em outra linha que para muitos parece totalmente
agradável. Refiro-me às festas de prazer que foram realizadas entre nosso povo. Estas
ocasiões levaram muito tempo e atenção de pessoas que professam ser servo de
Cristo; mas estas assembleias tendiam para a glória do Seu nome? Jesus foi convidado
a presidi-los? Reuniões para relações sociais podem ser feitas no mais alto grau
lucrativo e instrutivo quando aqueles que se reúnem têm o amor de Deus brilhando
em seus corações, quando se encontram para trocar pensamentos em relação à
palavra de Deus, ou considerar métodos para o avanço da Sua obra e fazer o bem aos
semelhantes. Quando nada é dito ou feito para entristecer o Espírito Santo de Deus,
mas é considerado um convidado bem-vindo, Deus é honrado e aqueles que reunir-se
será renovado e fortalecido. "Então eles que temiam ao Senhor falaram um com o
outro: o Senhor nos ouvirá, e ouviu, e um livro de lembrança foi escrito diante dele por
aqueles que temiam ao Senhor, e que pensavam em Seu nome. E eles serão meus, diz
o Senhor dos exércitos, naquele dia em que eu fizer Minhas jóias.”
Mas tem havido uma classe de reuniões sociais em Battle Creek de um caráter
completamente diferente, festas de prazer que têm sido uma desgraça para nossas
instituições e para a igreja. Eles incentivam o orgulho de vestir, orgulho da aparência,
satisfação própria, hilaridade e insignificância. Satanás é entretido como convidado de
honra e toma posse daqueles que apadrinham essas reuniões.
Uma visão de uma desses grupos foi apresentada a mim, onde estavam reunidos
aqueles que professam acreditar na verdade. Um estava sentado no instrumento da
música, e essas músicas foram lançadas a ponto de os anjos observadores chorarem.
Houve alegria, houve grosseiras risadas, havia muito entusiasmo e uma espécie de
inspiração; mas a alegria era tal como Satanás é capaz de criar. Isso é entusiasmo e
paixão pelos quais todos os que amam a Deus serão envergonhados. Prepara o
participante para pensamentos e ações profanos. Tenho motivos para pensar que
alguns que estavam envolvidos nessa cena sinceramente se arrependeram do
desempenho vergonhoso.
Muitas dessas reuniões foram apresentadas a mim. Eu tenho visto a alegria, a exibição
no vestido, o adorno pessoal. Todos querem ser brilhantes, e se entregar à hilaridade,
tolice, gracejos brincalhões, baratos, grosseiros e risadas barulhentas. Os olhos
brilham, a bochecha está vermelha, a consciência dorme. Com comendo e bebendo e
se divertindo, eles fazem o possível para esquecer a Deus. A cena de prazer é o paraíso
deles. E o céu está olhando, vendo e ouvindo tudo.

Virei-me para outra cena. Nas ruas da cidade está reunida uma festa para uma corrida
de bicicleta. Neste grupo também estão aqueles que professam conhecer a Deus e
Jesus Cristo a quem Ele enviou. Mas quem olha para a corrida emocionante pensaria
que aqueles que estão assim exibindo-se são seguidores de Cristo? Quem pensaria que
eles perceberam o valor de seu tempo e seus poderes físicos como presentes de Deus,
para ser preservado para Seu serviço? Quem pensa no perigo de acidente, ou que a
morte pode ser o resultado de sua perseguição selvagem? Quem ora pela presença de
Jesus e pela proteção dos anjos ministradores? Deus é glorificado por essas
performances? Satanás está jogando o jogo da vida com essas almas, e ele está bem
satisfeito com aquilo que ele vê e ouve.
O cristão uma vez sério que entra nesses esportes está baixando o nível. Ele deixou a
região permeada pela atmosfera vital do céu, e mergulhou em uma atmosfera de
névoa e neblina. Pode ser que algum crente humilde seja induzido a participar desses
Esportes. Mas se ele mantém sua conexão com Cristo, ele não pode de coração
participar dessa cena emocionante. As palavras que ele ouve não são agradáveis, pois
eles não são a língua de Canaã. Os auto falantes não dão provas de que estão fazendo
melodia em seus corações para Deus. Mas há evidências inconfundíveis de que Deus
foi esquecido. Ele não está em todos os seus pensamentos. Essas festas de prazer e
encontros para esportes emocionantes, compostos por aqueles que professam ser
cristãos, são uma profanação da religião e o nome de Deus.
O teor da conversa revela o tesouro do coração. A conversa comum e barata, as
palavras de bajulação, o humor tolo, falado para criar uma risada, são mercadorias de
Satanás, e todos que se dedicam a essa conversa estão negociando seus bens.
Impressões são feitas sobre aqueles que ouvem essas coisas semelhantes às feitas
sobre Herodes quando a filha de Herodias dançou diante dele. Todas estas transações
são registradas nos livros do céu e, finalmente, no grande dia elas aparecerão em sua
verdadeira luz diante dos culpados. Então todos discernirão neles o sedutor e
enganoso trabalho do diabo, para levá-los à estrada larga e ao portão largo que se
abre para sua ruína.
Satanás tem multiplicado suas armadilhas em Battle Creek, e a experiência religiosa de
cristãos que são superficiais em caráter é usada pelo tentador como seus engodos.
Esta classe está sempre pronta para a reunião por prazer ou esporte, e sua influência
atrai outras pessoas. Rapazes e moças que tentam ser cristãos da Bíblia são
persuadidos a participar da festa e são atraídos no ringue. Eles não consultaram em
espírito de oração o padrão divino, aprendendo o que Cristo disse a respeito do fruto a
ser produzido na árvore cristã. Eles não discernem que esses entretenimentos são
realmente o banquete de Satanás, preparado para impedir as almas de aceitarem o
convite para a ceia das bodas do Cordeiro, ... impedindo-os de receber o manto branco
de caráter, que é a justiça de Cristo. Eles ficam confusos quanto ao que é certo para
eles como cristãos a fazer. Eles não querem ser considerados singulares e,
naturalmente, inclinam-se a seguir o exemplo de outros. Assim, eles vêm sob a
influência daqueles que nunca tiveram o toque divino no coração ou mente.

Nessas emocionantes reuniões, empolgadas pelo glamour e paixão, pela influência
humana, jovens que foram cuidadosamente instruídos a obedecer à lei de Deus, são
levados a se apegar àqueles cuja educação tem sido um erro e cuja experiência
religiosa foi uma fraude. Eles vendem a si mesmos para um alonga vida de servidão.
Enquanto viverem, eles devem ser prejudicados [por sua união] por um caráter
superficial e barato, alguém que vive para exibir, mas que não possui o precioso
adorno interior, o ornamento de um espírito manso e quieto, que à vista de Deus é de
grande preço. Quando doença e morte vir para aqueles que viveram para agradar a si
mesmos apenas, eles verão que não forneceram óleo em seus vasos com suas
lâmpadas, e estão totalmente inadequados para fechar a história de suas vidas. Isto foi
assim; isso continuará sendo.
Perguntamos àqueles que tiveram grande luz em Battle Creek, a verdade de Deus
perdeu seu domínio sobre a alma? O ouro refinado se tornou opaco? Qual foi a causa
desse fanatismo e entusiasmo? Uma responsabilidade temerosa repousa sobre pais
egoístas, amantes do mundo, porque o pecado está à sua porta. Quanto mais
favorável seria se os prédios da escola que estão agora em Battle Creek estivessem
longe da cidade, e separados de uma colônia tão grande de professos guardadores do
sábado.
No mundo está ganhando terreno a convicção de que os adventistas do sétimo dia tem
dado à trombeta um sonido incerto, de que estão seguindo no caminho dos
mundanos. As famílias em Battle Creek estão se separando de Deus no planejamento
de contratos de casamento com aqueles que não amam a Deus, que vivem uma vida
frívola, que nunca praticaram abnegação e não sabem por experiência própria o que
significa ser cooperador de Deus. Coisas estranhas estão sendo negociadas. Falsas
fases do cristianismo estão sendo recebidas e ensinadas, que unem as almas ao
engano e ilusão. Homens estão caminhando à luz das faíscas de seus próprios
gravetos. Aqueles que amam e temem a Deus não devem descer ao nível do mundo,
escolhendo a sociedade dos vaidosos e insignificantes. Eles não ficarão encantados
com homens ou mulheres que não são convertidos. Eles devem defender Jesus, e
então Jesus os defenderá.
Alguns dos que conhecem a verdade, mas não a praticam, atropelam a lei de Deus em
suas transações comerciais. Nós não devemos ter nenhuma associação íntima com
eles, para não pegarmos esse espírito e compartilhar sua destruição. O patriarca Jacó,
ao falar
de certas ações de seus filhos que ele contemplou com horror, exclamou: “Ó minha
alma, não entre em seus segredos; nem em sua assembleia, não estejais unidos em
minha honra.” Ele sentiu que sua própria honra seria comprometida se ele se
associasse aos pecadores em sua ações. Ele levanta o sinal de perigo, para nos alertar
para longe de tais associações, para que não sejamos participantes de suas más ações.
O Santo Espírito, por meio do apóstolo Paulo, pronuncia um aviso semelhante: “Não
há comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas reprove elas."

O Deus eterno traçou a linha de distinção entre os santos e pecadores, convertidos e
não convertidos. As duas classes não se misturam imperceptivelmente, como as cores
do arco-íris. Eles são tão distintos quanto meio-dia e meia-noite.
Aqueles que buscam a justiça de Cristo estão insistindo nos temas da grande salvação.
A Bíblia é o armazém que fornece suas almas com alimento nutritivo. Eles meditam na
encarnação de Cristo, contemplam o grande sacrifício feito para salvá-los da perdição,
para trazer perdão, paz, e justiça eterna. A alma está brilhando com esses grandes
temas de elevação. Santidade e verdade, graça e retidão, ocupa os pensamentos. O
ego morre e Cristo vive em Seus servos. Na contemplação da palavra, seus corações
ardem dentro deles, assim como os corações dos dois discípulos enquanto eles foram
para Emaús, e Cristo andou com eles pelo caminho, e lhes abriu as escrituras a
respeito de si mesmo.
Quão poucos percebem que Jesus, invisível, está caminhando ao lado deles! Quão
envergonhados seriam muitos ao ouvir Sua voz falando com eles, e saber que Ele ouviu
toda aquela conversa tola e comum! E como muitos corações queimariam com santa
alegria se soubessem que o Salvador estava ao lado deles, que a atmosfera sagrada de
Sua presença estava cercando-os, e eles estavam se alimentando do pão da vida! Quão
satisfeito o Salvador ficaria ao ouvir Seus seguidores falando sobre Suas lições
anteriores de instrução e saber que eles tinham prazer por tais coisas sagradas!
Quando a verdade permanece no coração, não há lugar para críticas aos servos de
Deus, ou para encontrar falhas nas mensagem que ele envia. O que está no coração
fluirá dos lábios. Não pode ser reprimido. As coisas que Deus preparou para aqueles
que O amam será o tema da conversa. O amor de Cristo está na alma como um poço
de água, brotando na vida eterna, enviando correntes vivas que trazem vida e alegria
onde quer que eles fluem.
Rejeitando a Luz
Deus diz a Seus servos: “Clama em voz alta, não te poupe, levante a voz como uma
trombeta, e mostre ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó, seus pecados.”
Mas quando o testemunho claro e direto vem dos lábios sob o movimento do Espírito
de Deus, existem muitos que o tratam com desdém. Há entre nós aqueles que, em
ações, se não em palavras, “Que dizem aos videntes: Não vejais; e aos profetas: Não
profetizeis para nós o que é reto; dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos.
Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda; fazei que o Santo de Israel cesse de
estar perante nós. Por isso, assim diz o Santo de Israel: porquanto rejeitais esta
palavra, e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais, Por isso esta
maldade vos será como a brecha de um alto muro que, formando uma barriga, está
prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. Porque assim diz o Senhor DEUS, o Santo
de Israel: Voltando e descansando sereis salvos; no sossego e na confiança estaria a
vossa força, mas não quisestes.”
Inquiro aqueles em posições de responsabilidade em Battle Creek, o que vocês estão
fazendo? Vocês viraram as costas, e não somente o rosto, para o Senhor. Precisa haver
uma limpeza do coração, dos sentimentos, as simpatias, as palavras, em referência aos

mais importantes assuntos - o Senhor Deus, eternidade, verdade. Qual é a mensagem
a ser dada neste momento? É a mensagem do terceiro anjo. Mas essa luz que encherá
o mundo inteiro com sua glória, foi desprezada por alguns que afirmam acreditar na
verdade presente. Tenha cuidado como você pisa. Tire os sapatos dos seus pés;
porque você está em terreno sagrado. Cuidado com o modo como você se entrega aos
atributos de Satanás e derrama desprezo pelas manifestações do Espírito Santo. Não
sei, mas alguns já foram longe demais para voltar e se arrepender.
Eu afirmo a verdade. As almas que amam a Deus, que crêem em Cristo e que agarram
ansiosamente todos os raios de luz, verão a luz e se alegrarão na verdade. Eles vão
comunicar a luz. Eles crescerão em santidade. Quem recebe o Espírito Santo sentirá a
atmosfera arrepiante que envolve as almas dos outros por quem essas grandes e
solenes
realidades são desvalorizadas e contra as quais se fala. Eles sentem que estão no
conselho dos ímpios, de homens que se colocam no caminho de pecadores, e sentamse no assento dos desdenhosos.
A Palavra de Deus fala a verdade, não uma mentira. Nela não há nada tenso, nada
extremo, nada exagerado. Devemos aceitá-la como a palavra do Deus vivo. Em
obediência a essa palavra, a igreja tem deveres para executar o que não fez. Eles não
devem fugir do posto de serviço; mas em prova e tentação eles devem se apoiar mais
pesadamente sobre Deus. Há dificuldades a serem enfrentadas, mas as pessoas de
Deus subirão à Sua vontade nas emergências. Há deveres a serem cumpridos para a
igreja e para o nosso Deus.
O Espírito de Deus está se afastando de muitos dentre nosso povo. Muitos entraram
em caminhos obscuros e secretos, e alguns nunca retornarão. Eles continuarão
tropeçando até a ruína. Eles têm tentado a Deus, eles rejeitaram a luz. Jamais lhes será
dado tanta evidência quanto já receberam e que não deram ouvidos. Eles escolheram
mais as trevas do que a luz e contaminaram suas almas. Nenhum homem ou igreja
pode se associar a uma classe que gosta de prazer, e revelar que apreciam a rica
corrente de verdade que o Senhor enviou àqueles que têm fé simples em Sua palavra.
O mundo é poluído, corrompido, como era o mundo nos dias de Noé. O único remédio
é crença na verdade, aceitação da luz. No entanto, muitos têm ouvido a verdade falada
na demonstração do Espírito, e eles não apenas se recusam a aceitar a mensagem,
mas também odeiam a luz. Esses homens são partes da ruína das almas. Eles
interpuseram-se entre a luz enviada pelo céu e o povo. Eles pisaram na Palavra de
Deus e estão pisando, apesar de
Seu Espírito Santo.
Peço ao povo de Deus que abra seus olhos. Quando você sanciona ou toma decisões
de homens que, como você sabe, não estão em harmonia com a verdade e a justiça,
você enfraquece sua própria fé e diminui seu gosto pela comunhão com Deus. Você
parece ouvir a voz que foi dirigida a Josué: “Portanto, por que estás prostrado sobre
teu rosto? Israel pecou, e eles também transgrediram Minha aliança... Existe anátema
no meio de ti, ó Israel.” “Nem eu estarei com você mais, a não ser que destruam a
anátema dentre vós.” Cristo declara: "Quem não ajunta comigo, espalha para fora".

O Senhor, em Sua grande misericórdia, enviou uma mensagem preciosa para Seu povo
através dos irmãos Waggoner e Jones. Esta mensagem traria mais proeminentemente
diante do mundo o Salvador elevado, o sacrifício pelos pecados do mundo inteiro.
Apresentava a garantia da justificação pela fé; convidando as pessoas a receber a
justiça de Cristo, que se manifesta em obediência a todos os mandamentos de Deus.
Muitos haviam perdido de vista Jesus. Eles precisavam ter os olhos direcionados para
Sua pessoa divina, Seus méritos, e Seu amor imutável pela família humana. Todo o
poder foi dado em Suas mãos, para que Ele possa dar ricos dons aos homens, dando o
presente inestimável de Sua própria justiça ao ser humano indefeso. Esta é a
mensagem que Deus ordenou que fosse dada ao mundo. É a mensagem do terceiro
anjo, que deve ser proclamada em voz alta, e assistida com o derramamento de Seu
Espírito em uma grande medida.
O Salvador elevado deve aparecer em Sua obra eficaz como o Cordeiro morto, sentado
no trono, para dispensar as inestimáveis bênçãos da aliança, os benefícios que Ele
morreu para adquirir para toda alma que deveria acreditar nele. João não podia
expressar esse amor em palavras; era muito profundo, muito amplo; ele chama a
família humana a contemplar. Cristo está suplicando pela igreja nas cortes celestiais
acima, implorando por aqueles a quem Ele pagou o preço de resgate com o próprio
sangue da sua vida. Séculos, eras, nunca podem diminuir a eficácia deste sacrifício
expiatório. Esta mensagem do evangelho de Sua graça deveria ser dada à igreja em
linhas claras e distintas, a fim de que o mundo não diga mais que os adventistas do
sétimo dia falam da lei, da lei, mas não pregam ou acreditam em Cristo.
A eficácia do sangue de Cristo deveria ser representada para as pessoas com refrigério
e poder, para que sua fé se apegue a seus méritos. Quando o sumo sacerdote espargiu
o sangue quente da misericórdia enquanto a fragrante nuvem de incenso subiu diante
de Deus, enquanto confessamos nossos pecados e alegamos a eficácia da expiação do
sangue de Cristo, nossas orações devem subir ao céu, perfumadas com os méritos do
caráter de Cristo. Não obstante a nossa indignidade, tenhamos sempre em mente que
existe alguém que pode tirar o pecado, pode salvar o pecador. Todo pecado deve ser
reconhecido diante de Deus com arrependimento de coração. Ele irá remover. Essa fé
é a vida da igreja. Como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, todos os que
tinham sido mordidos pelas serpentes ardentes foram convidados a olhar e viver,
então
também o Filho do homem deve ser levantado, para que “todo aquele que crê nEle
não pereça, mas ter a vida eterna. ”
A menos que faça parte da sua vida contemplar o elevado Salvador, e pela fé aceitar os
méritos que é seu privilégio reivindicar, o pecador não pode mais ser salvo do que
Pedro poderia andar sobre a água, a menos que ele mantivesse os olhos fixos em
Jesus. Agora, tem sido o propósito determinado de Satanás eclipsar a visão de Jesus, e
levar o homem a olhar para o homem, e confiar no homem, e ser educado a esperar
ajuda do homem. Por anos a igreja tem estado olhando para o homem e esperando
muito do homem, mas não olhando para Jesus, em quem estão centradas nossas
esperanças de vida eterna. Portanto Deus deu a Seus servos um testemunho que

apresentava a verdade como ela é em Jesus, que é a mensagem do terceiro anjo em
linhas claras e distintas.
As palavras de João devem ser ouvidas pelo povo de Deus, para que todos possam
discernir a luz e andar na luz: “Aquele que vem de cima é sobre todos; aquele que vem
da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que
ele viu e ouviu isso testifica; e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o
seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus
enviou fala as palavras de Deus; pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama
o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida
eterna; mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele
permanece.” João 3:31-36
Este é o testemunho que deve percorrer toda a extensão e amplitude do mundo.
Apresenta a lei e o evangelho, vinculando os dois em um todo perfeito. (Veja Romanos
5e 1 João 3: 9 ao final do capítulo.) Essas preciosas escrituras serão impressionadas
sobre todo coração que está aberto para recebê-los. “A entrada de Tuas palavras dão
luz; dá entendimento ao simples ”- aqueles que estão contritos de coração. “Todos
quantos O receberam, deu lhes poder para se tornar filhos de Deus, aos que crêem em
seu nome.” Estes não têm uma mera fé nominal, uma teoria da verdade, uma religião
legal, mas eles acreditam com um propósito, apropriando-se para si mesmos os dons
mais ricos de Deus. Eles imploram pelo dom, que eles podem dar aos outros. Eles
podem dizer: “De Sua plenitude temos todos nós recebido e graça por graça.”
“Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor. Nisto se manifestou o
amor de Deus para conosco: que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que
por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em
que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados.
Amados, se Deus assim nos amou, também nòs devemos amar uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus; se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em
nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que
nos deu do seu Espírito. 1 João 4:8-13”
Este é o próprio trabalho que o Senhor planeja que a mensagem que Ele deu aos Seus
servos deve realizar no coração e mente de todo agente humano. É a vida perpétua da
igreja amar a Deus supremamente, e amar os outros como eles se amam. Há muito
pouco amor a Deus ou ao homem, e Deus deu aos seus mensageiros exatamente o
que
as pessoas precisavam. Aqueles que receberam a mensagem foram grandemente
abençoados, porque eles viram os raios brilhantes do Sol da Justiça, e vida e esperança
brotaram em seus corações. Eles estavam vendo Cristo. "Não temas", é a Sua garantia
eterna; "Eu sou aquele que vive, e estava morto; e eis que estou vivo para todo o
sempre, e vivereis também.” O sangue do impecável Cordeiro de Deus, o os crentes
aplicam ao seu próprio coração. Olhando para o grande antítipo, podemos dizer: “É
Cristo quem morreu, sim, que ressuscitou, quem está mesmo à direita de Deus, que
também faz intercessão por nós."

O Sol da Justiça brilha em nossos corações para dar conhecimento da glória de Jesus
Cristo. Do ofício do Espírito Santo ele diz: “Ele me glorificará, porque receberá do que é
meu e mostrará a você.” O salmista ora: “Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo;
lava-me e ficarei mais branco que a neve. Cria em mim um coração limpo, ó Deus; e
renova um espírito certo dentro de mim. Não me lances fora da tua presença; e não
retire o teu Espírito Santo de mim. Restaura para mim a alegria da Tua salvação; e me
defende com o teu espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos;
e pecadores se converterão a ti.”
O Senhor teria esses grandes temas estudados em nossas igrejas, e se todo membro
da igreja der entrada à palavra de Deus, dará luz e entendimento aos simples. " Quem
há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas,
e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus. Eis
que todos vós, que acendeis fogo, e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do
vosso fogo, e entre as faíscas, que acendestes. Isto vos sobrevirá da minha mão, e em
tormentos jazereis.”(Ver Isaías 29: 13-16, 18-21.) Assim diz o Senhor: Não se glorie o
sábio em sua sabedoria, nem que o valente se glorie em seu poder, nem o rico gloriese nas suas riquezas; mas aquele que se gloria, glorie-se nisso: em me conhecer e
entender, que eu sou o Senhor que exercita benignidade, juízo e justiça na terra; pois
destas coisas me agrado, diz o Senhor.”
Nunca houve um tempo em que o Senhor manifestasse Sua grande graça aos Seus
escolhidos mais plenamente do que nos últimos dias em que Sua lei é anulada. “O
Senhor está muito satisfeito por Seus justos, diz, eles magnificam a lei e a tornam
honrosa.” O que Deus diz em relação ao Seu povo? " Mas este é um povo roubado e
saqueado; todos estão enlaçados em cavernas, e escondidos em cárceres; são postos
por presa, e ninguém há que os livre; por despojo, e ninguém diz: Restitui. Isaías
42:22” (Ver também Isaías 43.) Estas profecias estão se cumprindo.
Eu falaria em advertência para aqueles que permanecem há anos resistindo à luz e
acalentando o espírito de oposição. Quanto tempo você odiará e desprezará os
mensageiros da justiça de Deus? Deus lhes deu Sua mensagem. Eles carregam a
palavra do Senhor. Lá há salvação para você, mas apenas pelos méritos de Jesus Cristo.
A graça do Espírito Santo lhe foi oferecida repetidamente. Luz e poder do alto foram
derramados abundantemente no meio de você. Havia evidências que todos poderiam
discernir quem o Senhor reconheceu como Seus servos. Mas há quem despreze os
homens e a mensagem que eles carregavam. Eles os provocaram por serem fanáticos,
extremistas e entusiastas. Deixe-me profetizar para você: A menos que vocês
humilhem rapidamente seus corações diante de Deus e confessem seus pecados, que
são muitos, você verá que, quando for tarde demais, verá que você tem lutado contra
Deus. Pela convicção do Espírito Santo, não mais para reforma e perdão, você verá que
esses homens com quem você falou foram como sinais no mundo, como testemunhas
de Deus. Então você daria o mundo inteiro se você pudesse, para resgatar o passado e
ser apenas homens zelosos, movidos pelo Espírito de Deus para erguer sua voz em
solene aviso ao mundo; e como eles, ser firme ao princípio como uma rocha. O Senhor
conhece que vocês estão mudando as coisas de cabeça para baixo. Continue um pouco

mais como você está em rejeição da luz do céu, e você estará perdido. "O homem que
está imundo, e não se purificar, essa alma será cortada do meio da congregação.”
Não tenho uma mensagem suave para dar àqueles que estiveram por conta de guias
falsos, apontando para o lado errado. Se você rejeitar os Mensageiros delegados de
Cristo, você rejeita a Cristo. Negligencie essa salvação mantida diante de você por
anos, despreze esta oferta gloriosa de justificação através do sangue de Cristo e
santificação através do poder purificador do Espírito Santo, e não resta mais sacrifício
pelos pecados, mas uma certa procura temerosa de julgamento e indignação ardente.
Peço-lhes agora que se humilhem e deixem de sua resistência obstinada à luz e
evidência. Diga ao Senhor: Minhas iniqüidades causam separaração entre mim e meu
Deus. Ó Senhor, perdoe minhas transgressões. Apague meus pecados do livro de Tua
lembrança. Louvado seja o seu santo nome, há perdão com ele, e você pode ser
convertido, transformado.
“Porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os
imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, Quanto mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas
consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Hebreus 9:13,14”- Carta
57, 1895.

Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985.
Carta Inteira

MR NO. 1101 - TRABALHO ENTRE OS JUDEUS
A respeito do trabalho em favor do povo judeu que está sendo realizado pelo irmão
[FC] Gilbert, sou instruído a dizer: dê a ele todo o incentivo que é possível. Não limite
seu trabalho por muitas proibições. Ajude-o, para que através de seus esforços e apoio
de seus colegas de trabalho, muitas das sementes de Israel sejam enxertadas para o
verdadeiro celeiro, Cristo Jesus. O Senhor trabalhará através de homens de
nacionalidades diferentes para fazer um trabalho para seus compatriotas.
Para o irmão Gilbert, eu diria: Você deve ser vigiado. Não tribute seus poderes tão
severamente. Até agora o Senhor esteve com você, e Ele continuará abençoando seus
esforços e levará outros a se unirem com você em seu trabalho. Mas você tem mais de
uma fonte de perigo. Seus inimigos ficarão furiosos com você, porque essa verdade
está sendo levada aos judeus.
Meu irmão, o povo judeu não é o único que está sendo ajudado por seu trabalho.
Nosso próprio povo precisa do exemplo assim colocado diante deles. Eu lhe oriento
que tenhas coragem. Em seus trabalhos, não espere por uma grande e maravilhosa
abertura, mas aproveite as oportunidades como elas vêm. O poder da verdade será
justificado com os servos de Deus que fazem fiel uso das oportunidades que se
apresentam para o trabalho.
Estamos perto do tempo mencionado por Daniel, o profeta: “Nesse tempo Miguel se
levantará, o grande príncipe que permanece pelos filhos do teu povo; e haverá um
tempo de angústia, como nunca existiu desde que havia uma nação até hoje: e
naquele tempo teu povo será libertado, todo aquele que for encontrado escrito no
livro. E muitos deles que dormem despertará do pó da terra, alguns para a vida eterna,
e alguns para vergonha e desprezo eterno. E os que são sábios brilharão como o brilho
do firmamento; e aqueles que transformam muitos em justiça como as estrelas para
todo o sempre.”[Daniel 12: 1-3]
O Senhor está prestes a fazer uma obra curta e eficaz na terra. Ah, se nossos principais
trabalhadores percebessem isso e evitariam seu trabalho de criticar e proibir. Quando
o juiz de toda a terra passar a dar a cada homem sua recompensa, aqueles que fizeram
planos que impediram a causa da verdade serão responsabilizados por suas ações,
com todo o mal que daí resultou.
Sou instruído a encaminhar nossos obreiros para o décimo capítulo de Atos. Leia este
capítulo e ore por ele. Quando seu entendimento se abrir e perceber o que esta
instrução significa para você, você começará sinceramente a trabalhar pelas almas em
seu campo de origem. A menos que nosso povo desperte para seus deveres para as
missões em casa, eles serão encontrado em falta no dia de Deus. O apóstolo escreve:
[Atos 10: 1-35, citado].
Apresento a vocês essa experiência na qual o Senhor trabalhou por alguém que temia
o seu nome. Podemos aprender com esse dever uma lição da maneira pela qual Deus
trabalha nas mentes humanas. Eu com meu marido que agora dorme em Jesus,

passamos por cenas semelhantes. Nós vimos o braço de Deus quebrar o poder da
opressão e da tirania, e dissipar da mente as nuvens escuras da ignorância e
superstição.
Podemos ver que um trabalho muito mais decidido está sendo realizado em nossas
cidades do que no passado. Devemos pregar o evangelho aos judeus bem como para
os gentios. A gloriosa mensagem do poder de Deus para a salvação deve ser conhecida
por todos os homens. Nós devemos trazer muito mais simplicidade e piedade da Bíblia
em nosso trabalho para o Senhor. Não deve haver barreiras, nem dependência da
sabedoria de agências humanas. Nosso trabalho deve ser entregue tão livremente aos
judeus quanto aos gentios.
“Pregue o evangelho”, é a palavra dada por Deus. Pregar o evangelho, não na
linguagem de alto nível, mas na simplicidade. Esse evangelho abençoado do nosso
Senhor é a única mensagem que é para a vida eterna. Foi me mostrado que existem
pagãos em nosso próprio país que devem ser instruídos como se fossem crianças
pequenas. Nossas lâmpadas devem estar constantemente espevitadas e em chamas.
As escolas devem ser estabelecidas onde os ignorantes sejam instruídos de maneiras
simples. O evangelho deve ser pregado por professores que revelam sua bondade de
coração em atos de amor.
Assim que um trabalhador se afasta da simplicidade da verdade, o Senhor deixa de
usá-lo e trabalha através daqueles que são mansos e humildes de coração. Aquele que
é a luz e a vida do evangelho se fez carne e habitou entre nós. Simpatizante da
humanidade, Ele alimentou os famintos, curou os enfermos e percorreu todas as
cidades da terra fazendo o bem aos homens.
Todas as nossas obras devem ser realizadas em Cristo. Tornando-se participantes de
Sua natureza, Seus seguidores devem trabalhar Suas obras. O ministério de Cristo para
os homens foi a interpretação de Sua grande comissão para o discípulos: “Ide por todo
o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." [João 3: 31-35, citado.] - Manuscrito 1,
1908.
White Estate
Washington DC,
Novembro de 1984.
Manuscrito inteiro

MR NO. 1102 - SEMEANDO A SEMENTE DO EVANGELHO E COLHENDO A COLHEITA;
EGOÍSMO, A RAIZ DO MAL
[Escrito em Crystal Springs, Santa Helena, Califórnia, 28 de janeiro de 1901, para JH
Kellogg.]
Recebi sua carta ontem. Obrigado pelo seu conselho e aviso. Eu não estou tão bem
quanto antes fiquei adoecido pelas salas de reunião mal ventiladas para adoração, e
não tive tempo descansar. Recebi muitas cartas para escrever ao nosso pessoal na
Austrália sobre assuntos que merecem atenção imediata. Há três dias minha mão
escreveu 75 páginas de papel carta que foram copiados e dez que não foram copiados
ao correio australiano.
Fiquei bem perto do meu quarto e, apesar de poder andar, as escadas eu não
considerava aconselhável. Eu pensei, onde devo ir para obter um descanso genuíno?
Eu não posso ir a nenhuma igreja; pois então eu deverei falar. Como gerenciar o
assunto, eu não sei. Quando o verão chegar, eu posso ir para Lake County, em resposta
a um convite urgente de uma rica senhora, chamada Sra. Hulburt. Ela é guardadora do
sábado, e, embora o marido não o seja, todas as suas simpatias estão com ela, embora
ele não tenha feito uma profissão pública de religião. Sra. Hulburt levou crianças órfãs
para sua casa, com o consentimento total do marido dela. Agora, ela me informa, ela
está construindo uma casa maior, que acomodará mais crianças. Esta casa deve ser
aberta em maio, e prometi visita-la, mas não pensava quando eu poderia fazer isso.
Mas isso terá que esperar.
Dr. Kellogg, existe um campo que deve ser trabalhado, mas onde estão os
trabalhadores? Localidade após localidade me foi apresentada em diferentes partes da
vinha mundial do Senhor, e as palavras foram pronunciadas: “Não dizeis vós que ainda
há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: Levantai os vossos olhos,
e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e
ajunta fruto para a vida eterna; para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos
se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, e outro o
que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes; outros trabalharam, e vós
entrastes no seu trabalho.”[João 4: 35-38]
Não digas quando tiveres lançado a tua semente no chão, ainda existem quatro meses
- o tempo usual entre a semeadura e colheita - e depois vem a colheita. Cristo estava
se referindo aos Samaritanos. A mulher com quem ele estava conversando a deixou o
pote d'água e foi para a cidade para dizer às pessoas de lá: “Venham ver um homem
que me contou todas as coisas que eu já fiz: não é este o Cristo? ”[Verso 29] “Então
eles saíram da cidade e vieram para Ele" [Verso 30]
A vinda dessas pessoas a Cristo foi uma lição objetiva para os discípulos, e deve ensinar
lições importantes a todos os que se interessam na salvação de almas. “Muitos dos
samaritanos dessa cidade creram Nele pela palavra do testemunho da mulher, que
disse, Ele me contou todas as coisas que eu fiz. Então, quando os samaritanos estavam

vindo a Ele, suplicaram que Ele se demorasse com eles: e ele ficou lá dois dias. E
muitos mais creram porque ouviram de sua própria palavra; e disse à mulher: Agora
cremos, não por causa da tua palavra, porque nós o ouvimos e sabemos que este é
realmente o Cristo, o Salvador do mundo ”[Versos 39-42]
Esta é a lição que os ministros devem aprender antes de poderem completar a obra
que Deus os designou. Deus não deu aqueles que conhecem a verdade o trabalho de
pairar sobre as igrejas quando há almas por perto que estão perecendo por falta de
conhecimento.
“O que semeia e o que colhe.” Cristo estava semeando as sementes da verdade nas
ruas das cidades e nas sinagogas. A verdade foi apresentada ao povo. As condições da
salvação foram delineadas de forma clara e distinta; pois a verdade nunca definha nos
lábios do Salvador. Como resultado de Suas palavras, um interesse havia sido criado, e
os discípulos deviam seguir o trabalho do Semeador maior, para que tanto o Semeador
quanto os ceifeiros pudessem se alegrar juntos.
"Enviei-lhe para ceifar onde não trabalhaste." Essas palavras foram ditas em
antecipação à ordenação e envio dos discípulos. O trabalho terreno do grande líder e
professor estava prestes a se concluir, mas havia preparado o caminho enviando
homens santos diante dEle, e os apóstolos deveriam seguir depois para aperfeiçoar o
trabalho colhendo a colheita.
Todas as partes da vinha de Deus devem ser trabalhadas. Há necessidade de homens
sábios e mulheres sábias que trabalharão em conjunto para realizar o trabalho
comprometido com eles. Deus os usará como Seus instrumentos na conversão de
almas. Eles colherão a colheita da semente semeado pelo grande Mestre. Aqueles que
saem para a grande colheita, alguns para semear e outros para colher, lembrem-se
sempre de que eles não devem levar para si a glória do resultado de seu trabalho. As
agências designadas por Deus estavam trabalhando diante deles, preparando o
caminho para a semeadura da semente e a colheita dos frutos. Eu vos enviei a ceifar
onde não trabalhaste; outros homens trabalharam, e vós entrareis em seus trabalhos.”
Aqueles que plantam a semente, que apresentam diante de grandes e pequenas
reuniões as verdades provadoras para este tempo, à custa de muito trabalho, nem
sempre podem colher as messes. Depois de terem feito seu trabalho e descansar de
seus labores, outros homens da nomeação de Deus podem ir sobre a terra, e sob seus
trabalhos muitas almas podem ver a verdade. Adversidade, tristeza, perda de
propriedade, mudanças na providência de Deus, recordar com uma nitidez vívida as
palavras ditas pelos servos fiéis de Deus muitos anos antes. Assim, o caminho é
preparado para o acabamento dos trabalhos do semeador, para a colheita dos frutos.
Há muita alegria quando o fruto precioso é colhido.
Todo trabalhador faça o possível para melhorar seus talentos. Nisso ele pode ser um
semeador bem-sucedido, bem como um ceifador bem-sucedido, colhendo o que
outros homens da nomeação de Deus semearam.

Leia estes versículos cuidadosamente. Pegue o significado deles; pois neles o plano de
Deus é revelado. "Quem ceifa recebe salário, e colhe fruto para a vida eterna: tanto
aquele que semeia como aquele que ceifa podem se alegrar juntos.” Muitas vezes os
obreiros de Deus sofrem oposição no local onde trabalham e, portanto, sua utilidade é
impedida. Eles podem ter feito o melhor possível com toda a sabedoria. Eles têm
semeado boa e preciosa semente. Mas os elementos opostos se tornam mais ferozes e
desanimadores, e pode ser sábio que eles sigam para outro lugar, pois mesmo que
alguns estejam convencidos da verdade, eles são intimidados pela oposição. Eles não
têm coragem de reconhecer que sua razão está convencida.
Que os mensageiros da verdade passem para outro campo. Lá pode haver uma classe
de pessoas mais favorável e pode ser bem-sucedido realizar o trabalho de semear e
colher. Seu relatório alcançará sucesso ao trilhar um caminho onde a obra de Deus foi
aparentemente sem sucesso, e o próximo mensageiro da verdade que for lá será mais
favoravelmente recebido. A semente plantada em provação e desânimo será vista
como tendo vida e vitalidade. Primeiro aparecerá a folha, então a espiga, depois o
milho cheio na espiga.
A rejeição da verdade do evangelho por alguns prepara o caminho para a sua recepção
por outros, que podem ver a fraqueza e inconsistência dos argumentos utilizados para
tornar a verdade sem efeito. Assim, aqueles que se opõem ao conselho de Deus estão
por sua inconsistência fazendo avançar a verdade em vez de impedi-la. Uma coisa que
devemos estar preparados para encontrar: a resistência determinada do inimigo. Ele
trabalha através de agências humanas que ele pode usar para manter as pessoas na
ignorância da palavra do Senhor.
Em alguns lugares onde a oposição é muito pronunciada, as vidas dos mensageiros de
Deus podem estar em perigo. É então o privilégio deles seguir o exemplo de seu
mestre e ir para outro lugar. "Vós não percorrerão todas as cidades de Israel ", disse
Cristo," até que o Filho do homem venha.
Como alimento para os famintos e água para os sedentos, o mesmo acontece na obra
de Deus para aqueles que obedecem à Sua vontade porque O amam. Aqueles que
estão engajados na obra do ministério devem dar evidência de que Deus tem uma
mensagem para eles levarem e uma obra para eles fazerem. Eles devem trabalhar no
espírito de mansidão, mostrando que eles aprenderam na escola de Cristo Sua
humildade de coração. Aqueles que são sempre humildes e contritos carregam consigo
a evidência que eles estiveram com Jesus e aprenderam dele. “Assim diz o alto e
sublime, Aquele que habita a eternidade, cujo nome é Santo; Eu habitar no lugar alto e
santo, e também habito com o que é contrito e de espírito humilde, para reviver o
espírito dos humildes, e reviver o coração dos contritos ”[Isaías 57:15] “Assim diz o
SENHOR: O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés; que casa me
edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas
estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor; mas para esse olharei, para
o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra.” [Isaías 66: 1, 2] Deus
sabe como distinguir entre os justos e os iníquos da igreja dele. Para aqueles que
fazem justiça, Ele dará paz e conforto e uma boa esperança nesta vida, porque são

participantes da natureza divina e estão se esforçando para superar a corrupção que
há no mundo através da luxúria.
“E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude,
e à virtude a ciência, E à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à
paciência a piedade, E à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade.
Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem
estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há
estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos
seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa
vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos
será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo.” [2 Pedro 1: 5-11]
Vamos nos esforçar com energia perseverante para a vida futura. A vergonha e culpa
do egoísmo e cobiça pertencem somente ao homem. A glória de seu arrependimento
pertence somente a Deus. A melhor cultura religiosa e as maiores vantagens não têm
poder para santificar ou preservar nações ou indivíduos da degeneração. Por ataques
incontroláveis de paixão, o homem às vezes evidencia que não se pode confiar nele,
pois ele venderia seu Senhor, como Judas, por trinta pedaços de prata. A
pecaminosidade dos membros da igreja de Deus não é imputável a qualquer
negligência por parte de Deus. “Deus amou tanto mundo, que Ele deu Seu Filho
unigênito, que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna.” O
Senhor do céu concedeu trabalho abundante à raça humana. O Santo Espírito opera
sobre o homem como o fermento opera sobre a refeição. É parte do homem
submeter-se a ser operado, permitir que sua vontade seja colocada em conformidade
com a vontade de Deus.
O homem não pode mudar um atributo de seu caráter doente. O homem aspirava ser
como Deus, e a partir daquele momento fatal o criador do mal começou a aliená-lo de
Deus. Satanás é o autor de toda inveja, todo ciúme, todo engano e toda briga. Ele
ergueu a bandeira da traição e revolta nesta terra. Ele manifestou sua apostasia por
seu esforço insano em criar um império governado por ele mesmo. Ele é o autor de
todo pecado que amaldiçoou a terra.
Deus demonstrou Seu grande e maravilhoso amor, provendo, em Seu único Filho, um
remédio para o pecado. Cristo veio para suportar o pecado do mundo inteiro, para que
todo aquele que nEle crê não pereça, mas têm vida eterna.
Existe um poder na associação do homem com o homem, e Satanás usa esse poder
para cumprir seus princípios. Ele se esforça para levar os homens a lutar, como ele,
pela supremacia, pela preeminência, por reconhecimento e poder. Aqueles que cedem
a essas tentações vão passar pelo mesmo terreno que ele. Ele se apartou de Deus. Ele
age como se fosse Deus para si mesmo. Ele é rei dele mesmo, seu próprio governante,
sua própria suficiência. Assim será com aqueles que escolhem, como ele, seguir seu
próprio caminho.

Aqueles que estão sob as regras e leis de Satanás supõem ser átomos independentes.
Cada um segue suas próprias paixões humanas. Foram os princípios de Satanás que
colocaram os homens em colisão com seus companheiros. Eles levam os homens a se
separarem uns dos outros por suspeita, ciúme e suposição de maldade. Sob o poder
desses princípios, violência, crime de toda espécie de iniqüidade estão
constantemente aumentando.
Essas coisas não devem ser lições objetivas para aqueles que pretendem ser cristãos,
levando-os a evitar o primeiro passo que abrirá o caminho para a entrada desses
princípios na igreja? Por que aqueles que afirmam ser o povo de Deus são tão
enganados?
Amor a Deus e amor uns pelos outros são os dois grandes princípios que devem nos
unir em união uns com os outros e todos em unidade com Cristo em Deus. O mundo
está descartando esses princípios. Está capturando os sofismas do grande enganador.
Se esses sofismas forem introduzidos na igreja, trarão desânimo e problemas de saúde
espirituais. Aqueles no mundo, tendo perdido a conexão com Deus, estão fazendo
esforços desesperados e insanos para criar centros para si mesmos. Isso causa
desconfiança um do outro, seguido por crime. Os reinos do mundo serão divididos
contra si mesmos. Menores e mais finos serão os cordões de simpatia que ligam os
homem em irmandade ao seu próximo. O egoísmo natural do coração humano será
trabalhado por Satanás. Ele usará as vontades descontroladas e paixões violentas que
nunca foram trazidas sob o controle da vontade de Deus.
Este homem quer o seu próprio caminho; o próximo homem quer o seu próprio
caminho. A mão de todo homem estará contra seu próximo. Irmão vai subir contra
irmão, irmã contra irmã, pais contra filhos e filhos contra pais. Tudo ficará confuso.
Parentes vão trair uns aos outros. Haverá conspirações secretas para destruir a vida.
Destruição, miséria e morte serão vistas por todos os lados. Homens seguirão a
tendência desenfreada de suas hereditárias e cultivadas tendências ao mal.
Qual é o estágio ou característica da prodigalidade senão o egoísmo? O mundo está
cheio disso. Isso leva à decoração dos túmulos dos mortos com monumentos, e
milhares e dezenas de milhares de egoístas indulgências. Enquanto viúvas e órfãos e
tantos estão sofrendo por falta de comida para satisfazer a fome, [o dinheiro gasto]
nesses memoriais criados sobre os mortos pode ser usado para aliviar os que sofrem.
Por que as pessoas não podem agir razoavelmente e gastar meios para aliviar a vida de
sofredores? Isso seria mais sensato. [Ele] mostrará honra a Deus ao diminuir o
sofrimento dos que vivem com os bens do Senhor. Isto [o egoísmo] leva o homem a
sacrificar a si mesmo como Deus. O homem está adorando o reflexo de sua própria
imagem. Ele está colocando suas
práticas e as tendências peculiares de sua natureza, onde a lei de Deus deveria estar.
Esta é a imagem do mundo. Qual é a representação na Igreja?
“Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque
haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, Sem afeto natural, irreconciliáveis,

caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, Traidores,
obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, Tendo
aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.” [2 Timóteo 3: 15]
Estas são as coisas que devemos ver e entender e passar longe. Devemos trabalhar
inteiramente contra elas. Deus tem um depósito de julgamentos retribuitivos, que Ele
permite cair sobre aqueles que continuaram em pecado diante da grande luz. Eu tenho
visto as estruturas mais caras em edifícios erguidos sendo supostamente colocados à
prova de fogo. E assim como Sodoma pereceu nas chamas do fogo da vingança de
Deus, essas estruturas orgulhosas se tornarão cinzas. Eu tenho visto navios que custam
imensas somas de dinheiro lutando contra as águas poderosas, procurando não ser
tragado pelas ondas iradas. Mas com todos os seus tesouros de ouro e prata, e com
sua carga humana, eles afundam em uma cova aquosa. O orgulho do homem será
enterrado com os tesouros que acumulou por fraude. Deus vingará as viúvas e órfãos
que, com fome e nudez, clamaram a Ele por ajuda da opressão e abuso. E o Senhor
mantém um registro de toda ação do bem ou do mal.
É chegado o tempo em que haverá tristeza no mundo que nenhum bálsamo humano
pode curar. Os grandes monumentos lisonjeiros dos homens serão desintegrados no
pó, mesmo antes da última grande destruição vem sobre o mundo.
As palavras de Apocalipse 18 serão cumpridas. Não é essa descrição suficiente para
fazer com que todos os que leem tenham medo e tremam? Mas aqueles que não
amam a luz, não virão à luz para suas ações não sejam reprovadas, não seguirão
adiante para conhecer o Senhor. Por sua atitude deles dizem: Eu não quero o Teu
caminho, Senhor; Eu quero a minha maneira.
Deus deu sua lição objetiva. Se o mundo não atender, o povo de Deus não prestará
atenção? No vigésimo primeiro capítulo de Lucas, Cristo predisse o que estava por vir
sobre Jerusalém; a isso Ele conectou as cenas que aconteceriam na história deste
mundo imediatamente antes da vinda do Filho do homem nas nuvens do céu com
poder e grande glória. Atente as palavras: E olhai por vós, não aconteça que os vossos
corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha
sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que
habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais
havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé
diante do Filho do homem.” [Versículos 34-36]
Este é um aviso para aqueles que afirmam ser cristãos. Esses que tiveram luz sobre as
verdades importantes e probantes para este tempo, e ainda não estão se preparando
para a vinda do Filho do homem, não estão prestando atenção. “Tenham cuidado com
vocês mesmos, para que a qualquer momento seus corações não sejam
sobrecarregados com excesso de bebida, embriaguez e cuidados desta vida, e então
aquele dia chegará de surpresa.” Não há período de tempo em que a preguiça
espiritual é desculpável.

Somente por estar vestido com o manto da justiça de Cristo podemos escapar dos
julgamentos que estão vindo sobre a terra. Deixem todos lembrarem que essas
palavras foram as últimas que Cristo deu a Seus discípulos. Se essa instrução fosse
repetida com frequência em nossos trabalhos e publicações e menos espaço fosse
ocupado para assuntos que não são centésima parte tão importante, seria mais
apropriado. Nesses avisos sagrados e solenes, o sinal de perigo é levantado. São estas
instruções que os membros da igreja e as pessoas do mundo precisam; pois é a
verdade presente. Carta 20, 1901.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
8 de novembro de 1984.
Carta Inteira

MR N. 1103 - INSTRUÇÃO PARA A IGREJA; IMPORTÂNCIA DE CAMINHAR NO
CAMINHO DA OBEDIÊNCIA
Não consigo dormir depois da uma hora. As coisas que me foram apresentadas me
deixam bem acordado. Existem perigos que devemos evitar. Os grandes princípios que
Cristo estabeleceu são válidos para todos os tempos, e de eras em eras eles lançaram
uma luz clara e constante no caminho do povo de Deus. Por toda a eternidade esses
princípios permanecerão.
Esses princípios devemos seguir em nosso trabalho para Deus, e não devem se
misturar com eles opiniões e práticas mundanas. Nós não devemos ficar preso a
planos mundanos. A linha de demarcação entre o povo de Deus e as pessoas do
mundo deve sempre ser mantido inconfundivelmente distinto. Mas existe o perigo de
que essa linha se torne indistinto, que aqueles que professam servir a Deus permitam
que o mundanismo roube suas vidas.
Não devemos ser guiados por aqueles que há anos conhecem a verdade para este
tempo, mas não cederam às suas reivindicações. Existe o perigo de que os cristãos
professos pensem que é necessário se conformarem ao mundo até certo ponto, a fim
de ter influência sobre os mundanos.
A igreja deve ser construída em Jesus Cristo, o único fundamento verdadeiro. Vamos
tomar cuidado para que não seja estragado o edifício, pela introdução de material
inútil que não passará no teste do julgamento.
Aqueles que desejam possuir caráteres que os tornarão obreiros junto a Deus, dignos
de receber Sua recomendação, devem se separar dos inimigos de Deus, e em todos os
lugares permanecer firmes pela verdade.
Nossa Mensagem - O Senhor nos deu uma mensagem para o tempo em que estamos
vivendo. Esta mensagem deve ser dada com informações claras e distintas. Proclamar
esta mensagem exige todos os talentos e capacidades que Deus nos deu.
O décimo quarto capítulo de Apocalipse descreve o trabalho que deve ser feito pelo
povo de Deus. O evangelho eterno deve ser pregado e praticado. O verdadeiro
trabalho missionário deve ser feito, não na sabedoria dos homens, mas na sabedoria
de Deus.
João escreve: “E vi outro anjo voar no meio do céu, tendo o evangelho eterno para
pregar àqueles que residem no terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo
com voz alta: Tema a Deus e dê-lhe glória; pois chegou a hora do seu julgamento, e
adorai o que fez o céu, e terra, e o mar, e as fontes de água ”[Apocalipse 14: 6-11, 1214]
A mensagem do terceiro anjo aumenta de importância à medida que nos
aproximamos do fim da história desta terra. Desde o início da proclamação da
mensagem do primeiro anjo, muitos crentes adormeceram em Jesus. Fiéis porta
estandartes depuseram sua armadura. Mas o trabalho avançou. Trabalhadores novos

são trazidos quando aqueles que caem são colocados para descansar até a vinda do
Senhor.
Deus me apresentou os perigos que ameaçam aqueles que receberam o trabalho
sagrado de proclamar a mensagem do terceiro anjo. Eles devem lembrar que esta
mensagem é de extrema importância e conseqüência para o mundo inteiro. Eles
precisam pesquisar as Escrituras diligentemente, para que aprendam a se proteger
contra o mistério da iniquidade, que desempenha um papel tão grande nas cenas
finais da história da terra.
Haverá mais e ainda mais desfile externo por parte dos poderes do mundo. Sob
símbolos diferentes, Deus apresentou a João, o ímpio caráter e influência sedutora
daqueles que dirigem e guiam a perseguição ao Seu povo. O décimo oitavo capítulo de
Apocalipse fala da mística Babilônia, caída de seu alto estado para se tornar um poder
de perseguição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus são
o objeto da ira deste poder.
João escreve: [Apocalipse 18: 1-8, citado]. Essa imagem terrível, desenhada por João
para mostrar quão completamente os poderes da terra entreguam-se ao mal, devem
mostrar aos que receberam a verdade quão perigoso é se conectar com sociedades
secretas ou unir-se de alguma maneira com aqueles que não guardam os
mandamentos de Deus.
[Apocalipse 13: 11-13, citados.] Poderes religiosos, aliados professamente ao céu e
alegando ter as características de um cordeiro, mostrarão por seus atos que eles têm o
coração de um dragão, e que eles são instigados e controlados por Satanás. Ao tempo
quando o povo de Deus sentirá a mão da perseguição, porque eles santificam no
sétimo dia. Satanás causou a mudança do Sábado, na esperança de realizar seu
propósito para a derrota do Planos de Deus. Ele procura tornar os mandamentos de
Deus de menor força no mundo do que as leis humanas.
O homem do pecado, que pensou em mudar os tempos e as leis, e que sempre
oprimiu o povo de Deus, fará com que leis sejam feitas impondo a observância do
primeiro dia da semana. Mas as pessoas de Deus devem permanecer firmes por ele. E
o Senhor trabalhará em seu favor mostrando claramente que Ele é o Deus dos deuses.
Deus criou o mundo, e então no sétimo dia descansou, satisfeito com o seu trabalho.
Ele abençoou o dia de Seu descanso e o separou como santo; e ao fazer isso, as
estrelas da manhã cantaram juntas, e todos os filhos de Deus gritaram de alegria. O
sábado é um sinal entre Deus e Seu povo - uma evidência de Seu amor e bondade,
uma certeza de que Ele os abençoará em obediência. Pela observância deste dia eles
se distinguem dos desleais, que se recusam a honrar a Deus. Deus levou Seu povo a
uma relação de aliança com Ele mesmo, e se comprometeu a cumprir Seus propósitos
para eles.
No sábado, nenhum trabalho servil deve ser feito. Deus deu ao homem seis dias para
trabalhar. Ele reivindica o sétimo dia como Seu. Neste dia, os homens devem adorá-lo.

Eles devem contemplar as maravilhosas obras do Criador, louvando-O por Sua
bondade e amor. Ao dar-lhes o sábado, o desígnio de Deus era preservar entre os
homens, um conhecimento claro e definido de si mesmo como seu criador. Ele
declara: “É um sinal entre Mim e vocês durante todos as suas gerações; para que
saibais que eu sou o Senhor que santifica vocês." [Êxodo 31:13]
Cristo declarou aos fariseus: “Não penses que eu vim para destruir a lei, ou os
profetas; eu não vim destruir, mas cumprir. Pois em verdade te digo: Até que o céu e a
terra passem, um jota ou um til nunca passará da lei até que tudo seja cumprido.
Quem, portanto, deve quebrar um desses menores mandamentos, e ensinar aos
homens ele será chamado o menor no reino do céu; mas quem quer que os guarde e
os ensine, o mesmo será chamado grande no reino dos céus ”[Mateus 5: 17-19]
Assim, Cristo repreendeu a piedade pretensiosa dos fariseus e, por Sua maneira de
trabalhar Ele corrigiu suas ideias errôneas sobre a lei de Deus.
Desde o início tem havido oposição entre as forças do bem e do mal. Deus declarou:
“Colocarei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente; esta
lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar ”[Gênesis 3:15]
O homem tentou em vão exaltar-se seguindo seu próprio caminho, em harmonia com
as tentações de Satanás e em oposição à vontade de Deus. Ele assim adquirira um
conhecimento do mal, mas tinha o ganhou à custa de sua lealdade; e sua
desobediência abriu as comportas de aflição em nosso mundo. Desde então, os
homens têm tentado
exaltar-se pelos mesmos meios. Quando eles vão aprender isso, que o único caminho
para a verdadeira exaltação é o caminho da obediência? Planos humanos podem
parecer extremamente sábios, mas não há segurança neles, a menos que andem de
acordo com um “Assim diz o Senhor”.
Quão difícil é para o homem andar humildemente com Deus, crer na Sua palavra e
aceitar seus planos. As proposições de Satanás parecem apresentar grandes
vantagens, mas acabam em ruínas. Uma e outra vez os homens têm descoberto por
experiência o resultado de se recusar a trilhar o caminho da obediência. Outros não
ganharão sabedoria com sua experiência? Pensemos na experiência de nossos
primeiros pais e tenhamos temor de qualquer plano que não está baseados na
obediência à vontade de Deus.
Quando os homens aprenderão que Deus é Deus, não homem, e que Ele não muda?
Toda calamidade, toda morte é uma testemunha do poder do mal e da verdade do
Deus vivo. A palavra de Deus é vida e permanecerá para sempre. Por toda a
eternidade, permanecerá. Como pode o homem, sabendo o que Deus é e o que Ele
fez, escolher o caminho de Satanás em vez do caminho de Deus? Existe apenas um
caminho para Paraíso restaurado - o caminho da obediência.
A mensagem dada ao homem para proclamar nestes últimos dias não deve ser
amalgamada com opiniões mundanas. Nestes dias de perigo, nada além da obediência

impedirá o homem de apostasia. Deus concedeu sobre o homem grande luz e muitas
bênçãos. Mas a menos que essa luz e essas bênçãos sejam recebidas, eles não têm
segurança contra apostasia e desobediência. Quando aqueles a quem Deus exaltou a
posições de alta confiança se voltam dEle para a sabedoria humana, sua luz se torna
Trevas; e quão grande é essa escuridão. Suas capacidades confiadas são uma
armadilha para eles. Eles se tornam uma ofensa a Deus. Não pode haver zombaria de
Deus sem o resultado certo.
Sempre houve, e até o conflito terminar, sempre haverá um afastamento de Deus. Os
pecados têm uma conexão próxima. Um ato de desobediência, a menos que se
arrependa, leva a outro. Aquele que se justifica em pecado é levado passo a passo em
engano, até por fim pecar com impunidade.
Muitas vezes, os professos seguidores de Cristo são encontrados com corações
endurecido e olhos cegos, porque não obedecem à verdade. Motivos e propósitos
egoístas tomam posse da mente. Na sua autoconfiança, eles supõem que seu caminho
é o caminho da sabedoria. Eles não são determinados em seguir o caminho que Deus
traçou. Eles declaram que as circunstâncias alteram os casos, e quando Satanás os
tenta para seguirem os princípios do mundo, eles se rendem e, fazendo caminhos
tortos para os seus pés, eles desviam os outros. Os inexperientes os seguem aonde
vão, supondo que o julgamento de cristãos tão experientes deve ser sábio.
Aqueles em posições de responsabilidade que seguem seu próprio caminho são
responsabilizados pelos erros daqueles que são desviados pelo exemplo deles. "Não
julgarei essas coisas?" Deus pergunta.
É um afastamento dos caminhos do Senhor que traz a perversidade àquele que não
será humilhado ou corrigido. Muitos, quando reprovados por seu curso errado,
endurecem seus corações e continuam a seguir princípios errados. Mantendo firme
sua própria sabedoria como preciosa, eles sombriamente seguem seu próprio
caminho. Esta é a razão pela qual o Espírito Santo não se manifesta com maior poder
em nossas igrejas. Se aqueles que foram corrigidos pelo Espírito de Deus se
humilhassem diante do Senhor, e alegremente efetuassem reformas, Cristo lhes
concederia ricos dons, respondendo suas orações contritas e ajudando-os a entender a
si mesmos.
Há quem pense que pode melhorar o plano que Deus fez, a fim de que eles possam
traçar um curso melhor do que o curso que Ele marcou para eles. Assim, escolhendo as
coisas que são dos homens, endurecem seus corações contra a liderança de Deus e
seguem seu próprio caminho. A menos que se arrependam, o tempo virá quando eles
olharão para trás e considerarão um fracasso total o trabalho de sua vida. A sabedoria
do homem, exercida sem a orientação de Cristo, é um perigoso elemento.
Qualquer reconhecimento ou exaltação conquistada à parte de Deus é inútil, pois não
é honrada no céu. Ter a aprovação dos homens não nos faz obter a aprovação de
Deus. Aqueles que serão reconhecidos por Deus no dia do julgamento devem aqui
ouvir Seus conselhos e ser governados por Sua vontade. Somente assim eles podem

receber as ricas bênçãos e isso os ajustará para receber Sua recomendação. Eles
devem segurar firme a verdade, recusando-se a ser retirados de sua lealdade por
projetos ambiciosos. Eles devem afastar deles todo vestígio de prevaricação, porque
Deus não reconhecerá nenhuma falsidade.
Manuscrito 135, 1902.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
8 de novembro de 1984.
Manuscrito inteiro.

MR NO. 1104 - VERDADEIRO TRABALHO MÉDICO-MISSIONÁRIO, NÃO TRABALHO
PARA PÁRIAS, A SEREM ENFATIZADOS; VALOR DAS REUNIÕES DO ACAMPAMENTO
(Escrito ao Sr. e Sra. WW Prescott, 17 de fevereiro de 1900, de "Sunnyside",
Cooranbong, NSW)
Comecei várias cartas para você, mas não consigo termina-las antes que algo mais
entre e tire todo meu tempo. Eu ficaria muito satisfeito em ter o privilégio de vê-lo
novamente aqui em Cooranbong. Lamento muito que o irmão Waggoner não veio,
mas eu sabia que ele era necessário em Londres, e, portanto, não poderíamos sentir
tão magoados quanto de outra forma sentiríamos. Eu sei que há um ótimo trabalho a
ser feito em Londres, e eu ficaria feliz em estar com você e ajudá-lo no trabalho.
Chegamos ao tempo em que a mais sincera obra missionária do evangelho deve ser
realizada. Mas a luz que me foi dada, luz decidida, é que o chamado trabalho médicomissionário na América absorveu meios e mão de obra necessários em outros campos
em que uma forte influência pela verdade devesse ser mantida. Se todos nós devemos
nos engajar no trabalho que o Dr. Kellogg vem fazendo para a classe mais baixa de
pessoas, o que seria do trabalho que deve ser feito nos lugares onde a mensagem do
terceiro anjo, a verdade no sábado e a segunda vinda de nosso Senhor, nunca foi
proclamada?
A mensagem do terceiro anjo deve ser dada ao nosso mundo de forma clara, em linhas
distintas. Alguns pensaram que é melhor preparar gradualmente o caminho para a
apresentação da pergunta do sábado. A verdade do sábado é a mensagem a ser
proclamada em voz alta, como apresentada no quinquagésimo oitavo capítulo de
Isaías. E no décimo quarto capítulo de Apocalipse lemos: “O terceiro anjo os seguiu,
dizendo com voz alta, se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe sua marca na
testa ou na mão, o mesmo deve beber do vinho da ira de Deus, que é derramado sem
mistura no cálice de sua indignação; e ele será atormentado com fogo e enxofre na
presença dos santos anjos e na presença de o cordeiro." [Versículos 9, 10] Esta
mensagem abrange as duas mensagens precedentes. É representado como sendo
dada com uma voz alta. Isto
é, com o poder do Espírito Santo. A impressão feita por essa mensagem será
proporcional à seriedade com que é proclamada.
João vê o povo leal de Deus e exclama: “Aqui está a paciência dos santos; aqui estão
eles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus ”[Verso 12] Babilônia está
representada segurando uma taça de vinho na mão, da qual ela faz todos beberem. As
nações cometem fornicação espiritual pelo divórcio de Deus e pisando em Seus
mandamentos. O tempo em que os santos vivem é difícil para aqueles que se recusam
a receber a marca da besta e sua imagem, mas através dela todos os santos mostram
paciência. Eles continuam firmes na fé, mesmo que sua firmeza lhes custasse a vida.
Sabemos que agora tudo está em risco. O a mesagem do terceiro anjo neste momento,
é a mensagem que deve ser considerada da maior importância. É uma questão de vida
e morte.

O décimo oitavo capítulo de Apocalipse revela a importância de apresentar a verdade
sem termos medidos, mas com ousadia e poder. Não deve haver atenuação da
verdade, nem abafamento da mensagem para este momento. Satanás criou um estado
de coisas através do qual a proclamação da mensagem do terceiro anjo será limitada.
Devemos tomar cuidado com seus planos e métodos. A mensagem do terceiro anjo
deve ser fortalecido e confirmado.
João escreve: [Apocalipse 18: 1-5, citado]. Satanás misturará seus enganos com a
verdade e questões secundárias serão criadas para tirar a atenção do povo da grande
questão, o teste a ser trazido sobre o povo de Deus nestes últimos dias. Da luz que
Deus
me deu, eu sei que a mensagem do evangelho para este tempo está sendo desviada
para o trabalho entre a classe mais baixa de pessoas. Este trabalho está absorvendo
todo os esforços para este tempo, mas Deus não quer que se faça assim. Pois é um
trabalho sem fim, e se for realizado como foi no passado, todos os poderes do povo de
Deus serão necessários para apoiá-lo, e o trabalho de preparar um povo para
permanecer em meio aos perigos dos últimos dias nunca será feito.
Todo aquele que ouviu e aceitou a mensagem do terceiro anjo deve segurar a bandeira
da verdade, sem mancha e sem corrupção, mais alto e ainda mais alto. Foi-me
mostrado um grande número de pessoas envolvidas no trabalho para os párias,
enquanto em toda a vinha moral de Deus havia campos brancos para a colheita,
destituídos da verdade. Todas as pessoas entre nossa organização, assim como todo
indivíduo, é responsável perante Deus por dar a última mensagem de aviso ao mundo
em voz alta. Fortes e decididos apelos devem ser feitos da melhor maneira.
E de nenhuma maneira melhor a verdade pode ser proclamada para alcançar as
massas do que em reuniões de campo. Essas reuniões atingem todas as classes. Assim,
homens e mulheres são ajudados a firmar os pés na plataforma da verdade eterna.
Essas reuniões devem ser assistidas por trabalhadores de talentos e dons variados. Os
esforços mais determinados devem ser feitos para despertar o povo. No final de todas
as reuniões, devem ser chamados à decisão. Vamos todos ver que somos sinceros,
porque temos uma maravilhosa mensagem do céu. Diga às pessoas que o Senhor está
julgando, e que nem governantes nem reis, riquezas nem influência, será capaz de se
opor ou afastar os julgamentos prestes a cair. Em muitos lugares, esses julgamentos já
estão caindo, mas por sua atitude, os mundanos e os membros da igreja dizem
claramente: não queremos nenhuma dessas repreensões. Não queremos nenhum dos
seus avisos. Nós não vamos ouvir.
“E o templo de Deus foi aberto no céu, e vi em seu templo a arca da aliança; e havia luz
e vozes, e trovões, e um terremoto, e grandes saraiva." [Apocalipse 11:19]
Existem apenas duas partes na terra - aqueles que estão sob a bandeira manchada de
sangue de Jesus Cristo e aqueles que estão sob a bandeira negra da rebelião. Aqueles
que estão sob a bandeira com o sinal de obediência mencionado em Êxodo 31: 12-18.
Por favor, leia esta Escritura com atenção. No décimo segundo capítulo de Apocalipse

é representado o último grande conflito entre os obedientes e os desobedientes.
[Apocalipse 12:17; 13: 11-17, citado].
Satanás operará os milagres para enganar aqueles que habitam a Terra. O espiritismo
fará seu trabalho fazendo com que os mortos sejam personificados. Os corpos
religiosos que se recusam a ouvir as mensagens de aviso de Deus estarão sob forte
engano e se unirão com o poder civil para perseguir os santos. As igrejas protestantes
se unirão ao poder papal na perseguição daqueles que guardam os mandamentos de
Deus. Esse é o poder que constitui o grande sistema de perseguição que exercitará a
tirania espiritual
sobre as consciências dos homens.
"Ele tinha dois chifres como um cordeiro e falava como um dragão." Embora
professando ser seguidores do Cordeiro de Deus, os homens se tornam imbuídos do
espírito do dragão. Eles professam ser mansos e humildes, mas eles falam e legislam
com o espírito de Satanás, mostrando por suas ações, que eles são o oposto do que
professam ser. Esse poder semelhante ao cordeiro se une ao dragão na guerra contra
aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E
Satanás se une a protestantes e papistas, agindo em consorte com eles como o deus
deste mundo, ditando aos homens como se eles fossem súditos de seu reino, para
serem tratados e governados e controlado como ele quiser.
Se os homens não concordarem em pisar os mandamentos, de Deus, o espírito do
dragão será revelado. Eles serão presos, levados perante conselhos e acusados. “Ele
faz que todos, tanto pequenos como grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
recebam uma marca em sua mão direita ou na testa ”[Apocalipse 13:16] " E foi-lhe
concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta
falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da
besta.”[Verso 15] Assim Satanás usurpa as prerrogativas de Jeová. O homem do
pecado está sentado no trono de Deus, proclamando-se ser Deus e agindo acima de
Deus.
Há um contraste marcante entre aqueles que carregam o selo de Deus e aqueles que
adoram a besta e sua imagem. Os servos do Senhor fiéis receberão a mais amarga
perseguição por falsos mestres, que não ouvirão a Palavra de Deus e que preparam
obstáculos para atrapalhar aqueles que ouviriam. Mas O povo de Deus não deve
temer. Satanás não pode ir além do seu limite. O Senhor será em defesa do Seu povo.
Ele considera o prejuízo causado a Seus servos por amor da verdade, como feito a Si
mesmo. Quando a último decisão for tomada, quando todos tomaram partido, seja
por Cristo e os mandamentos ou para o grande apóstata, Deus surgirá em Seu poder e
a boca daqueles que blasfemaram contra Ele será calada para sempre. Todo poder
oposto receberá sua punição. [Jeremias 25: 30-33, citado].
Os pensamentos anteriores são apenas alguns que escrevi de uma maneira grosseira.
Não é necessário que eu entre em mais detalhes. Eu sei que você vai entender essas
coisas. A razão pela qual eu escrevo assim é que outros, que não sabem do que se
trata, podem deturpar o sentido. O Senhor deu a cada homem sua obra designada.
Mas o trabalho especial chamado trabalho médico-missionário está absorvendo muito

mais do essencial e importante trabalho de dar a mensagem de aviso ao mundo e tem
dificultado isso. Esta mensagem deve ser proclamada em nossas reuniões de campo,
de maneira sincera e decidida. A trombeta deve dar o sonido certo. E sempre que a
verdade for proclamada e as pessoas forem despertadas e convertidas à verdade, elas
devem se unir imediatamente a grupos de caridade. Onde quer que as verdades da
Bíblia tenham sido apresentadas, o trabalho de piedade prática deve ser iniciado.
Onde quer que uma igreja seja estabelecida, o verdadeiro trabalho missionário deve
ser feito pelos desamparados
e sofredores naquele lugar.
Paulo escreveu para a igreja de Corinto:2 Coríntios 8: 1-6, citado].
Havia fome em Jerusalém, e Paulo sabia que muitos dos cristãos espalhados pelo
exterior, e que aqueles remanescentes provavelmente seriam privados da simpatia
humana e expostos à inimizade religiosa. Portanto, ele exortou as igrejas a enviar
assistência pecuniária a seus irmãos em Jerusalém. Há um ano, o trabalho de coletar
ajuda para a igreja em Jerusalém havia começado e Paulo achava que o assunto não
deveria mais atrasar, que o montante comprometido fosse recolhido e enviado para
Jerusalém. A quantia levantada pelas igrejas da Macedônia tinha excedido as
expectativas dos apóstolos. As pessoas estavam cheias com alegria e satisfação,
porque eles poderiam ajudar, e eles estavam dispostos a fazer "além do seu poder".
Esta é a verdadeira base da caridade, de acordo com a Palavra de Deus. Os
sentimentos dos homens podem ficar bastante comovidos ao ver os seres humanos
sofrendo como resultado de seu próprio curso de ação. Existem aqueles que estão
especialmente impressionados ao entrar em contato direto com esta classe, e o
Senhor lhes dá uma comissão para trabalhar nos piores lugares da terra, fazendo o
possível para resgatar párias e trazê-los para onde estarão sob os cuidados das igrejas.
Mas o Senhor não chamou os adventistas do sétimo dia para fazer disso como uma
especialidade. Ele não os teria neste trabalho absorvendo muitos trabalhadores ou
esgotando o tesouro construindo instituições para o atendimento de párias,
dificultando o trabalho de missões estrangeiras. Deus chama cem missionários onde
agora existe um. Estes devem ir para países estrangeiros.
A obra do ministério deve manter seu caráter sagrado e santo. Resultados
decepcionantes podem ser vistos, como nos dias de Cristo no caso de Judas. E Paulo
menciona alguns que se afastaram da fé, dando atenção a espíritos sedutores. Outros
por amor ao ganho deixaram o trabalho em que os apóstolos se interessaram e
levaram adiante com tanta alegria. Mas, embora os erros precisem ser corrigidos,
embora alguns obreiros causem grande tristeza, o ministério ainda não deve ser
menosprezado ou ignorado.
Um trabalho mais agressivo deve ser feito. Planos devem ser feitos nas cidades. Agora
é a hora de dar a mensagem do terceiro anjo. Mas isso não pode ser feito em edifícios
da igreja. As reuniões do acampamento devem ser realizadas, não uma reunião
gigantesca, mas várias reuniões em lugares diferentes. A realização de reuniões de
campo é uma das maneiras mais bem-sucedidas de trabalhar para o Senhor. Essas

reuniões devem continuar duas ou três semanas e, durante esse período, trabalho
deve ser feito para crentes e incrédulos. O trabalho feito nessas reuniões nunca deve
ser barato e de baixo grau. Homens dos melhores dons espirituais devem comparecer,
homens que possam dar as mensagens para esse tempo e realçar adequadamente as
características de nossa fé que fazem de nós o que somos - adventistas do sétimo dia.
As reuniões de acampamento não devem ser realizadas como negócios, para que o
público perca a preciosa oportunidade de ouvir as palavras da verdade. Que discursos
curtos e pontuais sejam dados e depois que um discurso for dado, peça àqueles que
desejam seguir a Cristo que se manifestem. Depois, leve-os para uma tenda sozinhos e
ore com e por eles. Mantenha-se firme aos interessados, até que sejam confirmados
na fé. Existem muito poucos esforços de reavivamento feitos. Há muito pouca procura
ao Senhor. Aqueles que tiveram grande luz e muitas oportunidades e privilégios devem
ser cooperadores de Deus. Eles devem buscar ao Senhor com seriedade e juntar-se a
Cristo. Somente assim eles podem fazer um trabalho eficaz. Nas reuniões do
acampamento, vem várias classes pelas quais devemos trabalhar. Que todo adventista
do sétimo dia possa cingir a armadura, sentindo que ele deve ser um trabalhador junto
com Deus.
Somos servos de Cristo, e todos devem armar-se para a defesa da verdade que as
pessoas precisam. Devemos estudar como podemos abordá-los de forma a ganhar sua
confiança. Nas escrituras a igreja de Cristo é representada pelo esforço, trabalho,
labutando, lutando o bom combate da fé e orando com fé, sempre pronto para
desembainhar a espada do espírito.
A verdade deve ser o alimento dado às almas prontas para perecer. Chame a atenção
das pessoas aos sinais dos tempos. Há guerras e rumores de guerras. Nação está se
levantando contra a nação. Egoísmo e cobiça leva à violência, ao crime e a todos os
tipos de maldade. Nação está contra nação, para ver se não há alguma vantagem a ser
ganha. Uma concessão feita por uma nação apenas abre caminho para outra
concessão a ser solicitada. As ações presunçosas e ousadas ambições profanas, feita
para ganhar força roubando os outros, mostra que os homens não percebem que
aquele que leva a espada perecerá com a espada.
Detenha sua mente na história do mundo antigo. Leia-a. Entenda a situação descrita
em Gênesis pela inspiração do Espírito de Deus. A maldade dos homens era tão grande
que Deus não suportaria mais eles, mas por uma inundação lavou a terra de sua
poluição moral.
Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. O tempo é precioso, precioso demais
para ser desperdiçado. Deus precisa de homens que dêem a mensagem de advertência
e homens que vendam e dêem esmolas, para que o trabalho de advertência não seja
prejudicado. O trabalho foi e é cercado pela construção de edifícios grandes e caros,
como se esses edifícios proclamassem a última mensagem de misericórdia a um
mundo culpado. Há dinheiro suficiente para levar adiante o trabalho, se todos agirem
como mordomos de Deus, devolvendo a Ele o que é Seu. A mais rigorosa economia
deve ser exercida. A guerra agressiva deve ser realizada e avançar com firmeza e

determinação, pois Satanás desceu com grande poder para trabalhar com toda a ilusão
da injustiça naqueles que perecem. Carta 28, 1900.
Ellen G. White EstateWashington DC,
8 de novembro de 1984.
Carta Inteira.

MR NO. 1105 - CONSELHO PARA ME CADY E MEMBROS DA CONSELHO DA
FACULDADE DE HEALDSBURG
ME Cady não serve como conselheiro para o seu sucessor ( Escrito a ME Cady, 2 de
setembro de 1903, de Elmshaven, Sanatório, Califórnia. ) - escrevi algo em relação a
você, a noite depois que você saiu de Healdsburg. Assuntos foram abertos diante de
mim, e eu fui instruído que você estava correto em sua declaração para mim que não
seria melhor ter duas famílias servindo no mesmo escritório de responsabilidade no
Lar dos Estudantes. Se o irmão Sharpe e sua esposa devem vir para servir no lugar
anteriormente ocupado por você e esposa, enquanto você permanecer como
consultor, a confusão seria o resultado.
Pode ter sido apropriado para você aceitar a posição de conselheiro, como
recomendado, se você tivesse se mantido humilde e muito próximo ao Senhor. Mas,
como afirmei, esse plano pode resultar em confusão desagradável.
Existem algumas coisas relacionadas a questões financeiras que devem perfeitamente
ser alinhadas perante o Conselho, para que possam agir inteligentemente. Quando
aprendi isso, não conseguia ver como o plano proposto poderia ser realizado com
sucesso. Você não se manteve como deveria em todos os aspectos. Às doze horas da
noite depois que você saiu, eu estava escrevendo algumas coisas para você. Meu
coração dói; Sinto-me triste por causa dessas coisas, as coisas não podem ser ajustadas
como sugeri em nossa conversa em Healdsburg.
Eu não tive o assunto aberto diante de mim novamente como foi aberto naquela noite.
Eu quase decidi não escrever nada para você mais antes de haver uma investigação
completa. Tudo deve ser definido de forma clara e limpa. Eu deveria ter enviado a
você, em Los Angeles, a carta que escrevi para você em Healdsburg; mas ontem eu
descobri que a carta não havia sido copiada. Imediatamente quando voltei da escola,
tive que escrever muito para avisar nosso pessoal para evitar erros e encorajá-los
fortalecer-se em princípios corretos.
Quando encontrei esta carta que escrevi em Healdsburg, pensei que seria melhor
esperar até que meu filho, WCW, pudesse vê-lo em Los Angeles. Eu pensei que talvez
ele estivesse lá, embora ele não escreveu para mim que estaria. Eu não queria colocálo em perplexidade, dizendo-lhe as coisas que me foram abertas durante a noite - ou
seja, que seria melhor deixar as coisas exatamente como você propôs, por causa das
dificuldades que naturalmente surgiriam se o irmão Sharpe servisse na posição que lhe
foi designada enquanto você também ocupava o cargo de conselheiro no mesmo
lugar.
Esses outros assuntos, em relação ao seu curso de ação nas antigas questões
financeiras, eu não sabia nada quando conversávamos. As coisas terão que ser
resolvidas de alguma forma satisfatórias para todos na causa. Depois que as
representações passaram diante de mim na noite fiquei incomodado e decidi enviar
uma carta imediatamente. Então pensei que nada deveria ser feito às pressas. Eu
temia que a menos que essas coisas fossem claramente entendidas, haveria confusão

ao lhe enviar uma comunicação. Eu desejava levar um fardo desnecessário. Mas agora,
desde que recebi sua carta escrita de Los Angeles, sinto que devo falar.
Consultei de membros do conselho, enquanto estive em Healdsburg, em em relação
ao futuro da escola, me disseram que existem alguns assuntos relacionados à
disposição de verbas da faculdade, que não são explicados. Chegaram-me perguntas
sobre assuntos semelhantes de outros lugares, e eu escrevi instruções consideráveis
sobre esse ponto. O que eu escrevi pode ajudá-lo. Eu te mando isso em breve. Ainda
não foi copiado. Trate-o não como pessoal, mas como de importância geral. Esses
princípios que foram abertos diante de mim dizem respeito a todos que têm alguma
conexão com nossas escolas.
Todas as coisas em relação a si próprio estão esclarecidas e direitas? Algumas coisas
podem ser esclarecidas pelo assunto que tenho escrito em resposta a outros cujas
mentes estavam perplexas. Mas no momento, não posso me dedicar mais a essa
questão, pois estou carregando outros encargos que exigem atenção imediata. Eu vou
tentar escrever para você novamente amanhã. Espero poder falar pela minha caneta
para que as questões sejam entendidas. Lamento muito que todas as coisas não sejam
satisfatórias para os nossos irmãos. Faça tudo claro e direto. Você não deve cometer
erros. No momento, não posso aconselhá-lo a assumir a posição de influência sugerida
durante nossa entrevista em Healdsburg, pois isso não faria justiça ao irmão Sharpe e a
esposa dele. Você pensou que sim, eu sei; mas eu tinha medo da mudança. Eu não
tenho medo agora. Eu acho que uma mudança deve ser feita, e que, a menos que seja
feita, resultados infelizes seguirão. Isso eu posso dizer. Eu devo ter uma luz clara antes
que eu possa dizer mais.
WCW telegrafou que ele não poderá estar aqui antes do dia 10 de setembro.
Que o Senhor ajude, fortaleça e abençoe você e sua esposa, é a minha oração.
Carta 194, 1903.
M. E. Cady não deve ser responsabilizado por ações de administradores anteriores
em Healdsburg (Escrito para ME Cady, 7 de setembro de 1903, de "Elmshaven",
Sanatório, Califórnia.) – Me desculpe por não poder ver você. Por alguns dias eu estive
doente, e mal sei até que ponto ouso tributar minhas forças me aventurando a
adicionar aos encargos desconcertantes que agora estou carregando. Minha mente
está muito severamente atribulada ultimamente.
Acredito que a posição que o conselho solicitou que você ocupasse, como presidente
do conselho, conselheiro da escola e professor trabalhador de campo, é a posição que
você deve preencher. Você olhou para esse assunto na luz correta quando você falou
comigo antes de sair de Healdsburg. Mas não seria melhor para você e o irmão Sharpe
morarem juntos na Casa dos Alunos.
Depois, enquanto falava em referência ao irmão e à irmã Sharpe entrando na casa dos
estudantes e ocupando lá a posição que você ocupava anteriormente, perguntei a
respeito das capacidades do irmão Sharpe e aprendi que os irmãos pensavam que ele

seria capaz de preencher este lugar e cumprir as responsabilidades que incumbem à
diretoria de uma escola. Então, algumas observações foram feitas por aqueles que
estavam falando comigo, em relação a vários assuntos relacionados com o trabalho do
ano passado. Disseram que você, irmão Cady, havia sacado sua conta em excesso e
também que a conferência estava pagando as despesas de viagem dos colportores que
estavam vendendo Parábolas de Jesus, que as despesas eram tão grandes que foi
consumido quase tanto quanto foi produzido. Também foram feitas declarações em
relação ao uso de fundos criados para pagar as dívidas da escola.
Em resposta a essas declarações, eu disse que não sabia a respeito dessas coisas em
particular, mas que eu tinha recebido luz sobre alguns pontos específicos da gestão
financeira de nossas escolas. Eu sabia que não deve haver descuido na despesa de
meios, mas que tudo relacionado com as finanças de nossas escolas deve ser
perfeitamente reto.
Alguma reflexão foi lançada sobre você, irmão Cady, pelos irmãos interessados na
escola de Healdsburg. Pelo que entendi, eu não vejo que eles foram justos em fazer
declarações tão amplas como foram feitas.
Aos membros do conselho diria: não tenho nenhuma palavra de censura para falar
contra o irmão Cady. Até que esses assuntos em questão sejam examinados de perto e
de forma crítica, não permita que nenhuma reflexão seja imposta sobre ele. Deixe ele
falar por si mesmo.
Eu tive assuntos que me foram apresentados em referência ao uso de fundos escolares
no Healdsburg College antes da época em que o irmão Cady assumiu o cargo de
presidente desta escola. Mas o mau uso dos fundos anteriores, antes de sua
administração, não devem ser refletidos sobre ele. Se a conferência sancionou essas
questões pagando do dízimo as despesas daqueles que estavam trabalhando nos
interesses da campanha de Parábolas de Jesus, o irmão Cady não deve ser
responsabilizado por má administração nessas questões, se a faculdade recebeu pouco
ou muito dos esforços desenvolvidos.
Escrevo esta declaração para ser lida para quem quer que seja. [173] E eu diria aos
meus queridos irmãos: Não convoque nenhuma reunião de condenação do conselho
até que você saiba do que se trata. Tenho certeza que em toda a nossa gestão do
trabalho institucional, precisamos mais do Espírito Santo de Deus do que temos agora.
Vou tentar escrever mais algumas linhas em breve.
Esse é um bom conselho.
Carta 197, 1903.
Cautela do Conselho de Healdsburg College contra ação precipitada (Escrito ao
Conselho de Healdsburg, 7 de setembro de 1903, de "Elmshaven", Sanatório,
Califórnia.) - Vocês não estão preparados para tomar novas decisões agora em relação
ao trabalho do irmão Cady. As decisões que vocês já tomaram não precisam ser
revogadas até que você tome tempo para considerar esses assuntos em todos os
aspectos.

Não estou satisfeito com o relatório que me foi feito nas sequóias. Tenho várias
páginas escritas em relação a essa entrevista, mas não posso encontra-las agora; mas
escrevo estas poucas palavras agora e espero achar o que escrevi imediatamente após
meu retorno de Healdsburg. Que não sejam feitos movimentos apressados. Estou
certo de que se vocês devem falar dessas questões, vocês não veriam essas coisas da
mesma maneira que viram quando estávamos nas sequóias. Carta 198, 1903.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
6 de dezembro de 1984.
Cartas inteiras

MR NO. 1106 - UM APELO PARA CORRIGIR OS ERROS E DEIXAR QUE O ESPÍRITO
SANTO LIDERE
(Escrito a um líder da igreja, 31 de dezembro de 1890, de Battle Creek, Michigan.)
Onde está a sua preparação a ser obtida para que você possa estar em pé no dia do
senhor? Em lugar nenhum, a não ser ao pé da cruz. Ah, não é tarde demais para que os
erros sejam corrigidos. Não conferes com carne e sangue. Não diga, há algumas coisas
que eu não entendo. Claro que existem. Sua mente está nublada, mas você precisa dar
um passo após o outro. Oh, acenda sua vela no altar divino antes que seja
eternamente tarde demais! Remova os obstáculos de uma vez sem demora. Quando
Deus te ajudar, você será ajudado a ver sua própria fraqueza e ineficiência e a glória e
majestade de Cristo.
A voz de Deus chama você como Elias. Saia da caverna e fique com Deus e ouça o que
Ele lhe dirá. Quando você estiver sob a orientação divina, o Consolador o guiará em
toda a verdade. O ofício do Espírito Santo é tomar as coisas que caíram dos lábios de
Cristo, e as infundir como princípios vivos nos corações abertos para recebê-las. Então
conheceremos ambos, Pai e Filho. Carta 40, 1890
Ellen G. White Estate
Washington DC,
7 de fevereiro de 1985

MR NO. 1107 - A IMPORTÂNCIA DA UNIDADE; O ESPÍRITO SANTO UM MISTÉRIO
Carta 7, 1891
Irmão Chapman
Petoskey, Michigan
11 de Junho, 1891
Irmão Chapman,
Recebi a sua em 3 de junho. Nessa carta, você fala com estas palavras: “O irmão
Robinson não quer que eu vá embora, mas insiste para que eu entre no campo de
colportagem até que a conferência possa me empregar de alguma outra forma, ao
passo que afirma positivamente que eu não posso ser enviado para apresentar a
verdade aos outros até que alguns pontos mantidos por mim sejam alterados ou
modificados, a fim de que as visões consideradas por nós como um povo devam ser
adequadamente estabelecidas. Ele cita como exemplo, “minha ideia em referência ao
Espírito Santo não sendo o Espírito de Deus, o qual é Cristo, mas o anjo Gabriel, e
minha crença de que os 144.000 serão judeus que reconhecerão a Jesus como seu
Messias. Em todos os pontos fundamentais, estou em perfeita harmonia com o nosso
povo; mas quando tento mostrar o que me parece ser uma nova luz sobre a verdade
daqueles que têm autoridade, nenhum dos quais aparentemente já fez uma
investigação pessoal do assunto, se recusam a olhar para a Bíblia, mas me rotulam
como um sujeito com ideias estranhas à Bíblia. '”
Meu irmão, você me pediu conselhos francamente. Por favor, leia com atenção João
17: 17-27[26]. Cito (versos 20-23): “E não rogo somente por estes, mas também por
aqueles
que
pela
tua
palavra
hão
de
crer
em
mim;
Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também eles
sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um.
Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo
conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a
mim.”
É seu privilégio e seu dever buscar essa harmonia, essa unidade e, assim, responder à
oração de Cristo. Esta oração é cheia de instrução e consolo. Como nosso Intercessor
no céu, Cristo está sempre trabalhando pela unidade de Seu povo. Para estar em
harmonia com o céu, devemos procurar ser um na fé e na prática.
Nosso Senhor orou especialmente para que Seus discípulos fossem unidos nos laços
mais íntimos da comunhão e do amor cristão, como um só corpo, sob uma única
cabeça suprema. Isso só existirá em proporção ao grau de sua iluminação e
santificação. Quanto mais completamente eles receberam a iluminação do Espírito
divino, mais eles harmonizarão em sua compreensão do que é verdade. Quanto mais
próximos eles estão unidos em julgamento, mais confiança eles têm um no outro. Eles
são abençoados com paz e harmonia, crendo e falando as mesmas coisas, “com um só
coração e uma só boca glorificando a Deus”. [Romanos 15: 6] Seu amor, sua unidade

cristã, é uma evidência para o mundo que Deus enviou Jesus para salvar os pecadores,
e com poder de convencimento, testifica que a Palavra de Deus é a regra segura da
vida.
As diferenças que agora existem entre os cristãos não existiam nos dias de Cristo ou de
seus apóstolos. Quando o evangelho foi pregado após a ressurreição e ascensão de
Cristo, a união prevaleceu; os crentes eram todos de um coração e uma mente. Por um
curto período houve uma diferença de entendimento em relação à circuncisão, quanto
a se a admissão à igreja deveria ser concedida aos gentios incircuncisos; mas este
assunto foi logo resolvido, e através da iluminação divina e santificação do Espírito os
crentes estavam perfeitamente unidos na mesma mente e no mesmo julgamento. Este
foi e sempre será o fruto que é gerado sob a influência do Espírito Santo.
Os irmãos não devem sentir que seja virtude se separar porque eles não vêem todos
os pontos menores exatamente na mesma luz. Se em verdades fundamentais eles
estão em acordo, eles não devem diferir e disputar sobre questões de pouca real
importância. Permanecer em questões desconcertantes que afinal de contas não são
de vital importância, tem uma tendência direta a afastar a mente das verdades vitais
para a salvação da alma.
Os irmãos devem ser muito modestos ao exortar essas questões colaterais, que muitas
vezes eles não entendem, pontos que eles não sabem ser verdade e que não é
essencial para a salvação deles saber. Quando houver divergência de opiniões sobre
esses pontos, quanto menos destaque você der a eles, melhor será para sua própria
espiritualidade e para a paz e unidade que Cristo orou poderia existir entre os irmãos.
Os incrédulos são críticos e querem apresentar uma desculpa para não receber a
verdade como é em Jesus. Onde essas diferenças existem entre nós, aqueles que estão
do lado de fora dirão: “Virá o tempo para crermos como vocês, quando vocês puderem
concordar entre si sobre o que constitui a verdade.” Os ímpios se aproveitam das
divisões e controvérsias entre os Cristãos
Há entre nós mais que são meramente cristãos nominais do que muitos supõem. Eles
não estão ligados a Cristo, não são um com Ele e, portanto, não sentem que lhes cabe
responder à oração de Cristo para que Seus seguidores sejam um. Mas alguns que são
crentes reais captam o espírito de contenda. Alguns estão sempre procurando ser
originais, para trazer algo novo e surpreendente, e eles não percebem como deveriam
a importância de preservar a unidade da fé nos laços do amor.
Os cristãos devem se tornar completos no corpo único - em Cristo; e através de Cristo
eles são um com o Pai. Qual é o resultado? Eles evidenciam que não seguiram fábulas
engenhosamente inventadas, mas a firme palavra da profecia. Por suas palavras e
ações, todos os homens tomarão conhecimento deles, que eles estiveram com Jesus e
aprenderam dEle. Eles são um povo santo e feliz, os objetos do amor divino de Cristo.
“Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o
mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens

amado a mim.” “E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lho farei conhecer mais, para que
o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja.” João 17:23,26. Com
que diligente esforço devemos procurar harmonia, unidade. A igreja deve ser
aperfeiçoada através dos sofrimentos segundo o exemplo de Cristo. Sendo conforme a
Sua imagem, seremos um com Ele.
Devemos orar pela iluminação divina, mas ao mesmo tempo devemos ter cuidado em
como recebemos tudo o que é chamado de nova luz. Devemos ter cuidado para que,
sob a cobertura da busca por uma nova verdade, Satanás desvie nossa mente de Cristo
e as verdades especiais para este tempo. Foi-me mostrado que é artifício do inimigo
levar as mentes a insistir em algum ponto obscuro ou sem importância, algo que não é
totalmente revelado ou não é essencial para nossa salvação. Isto se torna o tema
absorvente, a “verdade presente”, quando todas as suas investigações e suposições só
servem para tornar as coisas mais obscuras do que antes e para confundir as mentes
de alguns que deveriam estar buscando a unidade por meio da santificação da
verdade.
Suas ideias dos dois assuntos que você menciona não se harmonizam com a luz que
Deus me deu. A natureza do Espírito Santo é um mistério; isso não é claramente
revelado, e você nunca será capaz de explicar isso aos outros, porque o Senhor não
revelou a você. Você pode reunir escrituras e colocar sua construção sobre elas, mas a
aplicação não está correta. As exposições pelas quais você sustenta sua posição não
são sólidas. Você pode levar algumas pessoas a aceitar suas explicações, mas você não
as faz bem, nem elas, através da aceitação de seus pontos de vista, estão habilitadas a
fazer o bem aos outros.
Não é essencial que você saiba e seja capaz de definir exatamente o que é o Espírito
Santo. Cristo nos diz que o Espírito Santo é o Consolador, e o Consolador é o Espírito
Santo, “o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome”. [João 14:26] “Eu
orarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para
sempre, sim, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o
vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
”[João 14:16, 17.] Isso se refere à onipresença do Espírito de Cristo, chamado
Consolador. Mais uma vez, Jesus diz: “Tenho muitas coisas para dizer a você, mas você
não pode suportá-las agora. Todavia, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a
toda a verdade. ”[João 16:12, 13.]
Há muitos mistérios que não procuro entender ou explicar; eles são altos demais para
mim e altos demais para você. Em alguns desses pontos, o silêncio é ouro. Piedade,
devoção, santificação da alma, corpo e espírito - isso é essencial para todos nós. “Esta
é a vida eterna, que te conheçam a Ti só, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a
quem enviaste.” [João 17: 3] “Esta é a vontade daquele que me enviou, que todo
aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna. ”[João 6:40]
Espero que você procure estar em harmonia com o corpo. Foi-me mostrado que você
não exerceria uma influência salvadora no ensino da verdade, porque sua mente está
inquieta e, a menos que você bebesse mais profundamente da Fonte da Vida, você

cometeria o erro que muitos outros cometeram, de pensar que você tem nova luz,
quando é apenas uma nova fase do erro.
Você precisa entrar em harmonia com seus irmãos. Você pode ter certas visões das
Escrituras, e pesquisar a Bíblia à luz de suas ideias, pode reunir um grande número de
textos e afirmar que eles significam isto e aquilo, e pedir a qualquer um para provar a
você que seus pontos de vista estão incorretos. Mas que influência alguém poderia ter
em sua mente, quando ele pega as mesmas escrituras e as interpreta e aplica de
maneira diferente? Vocês dois afirmam ter encontrado seus pontos de vista sobre a
Bíblia.
É seu dever chegar o mais perto possível das pessoas e não se afastar delas o máximo
possível e, pela sua interpretação, fazer uma diferença que não deveria existir. Aqui
está o seu perigo: desviar a mente das questões reais para este tempo, e você não é o
único que parece movido com ambição nessa direção. Não seria correto ou prudente
enviar você como obreiro para promulgar suas ideias peculiares e, assim, causar
divisão; Nós temos muito disso agora. Queremos homens de sólida experiência que
ancorem as mentes e não os deixem à deriva sem mapa ou bússola.
Agora, meu irmão, é a verdade que queremos e devemos ter, mas não introduza o
erro como nova verdade. Eu ficaria feliz em escrever mais sobre este ponto, mas deve
abandonar o assunto agora. Deus quer que estejamos em unidade. Carta 7, 1891.

Ellen G. White Estate
Washington DC,
6 de dezembro de 1984.
Carta Inteira

MR NO. 1108 - OLHE PARA JESUS, NÃO PARA ANNA PHILLIPS
(Escrito em 1º de novembro de 1893, de Gisborne, Nova Zelândia, para Irmão e Irmã
Rice.)
Eu pensei que deveria ter tempo para escrever para você antes disso. Cartas vieram
me apresentar o caso da irmã Phillips, e foram feitas perguntas para mim o que eu
pensava sobre o assunto. Eu não me senti chamado a encorajar ou condenar pois não
recebi nenhuma luz especial em referência a este caso, mas agora me sinto
constrangido a escrever. Assuntos foram apresentados diante de mim, os quais
merecem menção. Eu tenho tempo para expressar o assunto apenas brevemente.
O irmão Rice e alguns outros encorajavam essa irmã, para prejuízo dela, que ela havia
sido ordenada por Deus para fazer uma certa obra, e ele pensou que era seu dever
chamar a atenção dos irmãos e irmãs a este trabalho e apresentá-lo sob uma luz que
deixa a impressão nas mentes que eu sancionei ou endossei este trabalho. Eu não fiz
isso; Eu não tive a menor confiança em suas reivindicações ou nas reivindicações que
alguém fez em seu nome. Eu decidi deixar o assinto se desenvolver.
Mas como existe o perigo de você ser enganado e enganar outros, apresentando este
assunto diante deles, direi: O Senhor não lhe deu este trabalho para impressionar as
mentes de que esta é uma obra recebida de Deus. Você não tem o dever de apresentálo às pessoas sob essa luz. Meu guia lhe disse: “Olhe para Jesus; receba sua luz de
Jesus; fale da luz que ele tem trazido; confie em Jesus. ”
O Senhor colocou luz, luz maravilhosa, diante do Seu povo. Ande na luz. Não é o fardo
que o Senhor lhe deu explicar e interpretar as palavras, as obras, os escritos da Irmã
Phillips. Se você fizer isso, enganará as pessoas. Pegue sua Bíblia e explique a vontade
revelada de Deus, que é garantia para sempre. Este é um laço que você não observa,
preparado para levar almas a serem ensinadas a olhar para essa irmã no lugar de olhar
para Deus por si mesmos e aprender de Jesus. Ele está tão disposto a ensiná-los
quanto a ensinar Irmã Phillips para ensiná-los. Olhando para Jesus, confiando em
Jesus, esse é o dever de toda alma.
Esta irmã pode sentar-se aos pés de Jesus e aprender dele o seu dever, e outros têm o
mesmo privilégio de aprender as preciosas lições que Ele deu aos discípulos. O Senhor
não colocou sobre ela o trabalho de acusar, julgar, reprovar, condenar e lisonjear os
outros. É seu privilégio aproximar-se de Jesus e aprender com toda humildade de
espírito, como alguém que tem um espírito ensinável. "Eis o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo.”
Lamento que o irmão Rice tenha sido chamado a chamar a atenção de outras mentes
às palavras e exercícios desta irmã. Eu no momento não falarei mais sobre esse
assunto, apenas o seguinte: foi-me mostrado muitos que pretendem ser
especialmente ensinados por Deus, e tentam liderar os outros e, a partir de ideias
erradas do dever, empreendem uma obra que Deus nunca lhes impôs. Confusão será o
resultado. Que todos busquem a Deus mais sinceramente por si mesmos para que

possam entender individualmente Sua vontade. Irmão Rice, meu caro irmão, se você
apenas prestar atenção às palavras de cautela dadas por Deus para falar baixo, direto
ao ponto, orar curto e direto ao ponto, e trazer a tempo suas observações, você teria
se livrado de muito sofrimento e realizado mais bem. Você tem um pensamento
precioso que pode comunicar rapidamente, mas forçou os órgãos vitais para ferí-lo.
Espero que você não tenha ido longe demais para se recuperar.
Espero que o Senhor tenha compaixão de você, mas você precisa autocontrole, você
precisa considerar seus órgãos vitais e verdade que você revelou as pessoas ao falar
por tanto tempo. Você se faz entediante e, portanto, desgasta os ouvintes. Isto foi
apresentado diante de você uma e outra vez; Agora, que a palavra do Senhor seja
ouvida, e não mais sobrecarregará seus poderes como você fez. Um quarto do tempo
que você ocupou fará um trabalho muito mais aceitável do que falar tão longamente.
Que Deus abençoe vocês dois. Carta 54, 1893.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
3 de janeiro de 1985.
Carta Inteira

MR NO. 1109 - “PREGUE A PALAVRA”; ESTEJA EM GUARDA CONTRA FANATISMO;
NÃO TOME NENHUMA AÇÃO PRECIPITADA CONTRA OS ESCRITOS DE ANNA PHILLIPS
(Escrito em 16 de abril de 1894, de Granville, NSW, para “Prezados Irmãos Prescott e
Jones.”)
Você pode estar perplexo a saber exatamente qual é o melhor caminho a seguir em
referência aos escritos de Anna Phillips. Eu sugeriria que nada deve ser feito
precipitadamente. Eu me sinto muito ternamente em relação a essa irmã. Eu não diria
ou faria nada para prejudicá-la. E como os escritos foram tão ansiosamente
compreendidos e difundidos com tão pouco teste e prova, que não haja movimentos
bruscos para chamá-los e destruí-los como se fossem veneno. Onde eles já foram
enviados com a sanção de nossos homens responsáveis, que eles permaneçam. Fazer
movimentos bruscos agora faria mal.
A grande maravilha para mim é que nossos irmãos aceitem esses escritos porque eles
não podem ver nada censurável neles. Por quê eles não consideraram o que há neles
que é de caráter endossado e exposto com o poder de influência que dá a eles sua
força?
Há muitas coisas que não direi agora, que serão necessárias dizer a seguir. Enquanto
eu não faria nada para machucar essa irmã, eu não ousaria ficar calado. Eu pensei que
não iria falar uma palavra em referência a essas produções; Eu não deveria fazer nada
para que fosse dada a impressão e circular relatórios, que a irmã White os endossou
como de Deus. Então quando o assunto foi instado mais especialmente em minha
mente pelo Espírito de Deus que me pressionou a falar, decidi fazê-lo sem mais
demoras.
Eu fui colocado em uma posição peculiar, e esse assunto nunca foi tratados de modo a
tornar necessário que eu falasse sobre ele. Dói meu coração fazê-lo, e não fosse por eu
ver os perigos futuros, eu não diria uma palavra sobre o assunto, mas deixaria isso se
desenvolver e deixaria meus irmãos e irmãs seguirem seu próprio curso em relação a
essas manifestações, que não são tão peculiares.
Agora eu diria: Não se coloque em uma posição de perigo; não ponha em perigo sua
influência, a menos que haja uma necessidade positiva de fazer assim. Não vejo nos
escritos da irmã Phillips nada de um caráter que deve criar os movimentos que foram
feitos. E se coisas dessa natureza devem ser tão avidamente compreendidas, vocês
tem conhecimento de muitas delas, variadas em alguns aspectos, ainda assim você
poderia tratar com confiança. Eu sinto muito, sinto muito.
Você parece pensar que eu deveria ser capaz de apontar exatamente onde estão
mentiras particularmente questionáveis. Não há nada tão aparente, naquilo que foi
escrito. Você não conseguiu descobrir nada censurável; mas isso não é motivo para
usar esses escritos como você fez. Seu curso nesta matéria é decididamente
censurável. É necessário discernir ao mesmo tempo as coisas que causariam dano ao
povo de Deus, a fim de torna-lo cauteloso? Se nada desse tipo aparecer, é razão
suficiente para você endossar esses escritos?

Mas pensei em escrever apenas algumas palavras para você; pois o aviso nos foi dado
que vocês dois precisam mudar com mais certeza em algumas coisas. Você precisará
andar com muito cuidado e evitar citações e extremos. Temo que agora você não se
mova discretamente. Você não deve repetir o que fez. Não espalhe escritos desse
caráter sem mais consideração e profundidade de informações sobre as consequências
posteriores do seu curso de ação.
A Palavra de Deus é seu conselheiro; a Palavra de Deus é sua autoridade. Tenha muito
cuidado com a maneira como você traz algo mais fraco para colocar em seu lugar.
Você pode, meu irmão, sentir muito mais certeza em relação aos movimentos feitos
em Battle Creek, depois de ler os escritos de Anna Phillips em conexão com as
comunicações que Deus deu à irmã White. Lamento profundamente que você faça
essa conexão. Eu posso discernir o futuro mais claramente do que você. Peguem suas
Bíblias e se debrucem sobre a verdade. Pregue a Palavra e deixe o Santo Espírito de
Deus impressionar o coração dos ouvintes.
Não vejo nada lisonjeiro na publicidade dada a documentos seculares pelos nossos
ministros e o trabalho que estão fazendo. Eu não sou de todo otimista quanto ao
resultado dessas produções. Não vejo nada neles que removerá o preconceito ou
aumentará a fé. Nosso trabalho é um trabalho solene e sagrado. Enquanto devemos
trabalhar na linha de Deus, devemos ver muito dos movimentos de Seu Espírito; mas
não é para o agente humano usar o Espírito Santo; o Espírito Santo deve usar o agente
humano.
O fanatismo aparecerá em nosso meio. Decepções virão, e de tal natureza que, se
fosse possível, enganariam os próprios eleitos. Se ressaltarmos inconsistências e falsas
declarações aparentes nessas manifestações, as palavras os lábios do Grande Mestre
não seriam necessárias. É por causa dos muitos e variados perigos que surgiriam, que
este aviso foi dado. A razão pela qual eu aceno o sinal de perigo é que através a
iluminação do Espírito de Deus eu posso ver aquilo que meus irmãos não discernem.
Pode não ser uma necessidade positiva para mim salientar todas essas fases peculiares
de engano que eles irão precisar se proteger. É o suficiente para eu lhes dizer, estejam
vigilantes; e como sentinelas fiéis impeçam o rebanho de Deus de aceitar
indiscriminadamente tudo o que professa ser-lhes comunicado do Senhor.
Se trabalharmos para criar uma excitação de sentimentos, teremos tudo o que
queremos e mais do que podemos saber como gerenciar. Calma e claramente "pregue
a palavra" [2 Timóteo 4: 2] Não devemos considerar nosso trabalho criando uma
emoção. O Espírito Santo de Deus sozinho pode criar um entusiasmo saudável. Deixe
Deus trabalhar, e deixe o agente humano andar suavemente diante dEle, observando,
esperando, orando, olhando para Jesus a todo momento, liderado e controlado pelo
precioso Espírito que é luz e vida.
As pessoas querem um sinal, como nos dias de Cristo. Então o senhor disse-lhes que
nenhum sinal deveria ser dado a eles. O sinal que deveria manifestar-se agora e
sempre é a operação do Espírito Santo sobre a mente do professor, para tornar a

Palavra o mais impressionante possível. A Palavra de Deus não é uma teoria morta e
seca, mas Espírito e vida. Satanás não gostaria de nada melhor do que afastar as
mentes da Palavra, levando-as a procurar e esperar algo fora da Palavra para fazê-los
sentir. Eles não devem chamar sua atenção para sonhos e visões. Se quiserem ter a
vida eterna, devem comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus.
Nos dias de Cristo, essa declaração ofendeu muitos de Seus discípulos abençoados,
para que voltassem e não andassem mais com Ele. O Senhor Jesus explicou Suas
próprias palavras. Ele disse: “É o Espírito que vivifica; a carne de nada serve: as
palavras que Eu falo a você, eles são Espírito e são vida ”[João 6:63] “Quem come a
minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e eu o levantarei no último dia
”[Verso 54] Este pão vivo dos quais Jesus falou é importante; é a Sua Palavra, que Ele
nos deu.
Ensine estas coisas; eduque as pessoas a ter uma sólida experiência e não crie nelas o
apetite por algo novo e estranho e surpreendente. Estas são as mesmas coisas que
aqueles que são fracos em poder moral anseiam como o bebedor de bebidas anseia
por bebidas, e o resultado é que eles não são sólidos no entendimento da Palavra. Eles
não têm raízes em si mesmos, e quando o trabalho magistral de Satanás for
manifestado, ele fará milagres para testemunhar que ele é Cristo, aqueles que foram
controlados pelo sentimento, que se alimentaram do sensacional e procuraram por
estranhas coisas serão levadas embora, porque não estão se alimentando de Cristo.
[Por outro lado,] “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue habita em mim e
eu nele ”[Verso 56] Eles recebem vida de Cristo, assim como o ramo recebe seu
alimento da videira.
Deus nos ajude a nos mover de maneira sólida, concisa, porque estamos comendo e
bebendo a carne e o sangue do Filho de Deus. “Pregue a palavra”. Comparado com a
Palavra, todo o resto é a própria fraqueza. A Palavra de Deus é a arma da nossa guerra.
Educar, treinar as pessoas a praticarem a Palavra, e então permanecer em Cristo, e
Cristo habitará neles. Então eles vão discernir os delírios de Satanás; eles não serão
ignorantes de seus dispositivos.
Eu não posso escrever mais. Este correio contém mais de cem páginas que escrevi.
Estou cansada. Deus abençoe vocês, meus companheiros obreiros no Senhor. Carta 68,
1894.
Ellen G. White Estate
3 de janeiro de 1985.
Carta Inteira

MR NO. 1110 - ESTUDE A PALAVRA DE DEUS: SEJA LENTO EM SEGUIR PROFETAS
AUTO DENOMINADOS, INCLUINDO ANNA PHILLIPS
(Escrito em 23 de dezembro de 1893, de Sydney, Austrália, para “Queridos Irmãos e
Irmãs. ”)
Eu tenho uma mensagem para você do Senhor. O irmão Rice não está empenhado na
obra que o Senhor o faria. Deus tem dado a cada homem sua obra, e o irmão Rice está
saindo das linhas para as quais o Senhor o designou. Ele não pode ver o resultado
deste trabalho que ele assumiu. Anna Phillips está sendo ferida; ela é liderada,
incentivada em um trabalho que não suporta o teste de Deus.
Anna Garmire ficou assim ferida. O pai e a mãe dela fizeram ela acreditar que seus
sonhos infantis eram revelações de Deus. O seu pai falava da criança como uma
escolhido por Deus; todas as suas fantasias e sonhos foram anotados como visões de
Anna. Ela tinha figuras e símbolos apresentados a ela, e teve reprovações para sua
mãe e para seu pai. Após uma repreensão contundente, seguiu-se a mais lisonjeira
representação das coisas maravilhosas que o Senhor faria por ela.
Essas coisas me foram apontadas como espúrias, um engano. Elas descem aos
assuntos mais minuciosos e insignificantes e misturam as coisas comuns e baratas com
assuntos importantes. A imaginação foi amplamente desenvolvida, houve uma mistura
do sagrado e do comum. A verdade de Deus foi menosprezada, e ainda assim alguns
receberam essas pretensas revelações e realizaram seus ensinamentos. Um pequeno
partido foi formado aparentemente inspirado por eles, e as visões foram declaradas
mais espirituais do que as da irmã White.
Em seguida, Garmire publicou folhetos ensinando que a liberdade condicional encerre
em um determinado momento e define o tempo para a vinda do Senhor. Testemunhos
sobre pureza moral foram prestados, e a seguir vieram as teorias repugnantes sobre a
mensagem do terceiro anjo, teorias revoltantes demais para colocar no papel. Alguns
honestos, tementes a Deus, almas tementes aceitaram essas coisas, e algumas foram
contaminadas. Um morreu de coração partido; outro estava a um fio de ruína moral,
quando um testemunho veio da irmã White revelando as plotagens de Satanás e
quebrando o feitiço. Outros foram enganados e capturados na armadilha, alguns dos
quais pensávamos que suportariam a prova dessas ilusões.
Eu tive entrevistas pessoais com o Sr.Garmire; ele defendeu as visões de sua filha, e
em linguagem eloquente e com poder descrito as figuras e símbolos apresentados por
ela. O homem foi inspirado, mas não pelo Espírito de Deus. Eu disse a ele que o Senhor
tinha me mostrado o caráter desse trabalho, e que sua filha, que não estava em casa,
possuía moral corrupta - em suma, uma prostituta. No entanto, há uma inspiração tão
grande em seu trabalho que o torna muito enganoso. Anna Garmire saiu de casa, ficou
grávida,
e onde ela está agora eu não sei.

Recebi de Deus a advertência que agora lhes envio. Anna Phillips não deveria ter
recebido o incentivo que teve. Foi um grande prejuízo para ela - prendeu-a em
engano. Lamento que algum de nossos irmãos e irmãs estejam prontos para aceitar
essas supostas revelações, e imagine que eles veem neles a credenciais divinas. Essas
coisas não têm o caráter certo para realizar o trabalho essencial para este tempo.
Figuras infantis e ilustrações são empregadas na descrição de coisas sagradas e
celestiais e há uma mistura do sublime e do ridículo. Enquanto o trabalho tem uma
aparência de grande santidade, é calculado para enredar e enganar almas. Nenhuma
linha referente a essas coisas foi permitida chegar até mim, e ainda a declaração falsa
foi feita de que eles foram endossados pela irmã White. Foi-me mostrado o irmão Rice
apresentando estas coisas como manifestações do Espírito de Deus. Alguns não podem
discernir que as pessoas podem ler, copiar e imitar as revelações do Espírito Santo que
há anos está diante das pessoas em nossas publicações. O espúrio deve ser uma
imitação próxima do genuíno, caso contrário, não seria uma falsificação.
Os resultados são uma santidade falsificada, [uma posição extrema em] pureza moral,
tenha medo de insistir no assunto da pureza. Existe uma maneira de tratar esse
assunto que resulta na impureza. É necessário extremo cuidado com relação a esse
assunto, para que não seja tratado imprudentemente e produza um efeito oposto ao
que pretende causar.
Várias coisas aparecerão reivindicando ser revelações de Deus mas que fluem da
imaginação de uma mente vaidosa e enganada. Tivemos que encontrar essas coisas
em nossa experiência inicial. Lá jovens e crianças, bem como aqueles em idade madura
reivindicavam ser guiados e ensinados por Deus, tendo uma mensagem especial a
declarar. Eles estavam surgindo por todos os lados, tendo a verdade em alguns pontos
e erro em outros pontos. Por anos a mensagem de Deus veio a mim: “Não creiam
neles, pois levam a falsos caminhos. Deus não os enviou”.
Havia sonhos falsos e visões falsas em abundância. Pessoas reprovavam e repreendiam
os outros, acusando-os de orgulho e egoísmo, impureza e corrupção. A luz me foi
dada,
“Não creiam neles.” Eles misturavam a seu trabalho uma semelhança, uma
conversação barata e ação terrena e sensual. Eles feriram alguns com censura, depois
curaram a ferida com bajulação, dizendo-lhes que eles fariam uma grande coisa. A
parte da bajulação era agradável e as almas enganadas recebiam-na como mensagem
de Deus. A manifestação a Anna Phillips apresenta as mesmas características que
aquelas que nós conhecemos há muito tempo e resultados semelhantes se seguirão.
Irmão Rice, se Deus lhe deu um trabalho a fazer, é proclamar Sua verdade, sustentar a
palavra da vida, plantando os pés na Rocha eterna. Como representado para mim, o
trabalho de Anna Phillips em conexão com o irmão e a irmã Rice é uma obra que Deus
não colocou em operação, e seus frutos testemunharão que não é de Deus. Pegue sua
Bíblia, ensine a Palavra de Deus, não as revelações de Anna Phillips. Sejam todos
educados a examinar as Escrituras, a estarem constantemente olhando para Jesus e
não para os agentes humanos para ser seu guia. A palavra de Deus deve ser o
conselheiro do homem. Essa Palavra é infinita. Obedecida, ela nos guiará a caminhos

seguros e retor. Mas a palavra diluída com dispositivos humanos e imaginação não é
um guia seguro.
Eu aconselho todos a andar com cuidado, a tomarem Palavra de Deus individualmente.
Podemos confrontar Satanás com a arma: "Está escrito: adora o Senhor teu Deus, e a
Ele somente servirás ”[Mateus 4:10] A Bíblia é a grande mina da verdade, na qual
devemos trabalhar como aqueles que procuram tesouros escondidos. Em nenhum
caso a atenção deve ser desviada dessa Palavra. “E a vida eterna é esta, que
reconheçam a Ti só, como único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste ”
[João 17: 3]
Cristo declara que Sua palavra é espírito e vida. "Nascer de novo, não de semente
corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para
sempre. Pois toda carne é como grama, e toda a glória do homem como a flor da
grama. A grama murcha e a sua flor cai; mas a palavra do Senhor dura para sempre. E
esta é a palavra que pelo evangelho é pregada a você ” [1 Pedro 1: 23-25] “Toda
Escritura é dada por inspiração de Deus, e é útil para a doutrina, para a reprovação,
para a correção, para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito,
completamente fornecido a todas as boas obras ”[2 Timóteo 3:16, 17]
Neste tempo, acima de todos os outros, toda alma precisa ter os olhos ungidos com
colírio, para que ele possa ver. Deus não dá a ninguém uma missão que barateará e
rebaixará Sua obra nestes últimos dias. Ele nos chama para a obra superior de elevar,
enobrecer, honrar e promover Sua verdade, revelando Sua sabedoria como suprema.
Fale dos princípios de nossa fé firme e constante, dando um “Assim diz as Escrituras”.
Viver a verdade, praticar as lições de Cristo, sempre refina, enobrece e santifica a
alma. Meu fardo é elevar homens e mulheres, elevando Jesus diante deles. Quando
Deus é reconhecido como tema de todo pensamento, como objeto de amor,
reverência e adoração; quando o Senhor Jesus, o Padrão, é mantido diante da mente,
o coração está sendo purificado de toda contaminação moral. Então a alma torna-se
um juiz preciso da propriedade da ação; toda atitude é tocada com graça. O senso de
responsabilidade pessoal perante um Deus pessoal, que tudo vê, coloca todo agente
humano em posição elevada na terra; e haverá pensamento profundo e genuína
abnegação em todos os pontos, porque Deus está trabalhando no coração dos filhos
de Seu amor, que são sua herança.
O amor de Deus sempre tende ao temor de Deus - medo de ofender Ele. Aqueles que
são verdadeiramente convertidos não se aventuram indiferentemente nas fronteiras
de qualquer mal, para que não entristecem o Espírito de Deus e sejam deixados à sua
maneira, para serem preenchidos com seus próprios feitos. A Palavra de Deus é o guia;
não saia de suas páginas para depender do agente humano. Esse livro contém os
avisos, as advertências de Deus, a repreensão de todo mal, a clara definição de pecado
como transgressão da lei, que é o grande padrão de virtude de Deus e santidade.
A Palavra está cheia de avisos, dos convites mais misericordiosos, e também de
palavras de condenação decidida do mal. Ninguém que estudará a Palavra de Deus e

aplicará seus ensinamentos perderá o caminho. Pelo amor de Deus, pelo temor de
Deus, pela reverência e honra que sentimos pelo autor da verdade e da justiça, somos
instruídos, admoestados e tornados úteis. Todas as revelações que vierem do agente
humano, como no caso da irmã Phillips, levam a mente para longe das palavras de
inspiração para as palavras de inexperiente humanidade.
Que a Palavra de Deus fale com a alma. Ensine isso, impressione em toda mente. “O
fundamento de Deus permanece firme, tendo o selo, o Senhor conhece os que são
Seus. E, que cada um que nomeia o nome de Cristo afaste-se da iniqüidade. ”(2
Timóteo 2: 19-26; 1 Timóteo 6: 10-14.)
Não tentarei escrever tudo o que está impresso em minha mente. Este é um assunto
delicado para lidar. Mas eu sou instruído a dizer aos nossos amigos em qualquer lugar,
na Califórnia e em outros lugares: Sua única segurança é a busca profunda da segura
Palavra de profecia, fazendo dessa palavra seu conselheiro. Não saia da fonte de águas
vivas para beber em cisternas rotas.
Homens e mulheres, jovens e idosos, tenho uma mensagem para vocês: Busque a
Deus por si mesmos individualmente. Olhe para Deus somente. Procure a verdade
como um tesouro escondido. Que toda mente seja ampliada e toda alma vitalizada
pela corrente celestial. A Palavra de Deus não é uma teoria seca, mas luz e vida à
mente e à alma. Comer e beber desta Palavra, na prática, é comer e beber a carne do
Filho de Deus. Em verdade, em verdade vos digo que, a não ser que comais a carne do
Filho do homem, e bebeis o Seu sangue, não tendes vida em vós. Quem come a minha
carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e eu vou levantá-lo no último dia. Pois a
minha carne é carne, de fato, e meu sangue é realmente bebida. Quem come a minha
carne e bebe O meu sangue habita em mim e eu nele. Como o Pai vivo enviou-me, e eu
vivo pelo Pai; assim, quem de mim se alimenta, assim ele viverá por mim ”[João 6: 5357] Jesus explicou esses palavras, que pareciam tão difícil para os discípulos
entenderem: “É o espírito que vivifica; a carne de nada aproveita. As palavras que eu
falo a você, elas são espírito, e elas são vida.”[Verso 63]
As lições de Cristo são uma base firme, uma plataforma elevada. Que nada
apresentado pela irmã Phillips induza qualquer alma a solicitar ao agente humano que
a luz seja transmitida através desse canal. As palavras faladas pelo agente humano são
Oh demais
fracas e mais fracas do que as palavras do Grande Mestre. Na comparação com as
palavras de Jesus são como palha em comparação com o trigo. Os símbolos que são
fabricados e interpretados pelo ser humano agentes, são falsos do começo ao fim. As
coisas foram mal interpretadas em suas mentes pelo poder ardiloso do enganador, e
você não discerne o resultado. Que toda alma venha às calmas, águas limpas do Líbano
e não beba mais dos córregos turvos do vale.
Aqui é onde muitos são levados a trilhar caminhos proibidos. O humano é tão
misturado com as declarações divinas que as fábulas são ensinadas como verdade.
Volte-se para Deus e suas Bíblias e aprenda o verdadeiro padrão do caráter cristão.
“Pesquise as escrituras; pois neles pensais ter a vida eterna; e são elas que testificam

de mim ”(John 5:39) Ouça as palavras do Grande Mestre: “Vinde a Mim, todos vós
cansados e sobrecarregados ”(Mateus 11:28) "Vinde a Mim"; traga tudo a Jesus, faça
dele sua dependência, faça-o sua confiança. Ele diz: “Aprenda de Mim; porque sou
manso e humilde de coração. e encontrareis descanso para as vossas almas. Para Meu
jugo é suave, e Meu fardo é leve ”(Mateus 11:29, 30)
Vá a Jesus como Ele o convidou. Existe apenas um mediador, um intercessor, que pode
ajudar sabiamente sem movimentos errados. Aponto-lhe o “Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo.” Nele está toda a suficiência. Diga a Ele suas falhas, e receba
instruções de Suas palavras. Assim você estará comendo Sua carne e bebendo Seu
sangue, tornando-se participante da natureza divina. Oh, vamos todo aquele que
nomeia o nome de Cristo afaste-se de toda iniqüidade!
Peço-lhe que faça um uso sábio daquilo que escrevo. Irmã Phillips não deve ser
condenada e denunciada; ela foi liderada passo a passo em caminhos falsos. Houve
aqueles que viram suas impressões erradas; eles lisonjearam e encorajaram ela, e suas
palavras tiveram influência sobre sua vida e sobre o trabalho que ela está fazendo, que
ela acha que Deus lhe deu. Sinto muito porque nossos irmãos e irmãs não mantiveram
os olhos firmemente sobre Jesus; e confusão e fraqueza certamente seguirão. O
caminho do Senhor, pelo Seu Espírito Santo, transforma mentes e caráteres, para que
ostentem o molde e a inscrição do céu.
Idéias foram dadas a essa irmã pelo irmão Rice e encorajadas pelo irmão AT Jones e
vários outros que deram sua confiança e segurança. Agora, este irmão AT Jones não
estava sendo guiado pela sabedoria de Deus. Ele não teve experiência em muitas
coisas desse caráter que surgiram entre nosso povo, como alguns de nós já tivemos.
Eu esperava que algum relato desses assuntos fosse enviado para mim, e esse
conselho fosse solicitado, e assim o caminho fosse aberto para eu deixar brilhar a luz
da minha experiência passada. Mas nada me foi trazido e agora tenho minha comissão
para falar sobre essas coisas. Sinto muito que irmãos em quem nosso povo tem
confiança apareçam de alguma endossando estas coisas que afirmam ser de Deus,
quando não há base real para crer no que foi dado. É um erro terrível aceitar e
apresentar diante das pessoas aquilo que não tivemos evidência inconfundível que
seja a revelação de Deus, quando tantas decepções são apresentadas diante de si
mesmos.
Por quê? Porque isso é para abrir uma porta pela qual o inimigo pode entrar com
mensagens que pretendem ser de Deus e, assim, levar outras mentes a realizar um
trabalho semelhante. Assim, um poder enganador funcionará entre nós para baratear
a obra de Deus e confirmar mentes na incredulidade de todos os testemunhos de
Deus, e desviar algumas almas que são facilmente enganadas.
Existem muitos caminhos pelos quais o inimigo irá trabalhar, e aqueles que são
colocados como vigias nas muralhas de Sião devem ser confiáveis, discernindo todos
os dispositivos do inimigo. Cristo deu aviso dos engano e falsidade que virá até nós, e
Seu

aviso deve ser rigorosamente atendido. Os sentidos de cada um devem estar
acordados. Eles devem estudar da causa ao efeito e ver as necessidades da situação,
não apenas em uma linha, mas em todas as linhas. Eles devem entender o que deve
ser endossado e o que deve ser posto à parte, de lado. Eles devem discernir o espírito
de tudo que pretende ser uma mensagem direta do céu. Eles devem ver quando
enganos estão se multiplicando no meio de nós. Eles devem ver que a educação e
treinamento das pessoas nestes últimos dias deve estar em firme confiança na Palavra
de Deus, que é Sim e Amém em Cristo Jesus.
Existe um grande perigo em incentivar essas coisas que provêm do agente humano,
que são apenas uma fraca repetição das palavras de inspiração de Deus, e que
enfraquecem aquilo que é suficiente, pleno e completo. Aconselho a todos, Estudem
suas Bíblias, e obedeçam a Palavra tão claramente dada a nós. Ninguém precisa deixar
da Palavra por agências humanas e aceitar um padrão mais baixo do que aquele que é
dado na exposição dos dez requisitos sagrados de Deus. Os grandes princípios da lei de
Deus são esclarecidos à compreensão de todos os que em seus corações desejam
discernir a verdade do erro. “À lei e ao testemunho.” Deixe a Palavra de Deus habitar
em você ricamente. Que cada um dos mensageiros leve almas a plantar seus pés na
segura Palavra de Deus.
Oh, suplico àqueles que sustentam a palavra da vida que apresentem toda a
necessidade de pesquisar individualmente as Escrituras por si mesmos para que eles
possam conhecer a vontade expressa de Deus. Lá é preciso uma conexão mais firme e
mais estreita com Deus e entre todos que possuem nesta conexão, haverá sabedoria,
cautela, visão de futuro, discernimento e capacidade executiva que os tornará muito
mais eficientes do que são meros empresários mundanos. Que não haja embotamento
do trabalho; toda alma deve ser mais profunda do que a superfície. Deus geralmente
não expõe em Suas revelações as transações minuciosas da vida. Sua Palavra, o Guia,
trata de grandes e elevados temas, abrindo os princípios subjacentes a todos as nossas
ações e apresentando-os em linguagem de tal simplicidade que todos podem
compreendê-los.
Satanás desceu com grande poder; ele está trabalhando com energia desesperada,
jogando o jogo da vida pelas almas dos homens. Nós precisamos agora de homens de
discernimento e entendimento, que olharão profundamente e raciocinarão
profundamente, os homens que vivem em contato com Cristo, o ressurreto Salvador.
As falsidades estão por toda parte, mas a Palavra de Deus é a sólida Rocha. Estamos no
dia da espera; devemos estar procurando e apressando a vinda do dia de Deus.
Devemos estar escalando, sempre subindo para o céu.
Peço a todos que lerem ou ouvirem essas palavras que sejam instantâneos a tempo e
fora de tempo. Acredite em Deus, mas duvide e sancione tudo o que afirma vir de
Deus. Haverá muitas vozes dizendo: Aqui está Cristo, aqui está a verdade. Assista com
atenção, guarda todos os pontos, para que você não seja pego de surpresa. Carta 4,
1893.
Ellen G. White Estate

Washington DC,
3 de janeiro de 1985.
Carta Inteira

MR Nº 1111 - O VALOR DA ORGANIZAÇÃO; EVITAR EXPRESSÕES EXTRAVAGANTES;
NÃO CHAME ATENÇÃO PARA ESCRITOS DE ANNA PHILLIPS
(Escrito em 14 de janeiro de 1894, de Melbourne, Victoria, para AT Jones.)
Recebi cartas de alguns na América afirmando que você endossa as revelações de
Anna Phillips e você as leu para as pessoas, dando às pessoas a impressão de que você
está lendo dos testemunhos da irmã White; e depois eles aprendem que é uma
questão totalmente diferente. Eu quero que você considere isso com cuidado, pois o
Senhor me deu luz no sentido de que a atenção do povo não deve ser chamada para
Anna Phillips. Deus falou Sua palavras através de testemunhos, e as últimas afirmações
de que o irmão Rice tem muito dinheiro não deve ser apresentado às pessoas, pois
essas reivindicações não são verdadeiras. Lamento que você tenha feito isso.
O irmão Rice e aqueles que defendem essa nova fonte de suposta revelação não me
enviou uma linha, nem me pediu uma palavra de conselho. Eles retiveram tudo de
mim, embora estejam fazendo muito sobre este assunto. Por que eles mantiveram
esse assunto tão em segredo? Eu não dei atenção especial a isso antes, porque eu
confiei em nossos irmãos ministros e pensei que eles não abordariam esse assunto
sem a completa evidência daquele a quem o Senhor escolheu para o trabalho. O
espúrio e as falsificações estão no campo, e as mentes devem estar sob constante
controle do Espírito de Deus, a fim de detectar a falsificação do genuíno.
Escrevo isso para você porque soube que você tem relatado e lido suas produções na
igreja de Battle Creek. Estou surpreso que você deve abordar tão prontamente um
assunto que não suporta as credenciais divinas. Que isso seja encorajado e Satanás
trabalhará para dar ao nosso povo muitas doutrinas falsas. A mulher não é tão culpada
como aqueles que incentivaram as produções. Vou te enviar uma cópia daquilo que
escrevi para o irmão Rice.
Peço-lhe que remova todas as maneiras extravagantes de expressão dos seus
ensinamentos, tudo o que mentes desequilibradas e aqueles que são inexperientes
tomarão para si e [como resultado] tornarão selvagem, em movimentos imaturos. É
necessário que você cultive a cautela em todas as declarações que você faz para que
você não comece um caminho errado e faça confusão que exigirá muito trabalho
doloroso para pôr em ordem, desviando assim a força e o trabalho dos trabalhadores
para as linhas que Deus não designou que fossem feitas. Um raio de fanatismo de
exibiu entre nós fechando muitas portas contra os princípios mais sólidos da verdade.
Oh, como todo trabalhador deve ter cuidado para não se apressar à frente do Mestre,
mas seguir para onde Ele lidera! Como isso alegraria os inimigos de nossa fé para se
apossar de alguma declaração feita ao nosso povo que precise ser retirada. Nós
devemos nos mover discretamente, sensatamente, pois esta é a nossa força; pois
então Deus trabalhará conosco, e por nós e para nós. Meu irmão, esconda-se em Jesus
Cristo.

Deus usou de maneira especial você e o irmão Waggoner para fazer um trabalho
especial, e eu sei disso. Eu dei toda minha influência nisso, porque você estava fazendo
uma obra de Deus desta vez. Eu fiz tudo o que era possível para mim em Jesus Cristo
para estar perto de você e ajudá-lo em todos os sentidos; mas eu estou muito triste ao
ver coisas que não posso apoiar e sinto-me magoado com o assunto. Eu começo a ter
medo.
O Élder Waggoner teve ideias e, sem esperar para levar suas ideias a um conselho de
irmãos, agitou estranhas teorias. Ele trouxe diante de algumas das pessoas ideias em
relação a a organização que nunca deveriam ter tido expressão. Eu supus que a
questão da organização estivesse resolvida para sempre com aqueles que acreditam
nos testemunhos dados por meio da irmã White. Agora, se eles acreditam nos
testemunhos, por que eles trabalham contra eles? Por quê meus irmãos não são
prudentes o suficiente para colocar essas questões diante de mim, ou pelo menos para
perguntar se eu tinha alguma luz sobre esses assuntos? Por que essas coisas começam
nesse momento em que devemos investigar o assunto em nossa história anterior, e
Deus falou sobre esses assuntos? Isso não deveria ser suficiente?
Por que não manter o trabalho constante nas linhas que Deus nos deu? Por que não
andar na luz clara que Ele revelou, e no lugar de rasgar em pedaços o que Deus
edificou, trabalhar ao lado de Jesus Cristo? Oh, como Satanás se alegraria em entrar
entre as pessoas e desorganizar o trabalho em um momento em que organização é
essencial e será o maior poder para impedir revoltas espúrias e refutar reivindicações
não endossadas pela Palavra de Deus. Carta 37, 1894
Ellen G. White Estate
Washington DC,
3 de janeiro de 1985

MR Nº 1112 - DINHEIRO NÃO DEVE SER GASTO EM EDIFÍCIOS CAROS
(Escrito em 28 de junho de 1901 a AG Daniells.)
Estou lhe enviando algumas coisas que escrevi há algum tempo, mas antes não tive
forças para procurar.
O fariseu no mundo cristão hoje não está extinto. O Senhor deseja interromper
precisamente o curso que se tornou firmemente estabelecido, o que dificultou, em vez
de avançar, o trabalho Dele. Ele deseja que Seu povo se lembre de que há um grande
espaço sobre o qual a luz da verdade presente deve ser derramada. A divina sabedoria
deve ter espaço abundante para trabalhar. Deve avançar sem pedir permissão ou
apoio daqueles que adotaram para si mesmos um poder real.
No passado, um grupo de homens tentou manter em suas próprias mãos o controle de
todos os meios provenientes das igrejas e isso significa que usaram da maneira mais
desproporcional, erigindo caros edifícios onde tais edifícios grandes eram
desnecessários e deixando lugares carentes sem ajuda ou incentivo. Eles assumiram a
grave responsabilidade de retardar o trabalho onde ele deveria ter sido avançado cem
vezes. Foi deixado para algumas supostas mentes dizer quais campos deveriam ser
trabalhados e quais campos deveriam ser deixados sem trabalho.
Alguns homens mantiveram a verdade em canais circunscritos, pois abrir novos
campos exigiria dinheiro. Somente nesses lugares nos quais estavam interessados,
estavam dispostos a investir meios. E, ao mesmo tempo, em alguns lugares, cinco
vezes mais dinheiro que foi necessário, passou pelos tesoureiros e foi investido em
edifícios. A mesma quantidade de dinheiro usada no estabelecimento de fábricas em
lugares onde a verdade nunca foi introduzida teria trazido muitas almas a um
conhecimento salvador de Cristo.
Durante anos, a mesma rotina, a mesma “maneira regular” de trabalhar
foi seguida, e a obra de Deus foi grandemente prejudicada. Planos estreitos de linha
foram seguidos por aqueles que não levantaram os olhos para ver todos os campos
maduros para a colheita. Eles não tiveram claro, julgamento santificado, [e isso]
resultou na demonstração da desaprovação de Deus.
Deus pede reavivamento e reforma. As "linhas regulares" não fizeram o trabalho que
Deus deseja que seja realizado. Deixe o reavivamento e reforma fazer mudanças
constantes. Algo foi feito nesta linha, mas não deixe o trabalho parar por aqui. Não!
Deixe cada jugo ser quebrado. Que os homens despertem para a percepção de que
têm uma responsabilidade individual. A exibição atual é suficiente para provar a todos
que têm o verdadeiro espírito missionário de que as “linhas regulares” podem mostrase um fracasso e uma armadilha. Deus é a ajuda de Seu povo, o círculo de reis que
ousaram assumir grandes responsabilidades nunca mais exercerá seu poder não
santificado nas chamadas "linhas regulares". Muito poder foi investido em agências
humanas não reavivadas e não reformadas. Não seja permitido ao egoísmo e à cobiça
delinear o trabalho que deve ser feito agora e no futuro para cumprir a grandiosa e

nobre comissão que Cristo deu a todo discípulo. Ele, nosso Senhor e Mestre, nos deu
um exemplo, em Sua vida de auto-sacrifício, da maneira pela qual devemos trabalhar
para promover o reino de Deus. Cristo diz: “Aprende de mim, pois sou manso e
humilde de coração. Toma
Meu jugo sobre você, e você encontrará descanso para sua alma. ”
Deus não chama Seus missionários a mostrar sua devoção enterrando-se em
mosteiros, ou por ir a longas, dolorosas peregrinações. Não é necessário fazer isso
para mostrar uma disposição e vontade de negar a si mesmo. É trabalhando para
aqueles por quem Cristo morreu que mostramos amor verdadeiro. Por humilhação,
sofrimento e rejeição Cristo comprou a salvação da raça humana. Por sua morte, Ele
tornou possível ao homem desfrutar de um lar em Seu reino eterno.
Aqueles que amam o Senhor olharão para o Calvário e pensarão em como o Senhor da
vida e da glória deixou de lado Seu manto real e coroa real e vestiu Sua divindade com
a humanidade chegando a um mundo todo queimado e marcado com a maldição, para
ficar como cabeça dos caídos nessa corrida, tornando-se seu exemplo em todas as
coisas, suportando todas as provações que tem que suportar e suportando todas as
tentações que eles têm que suportar. Ele viveu a vida dos mais pobres e sofreu com
fome. "As raposas têm buracos e os pássaros do ar têm ninhos ", disse ele," mas o
Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça ”[Mateus 8:20]
Quando o homem contempla esse amor divino, esse maravilhoso sacrifício, ele é
cheio de um desejo de passar a vida a serviço do Redentor.
Ao pecador ser convencido e convertido, Jesus lhe diz: “Segue-me, e não andareis nas
trevas.” [Cf. João 8:12.] Para cada ser humano Deus atribuiu uma individualidade e um
distinto trabalho. Abraão foi chamado para entrar em novo território. Ele deveria ser
um portador de luz para os pagãos. Aqueles que crêem no Senhor não devem viver
para agradar a si mesmos. A alma de todo pecador é preciosa aos olhos de Deus e
exige o cuidado daqueles cujos nomes estão nos livros da igreja.
A comissão de Cristo é: “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.”
Aqueles que estão impressionados em aceitar o trabalho no campo doméstico ou em
regiões além deve avançar em nome do Senhor. Eles terão sucesso se derem evidência
de que eles dependem de Deus para graça e força. No início, seu trabalho pode ser
muito pequeno, mas aumentará se seguirem as orientações dos planos do Senhor.
Deus vive, e Ele trabalhará pelos abnegados e humildes trabalhadores, onde e quem
quer que seja.
Nós olhamos para ver se novos campos foram trabalhados, se as porções estéreis da
vinha do Senhor receberam atenção. Vimos que a maioria dos que procuraram
começar a trabalhar em novas regiões, como o irmão Shireman fez, foram
desencorajados por aqueles que estão no centro do trabalho, por medo de que
precisariam de dinheiro do tesouro. No entanto, esse mesmo dinheiro do tesouro foi
usado para erigir edifícios imponentes e desnecessariamente caros. Se os homens
tivessem recebido a sabedoria de Deus, teriam exercido a justiça e equidade no que

diz respeito ao desembolso de meios. Todas as partes da vinha do Senhor teriam
recebido uma proporção justa de ajuda.
Há muitos que, com o devido incentivo, começariam em lugares ao longo do caminho
a fazer esforços para buscar e salvar os perdidos. O Senhor abençoa aqueles que se
sacrificam, que têm tal fome de almas que eles estão dispostos a ir a qualquer lugar
para trabalhar. Mas no passado, quanto incentivo foi dado a esses trabalhadores por
seus irmãos? Muitos deles esperaram muito tempo por algo mas nenhuma atenção foi
dada a eles.
Se os ministros tivessem ajudado e encorajado esses homens e mulheres, eles
estariam fazendo o trabalho designado pelo Senhor. Eles viram a pobreza espiritual de
campos não trabalhados, e desejaram fazer algo para ajudar. Mas demorou tanto
tempo para o encorajamento chegar a eles que muitos foram para outras linhas de
trabalho.
As "linhas regulares", que dizem que toda mente deve ser controlada por duas ou três
cabeças em Battle Creek, irão a suportar a balança? O grito macedônio vem de todos
os cantos. Deve os homens que estão as "linhas regulares" ver se lhes será permitido
trabalhar, ou eles devem sair e trabalhar da melhor maneira possível, dependendo em
suas próprias habilidades e na ajuda do Senhor, começando em humildade e criando
um interesse na verdade em lugares em que nada foi feito para dar a mensagem de
aviso?
O Senhor encorajou aqueles que começaram em sua responsabilidade de trabalhar
para Ele, seus corações estão cheios de amor por almas prontas para perecer. Um
verdadeiro espírito missionário será transmitido aqueles que procuram sinceramente
conhecer a Deus e Jesus Cristo, a quem Ele enviou. O Senhor vive e reina. Rapazes,
saiam para os
lugares para os quais vocês são direcionados pelo Espírito do Senhor. Trabalhe com as
mãos, para que você possa se auto-sustentar e, assim você terá oportunidade de
proclamar a mensagem de aviso.
O Senhor abençoou o trabalho que JE White tentou fazer no sul. Deus conceda que as
vozes que foram tão rapidamente levantadas para dizer que todo o dinheiro investido
no trabalho deve passar pelo canal designado em Battle Creek não sejam ouvidas. As
pessoas a quem Deus deu seus meios, devem submeter-se a Ele somente. Este é seu
privilégio dar ajuda direta e assistência às missões. É por causa da apropriação
indevida de meios que o campo do sul não tem melhor condição hoje.
Não considero dever do nosso trabalho no Sul, a publicação e manuseio de livros, sob
o comando de nossas editoras estabelecidas. E se meios podem ser planejados para
reduzir as despesas de publicação e circulação de meus livros, vamos fazer isso, pois
preciso de dinheiro para pagar meus trabalhadores.
Eu tenho que dizer, meu irmão, que não desejo ver o trabalho noo sul avançando nas
velhas linhas regulares. Quando vejo quão fortemente prevalece a idéia de que os
métodos de manusear nossos livros no passado sejam mantidos, porque é o que tem

sido feito, não tenho coragem de aconselhar que antigos costumes continuem. Deixe
aqueles que estão trabalhando em Nashville, fazer a vontade de Deus com toda
humildade. Eu sinceramente espero que sejam feitas as mudanças necessárias à
demanda do caso.
Tenho mais para escrever, mas não tenho tempo agora. Carta 60, 1901.

Ellen G. White Estate
Washington DC,
3 de janeiro de 1985.
Carta Inteira

MR NO. 1113 - MATERIAL DE EG WHITE CITADO POR HH LEONARD EM JN ANDREWS:
O HOMEM E A MISSÃO

MR Nº 1114 - A INFLUÊNCIA DO MAL ASSOCIADO AOS NEGÓCIOS; PRATIQUE OS
PRINCÍPIOS DA PALAVRA; DEUS É GRACIOSO E PERDOAR
(Escrito em 26 de junho de 1902, de Elmshaven, Santa Helena, Califórnia, para um
empresário adventista.)
Estou muito angustiado por você. Eu desejo muito ver você na condição espiritual em
que Cristo disse a Nicodemos que ele deveria estar. As palavras que Cristo dirigiu a ele,
endereço a você: “Importa nascer de novo.” Quando você nascer de novo, tudo o que
fizer será feito com um olho único para a glória de Deus. Você trabalhará com toda
humildade de espírito e em completa desconfiança de si mesmo. Você tem valiosos
traços de caráter que, quando seu coração for santificado, tornarão você um cristão
útil.
Em muitos aspectos, seu curso nos últimos anos não foi reto, e não suportará o teste
de investigação. Quando associado a empresários mundanos, você gasta seu dinheiro
livremente, conferindo favores e isso não lhes fez bem e não provou nenhum benefício
para si mesmo. Homens cujas mentes estavam cheias de esquemas desonestos
lisonjearam você e suas tentações diante de você. Você estava inchado pela lisonja
deles, e na sua conexão com eles, você ganhou tal experiência que, quando você vir
como está, se sentirá muito envergonhado. Na conversa e prática você era um com
esses homens. Você não entrou totalmente em seus esquemas, mas você violou o que,
se for levado em prática, faria de você tão culpado como eles eram.
Você foi levedado pelo mal desses homens. Teria sido impossível para você estar na
sociedade deles sem ser prejudicado. Vocês fizeram coisas sem princípios, sim,
fraudulentas, para chamá-las pelo nome certo. Deus foi desonrado, e a influência que
você exerceu deixou na mente de seus irmãos deu a impressão de que você é um
especulador desonesto.
Irmão_____, seu trabalho no passado não passará na prova do julgamento. Você tem
um entendimento incorreto de si mesmo e de seus perigos. Mas o Senhor olhou
piedosamente para você. O Salvador tem um amor sem limites por todo ser humano;
e, apesar de você estar maculado e manchado pela auto-indulgência, que quase
arruinou
sua força física, mental e espiritual, Ele estendeu a mão e o braço para te salvar. Em
todo ser humano, Ele vê uma capacidade ilimitada para melhoria. Com energia e
esperança divinas, Ele cumprimenta aqueles por a quem Ele deu a vida. Ele coloca ao
seu alcance as riquezas da vida eterna. Em Sua força, eles podem viver uma vida rica
em boas obras, cheio do poder do Espírito. Mas eles devem se separar de todas as
intrigas, toda desonestidade. O verdadeiro cristão não manterá uma aparência que
não é real.
"A lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma" [Salmo19: 7] Somente a graça de
Deus pode lhe dar a experiência que vem de um caráter aperfeiçoado. Somente Deus
pode permitir que você ande diante dEle com um coração perfeito. O Santo deu aos
seres finitos regras para sua orientação. Essas regras formam um padrão a partir do

qual não pode haver desvio sem pecado. Quem não faz a vontade de Deus primordial
ainda precisa aprender os primeiros princípios da santidade.
Meu irmão, você deve fazer das Escrituras seu guia. Estude a Palavra de Deus, e
pratique sua instrução, implorando humildemente orientação e ensino do Espírito
Santo. Quando seu coração estiver iluminado pelo Espírito Santo, você aceitará a
reprovação de Deus e mostrará um arrependimento que não precisa ser arrependido.
Continue olhando para Jesus. Ele deseja refletir Sua imagem através de você. O
propósito de todo o coração deve ser constantemente refinado, elevado, enobrecido,
santificado, senão você estragará a obra de Deus e arruinará sua própria alma. A
verdade, meu irmão, deve ser mais claramente estampada em seu coração. “Com o
coração o homem crê para a justiça; e com a boca se faz confissão para a salvação.”
[Romanos10:10] “Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e com toda a tua
alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força ” [Marcos 12:30] Isso abrange
tudo o que há no homem.
Estude o Sermão da Montanha e aprenda com ele quais são as qualidades que Cristo
abençoa. A bênção do Filho de Deus não vale tempo e esforço? Somente realizando
diariamente na vida os princípios da piedade podemos ganhar as qualidades que
trazem
a benção dele. Coloque-se sob Seu amor e cuidado, traga a Sua força para o
fundamento, representada por ouro, prata e pedras preciosas. As promessas de Cristo
são cheias de riqueza e poder. A santificação recebida através da crença na verdade
traz conforto e alegria. Dá à vida um poder vivificador.
O bem-estar é possível somente através da graça concedida por Deus. Sua própria
sabedoria é tolice para Deus. Sua única segurança está em um arrependimento diário
para a vida eterna e uma recusa diária em desviar-se dos princípios puros e retos.
Não avance um passo em sua própria sabedoria, pensando que, em sua própria força,
você pode obter sucesso. Siga aonde Cristo aponta o caminho. Toda rendição a Ele é
sua única segurança.
Meu irmão, melhore a oportunidade oferecida a você para ganhar uma compreensão
das palavras. “Somos cooperadores de Deus: você é a criação de Deus, você é a
construção de Deus ”[1 Coríntios 3: 9] Você terá confiança no perdão e na misericórdia
do amor de Deus, e você revelará um zelo semelhante a Cristo pelo avanço de Sua
obra. O verdadeiro arrependimento trará novidade de vida. Toda uma mudança de
mente e caráter será provocada pela operação eficaz do Espírito Santo. O orgulho e a
confiança
que tenta os seres humanos a se levantarem em independência equivocada serão
expulsos da alma.
Deus ama e tem pena de você. Deixe seu coração partir diante dEle. Em profunda
humilhação da alma confesse seu pecado, receba perdão e permaneça justificado
diante de Deus. Lance sua alma desamparada sobre Cristo e descanse até que haja

uma renovação mais completa de seus métodos em todos os ramos de negócio. Você
caiu em hábitos de negócios com gestão solta e descuidada. Esses hábitos você deve
mudar.
Ao assumir empreendimentos comerciais, você corre grande risco de tecer fios
estranhos no padrão. Eu escrevo isso para adverti-lo. É por isso que tenho medo de
você pegar o negócio dos alimentos. Meu irmão, tenha medo de dar o primeiro passo
nos empreendimentos sem fervorosa oração. Fui instruído sobre seu curso no
passado, ao entrar em esquemas mundanos de ganhar dinheiro, resistindo a
repreensão de Deus. Nada desse tipo deve ser misturado com seu trabalho atual. No
passado, você cometeu muitos erros, mas o O Senhor se mostrou gracioso, perdoando
todas as suas transgressões.
Deus me deu uma compreensão especial de sua vida passada, com o objetivo de
colocar sobre mim o fardo de cuidar de você, para que eu possa ajudá-lo a ser fiel. Foime dito que não devo deixar você ir. Fui instruído que outros homens que cometeram
erros seriam julgados no seu caso; que aqueles que fizeram mal a si mesmos e cujo
curso Deus condena, iriam julgá-lo o mais severamente possível e desencorajá-lo como se essa condenação pudesse revelar que eles eram perfeitos e zelosos pela
verdade e justiça. O Senhor me instruiu a desempenhar o papel de fiel mãe, judiciosa
em relação a você, porque os outros não o entendem. Enquanto escrevo, meus olhos
estão cheios de lágrimas. Eu tentei te dar as palavras ditas por Aquele por quem tenho
recebido muitas vezes instrução. Não tenho nada a acrescentar ou tirar desta
mensagem. Se você agir de acordo com essas palavras, elas serão para sua alma um
sabor de vida para a vida. Carta 163, 1902.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
7 de fevereiro de 1985.
Carta Inteira

MR Nº 1115 - COMENTÁRIOS DE ELLEN WHITE SOBRE COMO ENCONTRAR ÁGUA NO
SANATÓRIO PARADISE VALLEY: UMA COLEÇÃO DE FONTES DE DOCUMENTOS
Em setembro de 1902, Ellen White visitou o lugar do atual Paradise Valley Hospital,
cidade nacional, Califórnia. O que ela viu era um prédio de três andares com cerca de
50 quartos, situado em uma propriedade de 20 acres, bem ajardinada com árvores de
sombra raras. Ela pediu que a propriedade fosse comprada se o dinheiro pudesse ser
levantado. Embora a instituição, sob os proprietários originais, tenha falhado duas
vezes, por falta de água, a Sra. White tinha certeza de que a água poderia ser
encontrada.
Em 1904, a instituição foi comprada e foram realizadas reformas. Iniciando a
preparação para receber os primeiros pacientes. Durante estes meses de preparação a
água era escassa e a vegetação mostrava evidência da seca prevalecente. Mas a Sra.
White insistiu que havia água disponível, se eles cavassem um poço. O poço foi cavado
em novembro e, para grande surpresa e prazer de todos, produziu um suprimento
abundante de água pura e leve.
Esta coleção de cartas contém todas as referências conhecidas de Ellen White para
encontrar água no Paradise Valley. Se outras referências forem encontradas, elas
serão incluídos nas edições futuras desta coleção.
Propriedade de Ellen G. White.
Março de 1985

Carta 233, 1904
(Para Elder e Sra. ER Palmer, 8 de julho de 1904, de Takoma Park, Washington, DC)
Quarta-feira passada, 6 de julho, WC White, Sara, Maggie e eu partimos de Nashville
para Washington. Pouco antes de partirmos, uma reunião do Comitê da Conferência
da União do Sul foi realizada em Nashville, com o objetivo de conceber alguns meios
de ajudar a escola Huntsville. Aqueles que se encarregaram da escola não sentiram a
importância de colocar o cérebro, os ossos e os músculos em um esforço para tornar a
escola um sucesso. Os alunos que frequentam esta escola devem receber uma
educação que os capacite para trabalhar para o Mestre. Eles devem receber mais do
que conhecimento dos livros. Se apenas fosse lhes dado o conhecimento dos livros,
sua educação seria imperfeita.
Deveria haver uma escola especial para os mais jovens. Pais e mães devem ser
colocados na terra, e os pais, bem como as crianças devem receber educação. Famílias
promissoras devem ser trazidas e assentadas sobre um pedaço de terra tão grande
quanto seja necessário. Em conexão com a escola, deve haver um carpinteiro
experiente que pode ensinar os pais e seus filhos como construir suas casas, que
devem ser arrumadas, convenientemente, construções baratas. As mães devem ser
ensinadas a preparar alimentos higienicamente e como cuidar dos doentes.

Enquanto eu estava no sul, visitei Huntsville. O Comitê da Conferência da União Sul
realizou uma reunião enquanto estávamos lá, e eu tinha muito a ler para os irmãos
reunidos. Um fardo pesado descansou em mim enquanto eu estava neste lugar. Eu
sabia que devia haver uma mudança na faculdade - que homens mais meticulosos
deveriam assumir o trabalho. Quando um homem ocupa a mesma posição há anos, e,
no entanto, a escola, dentro e fora do trabalho, ainda está longe do que deveria ser,
uma mudança deve ser feita. Um homem deve ser colocado que saiba governar a si
mesmo e aos outros e como fazer a escola mostrar melhorias constantes.
Professores e alunos devem cooperar para fazer o seu melhor. Os esforços constantes
dos professores devem ser o de fazer com que os alunos vejam a importância de
crescer constantemente cada vez mais. Atenção cuidadosa deve ser dada às pequenas
coisas. Nada em casa ou sobre as instalações deve poder apresentar uma folga, em
ruína na aparência. Os cavalos devem ser cuidadosamente mantidos, e tudo sobre o
celeiro e o estábulo devem ser mantidos arrumados e limpos.
A principal influência controladora na escola deve ser a plena fé nas pequenas coisas.
Assim, os alunos serão preparados a ser fiel em coisas maiores. Isso é tudo que eu
posso escrever agora sobre este assunto. Mas você sabe o quanto é difícil para quem
não esteve treinado para ser fiel em pequenas coisas, para ser fiel em relações de
confiança maiores. E quando alguém na frente de uma escola permite que as coisas
corram com pontas soltas, seu exemplo tem influência sobre tudo ao seu redor. Não
deve ser permitido a ele continuar a semear as sementes da negligência e descuido.
Desde que fui à reunião de Berrien Springs [1904], meu trabalho tem sido contínuo e
exigente. Enquanto lá vi o que teremos que nos encontrar no futuro. A única maneira
pela qual podemos avançaar nosso trabalho é em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. O livro que contém a vontade de Deus sobre nós, está em nossas mãos. Uma
unidade abençoada será desfrutada por aqueles que são de fato filhos de Deus. Por
suas palavras e atos, eles não conduzirão alguém a dúvidas em relação à personalidade
distinta de Deus, ou em respeito ao santuário e seu ministério.
Todos nós precisamos manter em mente o assunto do santuário. Deus proibe que o
barulho de palavras vindas dos lábios humanos diminuam a crença de nosso povo na
verdade de que existe um santuário no céu, e que um modelo deste santuário foi
construído uma vez sobre esta terra. Deus deseja que Seu povo se familiarize com esse
modelo, mantendo sempre diante de suas mentes o santuário celestial, onde Deus é
tudo e em todos. Devemos manter nossas mentes preparadas pela oração e um
estudo da Palavra de Deus, para que possamos entender essas verdades.
Fiquei muito satisfeito, irmão Palmer, ao saber que a água havia sido encontrada na
terra do sanatório. Eu sempre tive uma forte impressão de que a água poderia ser
encontrada lá. Quando eu vi o lugar, eu disse: Se eu tiver uma chance, o assunto será
testado e provado, mesmo que a água precise ser procurada em vários lugares.
Agradeço ao senhor que Ele recompensa o esforço perseverante. Então oramos e
acreditamos nisso, e agimos cada um conforme o que deveria.

Você fala que o irmão Henry Kellogg está participando do Sanatório Paradise Valley, o
mesmo que alguns outros de nós. Eu desejava propor isso, mas supunha que ele havia
investido seu dinheiro em outro lugar. Em toda a minha conexão com o irmão Kellogg,
eu o tenho encontrado gentil, compreensivo e bondoso. Eu deveria ficar muito
satisfeito por ele se unir a nós nesse interesse. Eu tenho a mais completa confiança
nele como conselheiro e conselheiro sábio. Eu nunca o encontrei pisando no freio com
medo de que o progresso exigiria meios. Que o Senhor o abençoe, é minha oração.
Devemos avançar o mais rápido possível com o sanatório para trabalhar no sul da
Califórnia. Tenho certeza de que um sanatório deve ser estabelecido perto de Los
Angeles. Este trabalho foi atrasado por falta de gestão adequada, e ainda assim os
homens se sentiram capazes de administrar. Eles não estavam dispostos a se misturar
com os outros no trabalho. Eu espero que agora sejamos capazes de fazer mais
avanços. Mas seremos obrigados a trabalhar sem os homens que não viram e
melhoraram suas oportunidades.
Teremos sucesso se avançarmos com fé, determinados afazer a obra de Deus de
maneira inteligente. Não devemos nos permitir ser impedidos por homens que gostam
de ficar do lado negativo, mostrando muito pouca fé. A obra missionária de Deus deve
ser levada adiante por homens de muita fé, e deve crescer constantemente em força e
eficiência.
Que o Senhor te fortaleça e te abençoe com saúde, é minha oração. Carta 233, 1904.

Carta 317, 1904. (À irmã Grey, 23 de novembro de 1904, de San Diego, Califórnia)
Estamos aqui há quase duas semanas, mas estou doente a maior parte do tempo. Em
algum lugar, peguei um resfriado severo e, por mais mais de uma semana eu não me
associei à família, mas tenho estado em meu quarto. Eu tenho uma tosse muito forte e
uma dor muito forte na garganta, e eu achei melhor me guardar. Às vezes, quando
tossindo, parecia que minha respiração iria parar, mas tomei tratamento pesado, e
estou melhorando, embora ainda tenha momentos de tosse pesada. Agradeço ao
Senhor que ontem à noite tive uma boa noite de descanso, com apenas um episódio
de tosse. Eu sinto que estou vencendo.
Você ficará feliz em saber que os preparativos para abrir este edifício como um
sanatório estão avançando rapidamente. Por algum tempo os homens cavaram um
poço na planície e encontraram água. Eles desceram 90 pés e desejam ir 100 pés se
possível. Na noite passada, o irmão [ER] Palmer veio a minha sala tão cheio de alegria
que ele mal podia falar, para me dizer que um um fluxo de água tão grande quanto a
mão dele entrava no poço; e nesta manhã, há 14 pés de água leve e pura no poço. Eu
nunca vi um
homem mais alegre do que o irmão Palmer. O pensamento de que existe um lago de
água leve a 100 pés ou mais abaixo de nós, enviou uma emoção de alegria através de

nossos corações. Haverá toda a água necessária, tanto para uso em casa e para regar
as oliveiras e laranjeiras no local.
Eu gostaria que todos ficássemos tão felizes que o amor de Deus está fluindo através
do nosso mundo, e que possa preencher nossos corações, transmitindo força espiritual
e vitalidade para todas as partes do ser. Podemos perguntar: “É possível que Deus
possa nos amar como Ele ama Seu Filho?” É possível; pois a Palavra de Deus declara:
“A glória que Tu me deste, eu tenho dado a eles; para que sejam um, assim como nós
somos um: Eu neles, e Tu em Mim, para que sejam aperfeiçoados em um; e para que o
mundo creia que Tu me enviaste e os amaste, como Tu me Amaste ”[João 17:22, 23]
Peço que você e seus filhos não deixem seu amor por Cristo diminuir. Na Palavra de
Deus, temos súditos do mais alto valor para contemplar. A vida de Cristo é uma
ilustração da pureza sagrada e enobrecedora. "E Ele era vida; e a vida era a luz dos
homens ”[João 1: 4] Oh, o profundidade das riquezas desse amor em que Deus
abundou em direção a nós na pessoa de seu filho!
Pense mais em Cristo e em Sua rica graça, para que você possa ter as riquezas de Sua
graça. Suplique a Deus que conceda que você possa em sua casa e compreender o
amor que ultrapassa o conhecimento.
A unidade de Cristo com o Pai era uma alegria constante para Deus, pois Ele sabia que
havia no mundo Aquele que não deturparia Ele. Em Cristo, Ele viu o reflexo de Seu
próprio caráter. E era esta mesma unidade que Seus seguidores poderiam ter, esse era
O grande desejo de Cristo. Por essa unidade, Ele orou. [João 17: 17-21, citado.]
Esta é a unidade da igreja que proclama a maravilhosa verdade que Deus enviou Seu
Filho ao mundo para salvar pecadores. [John 17: 24-26, citado.]
A unidade existente entre o Pai e o Filho não afetam a personalidade distinta de cada
um. E embora os crentes sejam ser um com Cristo, sua identidade e personalidade são
reconhecidas através de toda esta oração.
Desejo que possamos compreender esta maravilhosa oração. Na qual nossos
privilégios e possibilidades são claramente delineados. Nós precisamos vigiar em
oração. Precisamos estar constantemente em guarda para não falharmos de ganhar a
unidade pela qual Cristo orou.
Irmã Grey, peço-lhe que guie seus filhos no caminho da vida eterna. Uma vida de
piedade é uma vida de louvor. Ao contemplarmos o caráter de Cristo, seremos
transformados à Sua semelhança. Carta 317, 1904.

Manuscrito 147, 1904. (Diário: 23 de novembro de 1904, San Diego, Califórnia)
Hoje de manhã, somos gratos ao nosso Pai celestial por termos sido encorajados ao
encontrar água esta manhã. Irmão [ER] Palmer me informou que o segundo fluxo de

água havia chegado tão grande quanto a mão dele. Eu nunca vi o trabalho levado
adiante com tamanha fé e esperança. Todos têm boa coragem, e os pobres, secando e
morrendo, estão nos implorando por sua aparência por refrescantes correntes de
água.

Diário: 24 de novembro de 1904, San Diego, Califórnia.
Hoje de manhã, temos notícias ainda mais encorajadoras e favoráveis. Que alegria é
expressa em todo semblante da promessa de um suprimento completo de água doce e
limpa! Há 14 pés de água no manancial, inesperado, tudo inesperado. As ferramentas
estão na parte inferior do manancial. Todos têm trabalhado com sinceridade e
esperança, orando com fé para que não fiquemos desapontados. A água é agora uma
certeza. As árvores terão sua porção refrescante. O irmão Palmer estava tão satisfeito.
Ele expressou sua gratidão a Deus por essa grande bênção, que a mão de obra e
dinheiro investidos em máquinas para buscar uma fonte de água trouxeram retorno.
WC White, em companhia do irmão Ballenger e da irmã Gotzian, voltaram. O irmão
Ballenger expressou aquilo que é o privilégio de todos nós expressarmos. A luz estava
brilhando em seu rosto, e sua voz expressava em palavras ação de graças apropriada
por causa dos favores recebidos em ajuda substancial das igrejas. As doações eram
muito necessárias para ajudar a fornecer e instalar o sanatório.

Diário: 26 de novembro de 1904, San Diego, Califórnia.
Não consegui dormir depois de uma hora da manhã. É dia de sábado. Eu tenho neste
dia 77 anos de idade. Tenho pensando em fazer e tenho razão para agradecer ao
Senhor que Ele poupou minha vida. Estou satisfeito que o Senhor me favoreceu com
Sua graça encorajadora. Eu estive doente por mais de uma semana com gripe.
Mantiveram-me [de perto] em meu quarto a maior parte do tempo. Eu tenho me
arrependido durante mais esta uma semana de sofrimento. Minha garganta e pulmões
costumam estar
sob congestionamento; minha tosse está dura e seca; Expectorando, mas pouco. Meus
trabalhos têm sido bastante exigentes, e o Senhor me abençoou.
Durante a noite, fomos aconselhados. Depois de planejarmos o que deveríamos fazer,
houve Alguém que falou com clareza e estabeleceu o trabalho que, enquanto minha
vida for poupada, garantiremos um lar para mim e para os trabalhadores, para que o
tempo e as energias de WC White não precisem ser separados do trabalho. Sendo
levado para frente e para cima. As energias e capacidades especiais devem ser
exercitadas para divulgar os livros essenciais para este último tempo. Devíamos nos
colocar na melhor posição possível por saúde e a espiritualidade clara e brilhante.

A fé e as obras são necessárias agora em linhas claras e distintas. Enquanto a luz está
sendo dada em meio à escuridão moral, devemos reunir todos os raios de luz distintos
que substanciam a verdade, sustentando no alto a bandeira para esses últimos dias, a
mensagem do terceiro anjo. As igrejas precisam ser colocadas em ordem, a porta da
incredulidade deve ser fechada. O poder sedutor de Satanás, como nos dizem,
aumentará em tais proporções que, se possível, enganará os próprios eleitos. Alguns
não estão fazendo caminhos retos para os pés e, conseqüentemente, os fracos serão
desviados. Que toda alma receba as advertências. 2 Coríntios 1: 6, 15-18 ; 11:14 ;
Gálatas 6: 1-9; Efésios 4: 1-32; 6: 10-17; 2 Timóteo.
Há muitas palavras a serem ditas. Algumas palavras não chegam à minha mente até
ocasiões especiais, então as palavras de cautela e advertência vem. Terei estes avisos
em minha mente com maior poder e força para resgatar almas que estão em perigo,
mas não vêem a si mesmos em qualquer perigo espiritual.

Diário: 6 de dezembro de 1904, Los Angeles, Califórnia.
Eu não consigo dormir esta manhã depois das doze horas [meia-noite]. eu sou grato ao
meu Pai celestial por estar totalmente livre da dor nesta manhã. No entanto, estou
fraco. Sou atraído em oração ao Pai do céu pelo aumento da força a fim de que eu
possa apresentar às pessoas a verdade mais preciosa e essencial para este tempo e
suplicar a todos a preservar nos marcos antigos que foram estabelecidos e, no poder
do Espírito Santo, proclamados ao mundo. Muitos maravilhosos milagres foram
realizados na busca da verdade como a um tesouro escondido, e os tesouros de ouro
da Palavra foram substanciados por uma demonstração tão notável do Santo Espírito
que todos os que tiveram uma experiência na obra de Deus desde a Bíblia foi aberta ao
nosso entendimento estaria pecando contra o Espírito Santo ao negar a verdade.

Diário: 26 de dezembro de 1904, Mountain View, Califórnia.
Estou fortemente impressionado com o fato de minha família estar aqui perto do
estabelecimento de publicações, mas o Senhor deve nos dirigir, pois significa muito
para nós arrancarmos e reassentarmos e talvez precisemos construir. Santa Helena foi
meu refúgio, mas tenho muita publicação a ser feita. Que o Senhor poupe minha vida
para fazer esse trabalho antes que eu descanse na sepultura, é minha oração.
Esse tem sido nosso objetivo, estar a alguns quilômetros do Escritório de publicações.
Isso economizaria muitas viagens. Santa Helena foi meu refúgio, embora o tempo que
passo aqui tenha sido o mais intensamente cheio de angústia de alma que caneta e voz
não podem descrever.

Diário: 27 de dezembro de 1904, Santa Helena, Califórnia.

Não consigo dormir depois da uma e meia. Minha mente está intensamente ativa. Eu
usaria todos os poderes da minha mente como testemunha do Senhor e mensageiro.
Ele me designou para manter vividamente diante das pessoas as grandes verdades
provadoras para este tempo, porque muitos são cegos e enganados e estão abrindo
espaço para Satanás entrar e enganar, se possível, pela posição não comprometida do
povo de Deus, os próprios eleitos. -Manuscrito 147, 1904.

Carta 311, 1904 (Para JH Kellogg, 25 de novembro de 1904, de San Diego, Califórnia)
Você diz que me escreveu várias cartas, mas não tem prestado atenção. Não estou
bem há algum tempo. Eu tive o infortúnio de tomar um frio ao falar na grande tenda
no Omaha na Reunião do acampamento [Nebraska]. O chão estava alto e seco, mas
ainda assim eu peguei um resfriado. Falei duas vezes naquela reunião do
acampamento e consegui fazer as pessoas ouvirem, embora em uma reunião houvesse
1500 presentes.
De Omaha, fomos para o College View. Eu não estava acostumado aos ventos fortes lá,
e meu frio não melhorou. Eu continuei a espirrar e tossir bastante. Mas quando eu
estava diante do povo, tudo isso cessou.
Fomos bem cuidados em College View, e tudo o que poderia ser feito para o nosso
conforto foi feito. Nós conhecemos muitos velhos amigos. Eu fui habilitado a falar na
igreja sábado, domingo e segunda-feira. Eu também falei com os pacientes e
enfermeiras.
Não fiquei livre do frio enquanto estava lá, e ele permaneceu sobre mim todo o
caminho de casa. Eu fui para Battle Creek, como você sabe, e falei duas vezes com os
pacientes e uma vez no ginásio para as enfermeiras e auxiliares. Eu ficaria muito feliz,
se me sentisse livre para permanecer mais uma semana em Battle Creek. Eu teria feito
isso, mas a doença de Marian [Davis] me chamou ao lar. O caso dela foi fardo pesado
em minha mente. Recebemos cartas todos os dias nos dizendo de sua fraqueza
crescente. O pensamento de que devo me separar dela foi um ótimo teste para mim.
Ela estava comigo há 25 anos, e nós nos unimos muito bem em nosso trabalho. Eu
sabia que se ela morresse eu poderia não encontrar outro para suprir seu lugar.
Nossas ideias em relação ao trabalho eram uma, e conversávamos frequentemente
juntos. Cada palavra que eu falava para mais claro, ela escreveria imediatamente.
Eu estava tão exausto quando cheguei em casa que eu temia uma doença grave estava
vindo sobre mim. Encontramos Marian muito fraca de fato. Ela estava no sanatório e a
Sra. Kellogg, sua irmã, estava com ela.
A Sra. Kellogg e Sara [McEnterfer] estavam com Marian na hora de sua morte. Ela
faleceu muito pacificamente, e nós sentimos que podemos realmente dizer: “Bem-

aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante: Sim, diz o Espírito,
para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os seguem ”[Apocalipse 14:13]
Poucos dias antes de sua morte, decidimos ir para Los Angeles, pois nossos tickets só
valiam até o dia 3 de novembro. Nós falamos com o Dr.Evans sobre isso, e ele nos
aconselhou a ir, dizendo que poderia ser enviado sempre que necessário. Decidimos ir
na segunda-feira, um dia antes de sua morte, mas ele sentiu-se obrigado a permanecer
em casa mais um dia. Na terça-feira de manhã, recebemos a notícia de que ela havia
perdido a consciência por volta das sete horas. Decidimos imediatamente não ir para
Los Angeles naquele dia. Ela morreu às quatro e meia da terça-feira à tarde.
O funeral foi realizado no dia seguinte. Ela foi sepultada no Cemitério de St.Helena.
Sinto muita falta dela, e continuarei a sentir, pois ela era uma trabalhadora muito fiel e
eficiente.
Depois que tudo acabou, partimos para o sul, saindo de casa sexta-feira de manhã. Ao
ouvir que o Dr. Hare estava em Fresno, decidimos ir para Los Angeles naquele dia.
Passamos o sábado em Fresno, e eu falei em nossa igreja lá para uma grande
congregação. O Senhor me deu liberdade.
Pretendíamos ir a Los Angeles no sábado à noite, mas falhamos em garantir
acomodações no trem. Decidimos descer para o distrito de Hanford-Lemoore e passar
o dia visitando velhos amigos. Quando chegamos a Hanford, descobrimos que uma
convenção missionária estava em andamento, e fui solicitada a falar naquela tarde.
Jantamos com a irmã Harvey Gray, e ela nos pediu para permanecer por três ou quatro
dias, dizendo que eu poderia participar das reuniões a serem realizada nas cidades
próximas e falar com o povo. Ela me pediu tão fortemente para permanecer que
consenti, e falei todas as tardes pelos próximos quatro dias - duas vezes em Hanford,
uma vez em Lemoore e uma vez em Armona. Quando de pé diante do povo, eu parecia
estar mais forte do que estive há anos, mas quando cheguei em casa minha força
pareceu me deixar. Eu me senti exausto e não conseguia escrever.
De Hanford, fomos para Los Angeles, onde ficamos Sábado e domingo. Nos deram
quartos no edifício acima do restaurante vegetariano, mas como você sabe, é uma
parte muito barulhenta da cidade e eu não dormi bem. Eu falei no sábado e domingo
na grande tenda em que o irmão Simpson está realizando reuniões. No sábado havia
2500 presentes e no domingo 1000.
O irmão Simpson tem realizado reuniões de tendas em Los Angeles por vários meses
e, como resultado de seus trabalhos, cerca de 100 tomaram sua posição pela verdade.
Ele fala sobre as profecias, mostrando muito claramente as razões de nossa fé e
explicando a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Ele revela muito
claramente a verdade para este tempo, e essa verdade está se apoderando das
mentes. Noite após noite a grande tenda estava cheia e muitos ficaram do lado de
fora. O Senhor impressionou as pessoas de uma maneira maravilhosa.

O interesse que o irmão Simpson despertou é notável. Muitos estão aceitando a
verdade e estão fazendo todo o possível para ajudar no avanço da verdade. O irmão
Simpson apresenta a verdade assim como foi apresentada nos últimos anos. Ele tem
um sistema de gráficos que é o tipo de coisa mais perfeita que eu já vi. A seu pedido,
tive uma longa conversa com ele e sei que ele está sólido em todos os pontos da nossa
fé, e que o poder de Deus está com ele.
Eu gostaria que houvesse 100 onde há um despertado para promover e reivindicar a
última mensagem a ser dada ao nosso mundo. As pessoas estão famintas, famintas
pela verdade bíblica.
O irmão Simpson deixa claras e retas as posições que temos realizado por tantos anos.
Ele tem partes de seus discursos impressos, e esses folhetos são amplamente
distribuídos na cidade de Los Angeles. Aqueles que aceitaram a verdade recentemente
se uniram de todo o coração para ajudar a sustentar esse trabalho, que é
autossustentável e, até agora, surgiram meios para todos os avisos e panfletos
enviados.
Um dia depois de chegarmos a Los Angeles, vários de nós saímos para ver o edifício do
sanatório em Glendale. Eu acho que você me disse isso. Você viu este edifício. Acho
que está bem adaptado para o propósito do sanatório e ele está em um local bonito.
Atualmente preparações estão sendo feitas para a abertura da instituição. Os quartos
de banho estão sendo acondicionados, e aqueles que vierem para tratamento
receberão boas acomodações. Passei por todo o edifício e estou muito satisfeito com
todos os arranjos. O sanatório tem cinco acres de terra. Eu gostaria que houvesse mais
terra em conexão com o edifício, mas ainda assim, é certamente no campo, pois não
há edifícios muito perto dele. Está cercado por grandes campos de morangos, e por
pomares de laranja. E eles têm terra suficiente para fornecer tudo aos pacientes que
desejam um emprego ao ar livre, que é de tal benefício para aqueles que desejam
recuperar sua saúde.
De Los Angeles, chegamos a San Diego e, por duas semanas, estiveram no sanatório, a
8 km de San Diego. Achamos que o irmão Palmer fez um trabalho fiel e econômico ao
trabalhar na reparação e montagem parcial deste edifício. Os preparativos agora estão
sendo acelerados para a abertura desta instituição, várias pessoas se expressaram
ansiosas por vir aqui para tratamento. É bastante estranho pensar que eu deveria ser o
primeiro paciente no prédio. Estou doente desde que estive aqui. Eu tive uma garganta
muito dolorida e uma tosse seca e dura, que em momentos pareciam tirar o fôlego.
Sara me deu tratamento completo, e estou melhorando, embora lentamente.
Os membros da igreja de San Diego estavam muito ansiosos para me ouvir e eu falei
com eles no primeiro domingo depois de vir aqui, dirigimos seis milhas até lá e seis
milhas de volta. Mas eu estava tão fraco que minha voz não veio até mim e falei por
apenas 15 minutos. Eu iria certamente desmaiar no estande se eu tivesse ficado mais
tempo. Eu precisei desistir, e não tentei falar desde então. Eu tenho um lindo,
ensolarado quarto, mas minha tosse não parece me deixar. Eu acho que a atmosfera
seca daqui me afeta como no Colorado.

Na próxima semana iremos a Los Angeles, e o mais rápido possível voltaremos a Santa
Helena.
Ficamos surpresos ao descobrir que muito já havia sido feito para preparar este
edifício para a recepção dos pacientes. Aproveitando várias vendas de móveis de
pessoas ricas
deixando o distrito, o irmão Palmer garantiu vários móveis de primeira classe a um
preço muito baixo, e encontramos mais quartos mobiliados do que esperávamos
encontrar. Os móveis são muito bons. Alguns deles são como olho de pássaro no
carvalho silvestre, sólidos e de melhor qualidade.
Não devo esquecer de lhe falar sobre o manancial. Por algum tempo os trabalhadores
têm estado ocupados cavando um poço na parte inferior do chão do sanatório.
Quando desceram 50 pés, encontraram um pouco de água. Eles desceram ainda mais,
através da argila até o cascalho abaixo. Várias manhãs atrás, o irmão Palmer veio ao
meu quarto com seu rosto cheio de alegria, e disse que a água estava fluindo para o
poço em um fluxo tão grande quanto a sua mão.
Pouco antes disso, o irmão ES Ballenger, irmã Gotzian e Willie tinham ido a Escondido,
para realizar algumas reuniões em prol dos negócios do sanatório. Eles tiveram muito
sucesso, conseguindo doações no valor de US $ 600, além de duas boas vacas e
algumas
galinhas. Eles voltaram bem satisfeitos. Eles voltaram terça-feira de noite, e na quartafeira de manhã o irmão Palmer e Willie vieram para o meu quarto e me disseram que
havia 15 pés de água no poço. Na manhã seguinte, havia 18 pés de água, e os
trabalhadores estão bombeando com força para tirar a água; porque eles desejam ir
alguns metros mais abaixo, de modo a fazer um reservatório para a água que entra.
Estou tão feliz que não teremos falta de água. O relatório é que a água no novo poço é
leve e pura. O poço velho ainda não secou, e atualmente a casa é suprida por esse
manancial. Eu acho que quando o novo poço estiver em operação, haverá água
suficiente para todos os fins domésticos e de irrigação.
A vista das janelas ocidentais do edifício do sanatório é bela. A partir deles pode ser
visto o Paradise Valley e, além, o oceano Pacífico. À noite, nos últimos raios do cenário
o sol faz um caminho de ouro através da água, a vista é especialmente boa. Carta 311,
1904.

Carta 319, 1904 (Para May Lacey White, Henry, Herbert e Gracie, [Henry, Herbert e
Grace eram netos de Ellen White. Os meninos gêmeos tinham oito anos e Grace,
quatro; quando esta carta foi escrita.] 4 de dezembro de 1904, de Glendale,
Califórnia)
Há uma semana, na terça-feira passada, Sara, Maggie e eu deixamos San Diego e veio
para Los Angeles. O irmão [JA] Burden nos encontrou na estação e nos levou para o

restaurante, onde jantamos. A tarde saímos para Glendale, para o novo sanatório,
onde estamos desde então. Descobrimos muito o que fazer e os irmãos têm realizado
várias reuniões importantes. Estamos felizes em poder escrever que os negócios que
nos mantiveram aqui estão se concluindo. Em uma reunião do conselho realizada hoje,
o ponto mais difícil foi resolvido. Irmão Simpson renunciou ao cargo de gerente do
sanatório e foi nomeado agente de compras do sanatório e restaurante. Este é o
último trabalho difícil e agora tenho certeza de que outros assuntos serão facilmente
ajustados e em breve poderemos voltar pra casa.
Amanhã iremos a Redlands, para passar o dia de sábado e o domingo. Na próxima
semana iremos a Fernando e depois a Montain View. Estamos agradavelmente
situados aqui, mas tenho saudades de casa. Eu quero tanto ver todos vocês. Seu pai
trabalhou muito, e ele quer ir para casa tanto quanto vocês querem que ele vá. Mas a
natureza do trabalho aqui exigia que ficássemos um tempo. Por causa disso não
voltamos para casa mais cedo, porque sentimos que devíamos fazer algo para ajudar
este sanatório a começar na linha certa.
O irmão Burden foi escolhido como gerente da instituição, e a Irmã Burden como
guarda-livros, e temos certeza de que eles serão plenamente competentes para levar
adiante com êxito seu trabalho com o sanatório. Trabalharão fiel e sinceramente. Mas
o caminho precisava ser preparado para que eles pudessem trabalhar com vantagem.
Existem em Redlands alguns irmãos e irmãs que são capazes de ajudar a instituição
com seus meios. Esperamos conhecer essas pessoas, e inspirar neles tanta confiança
na gestão do sanatório que eles se sintam livres para dar seus meios e fazer ofertas
liberais. O sanatório está apenas começando seu trabalho, e precisa muito dessa
ajuda. O Senhor trabalhou nas mentes e muito mais condição favorável de coisas
existe aqui agora do que existia antes. Esperamos muito isso e oramos muito para que
O Senhor possa amolecer os corações por Sua graça, e que Sua verdade possa triunfar.
Fiquei muito doente por três semanas depois de chegar a San Diego. Eu estou ainda
fraco, mas estou lentamente ficando mais forte. Sou grato ao nosso Pai celestial que
Ele foi gentil conosco e poupou minha vida. Fiquei resfriado de alguma maneira e por
muito tempo minha garganta estava muito dolorida. Tossi bastante. Durante o tempo
que eu estava pior, fiquei bem fechada do meu quarto e não permiti que ninguém
entrasse, a não ser Sara e Maggie. Eu me isolei, temendo que outros membros da
família pudessem pegar a gripe de mim.
Não durmo bem desde que saí de casa, porque, estando doente ou bem, eu carrego
um fardo pesado por esses dois sanatórios no Sul da Califórnia. Os edifícios que foram
comprados têm permanecido desocupados por muitos anos e tem havido muito o que
fazer para ajustá-los para os pacientes. Quando chegamos ao Paradise Valley, vimos
que o irmão e a irmã Palmer haviam realizado muito em consertar o prédio e comprar
móveis. Quase metade dos quartos no sanatório está mobiliado. O irmão Palmer
achou alguns belos móveis à venda por pessoas ricas que saíram do distrito, e ele
comprou esses móveis para o sanatório. É de qualidade de primeira classe, mas

custam apenas tanto quanto móveis baratos. Os móveis incluem escritórios, lavatórios,
tapetes, poltronas e um bom aparador para a sala de jantar.
Encontramos os trabalhadores ocupados cavando um poço na parte inferior da terra.
Este trabalho avançou com sucesso, sem incidente de qualquer tipo, e estou muito
feliz por poder lhe dizer que um bom suprimento de água limpa e pura foi encontrado.
Os trabalhadores cavaram 90 pés, e uma manhã, quando foram trabalhar,
encontraram 18
pés de água no poço, com todas as ferramentas no fundo. Naquela manhã, o irmão
Palmer e seu pai vieram ao meu quarto, seus rostos eram iluminados com sorrisos,
para me falar sobre a água no poço. Oh, eu gostaria que você pudesse ter visto a
alegria em seus rostos.
Tirar a água do poço era o problema agora. Os operários acionaram o motor de
bombeamento de uma só vez, mas descobriram que isso abaixou a água muito
lentamente. Então eles enviaram um cilindro maior e um cano maior, e finalmente eles
bombearam a água.
Eles cavaram alguns metros adiante e começaram a fazer um grande reservatório, para
reter a água que entra. Será uma questão difícil fazer esse reservatório, mas o
escavador entende completamente desses negócios e está fazendo progresso
constante. Ficarei feliz em ouvir que o trabalho neste novo poço foi realizado com
tanto sucesso.
Esperamos que todos vocês possam ver o Sanatório Paradise Valley algum dia, mas
estamos contentes por você não estar conosco desta vez; os trabalhadores estão
ocupando toda a casa, pintando o chão e os lados dos quartos e corredores, e você
não teria achado isso muito agradável. Quando eles começaram a pintar em San Diego,
eu tinha medo que o cheiro da tinta me machucasse, chegamos a Glendale. E eis que
encontramos a mesma coisa aqui. Mas até agora o cheiro da tinta não me incomodou
nada.
Já existe um paciente no sanatório de Paradise Valley. Ela parece ser uma mulher
muito legal. Outros pacientes estão esperando, e virão assim que o prédio estiver
pronto. Na noite anterior saímos, e Sara me disse: “Mais dois pacientes vieram hoje à
noite”. "Onde eles vão colocá-los?", Perguntei. "No celeiro, eu acho", foi a resposta
dela. Então ela explicou que esses pacientes eram duas vacas que alguém em San
Pasqual havia dado ao sanatório. San Pasqual fica a 48 quilômetros de distância, e as
vacas foram trazidas por terra em uma grande carroça puxada por quatro cavalos. Seu
pai e alguns dos irmãos visitaram este lugar enquanto estávamos em San Diego e
disseram aos irmãos e irmãs sobre o sanatório e suas necessidades. Como resultado,
eles receberam uma pequena quantia em dinheiro, algumas aves e essas duas vacas.
Os trabalhadores do sanatório são todos alegres e trabalhadores. Todas as manhãs e
noites eles têm um momento de adoração. Um dia ou dois depois de chegar aqui, eu
me encontrei com eles e foi um grande privilégio. A bênção do Senhor repousa sobre
nós, e eu fico muito triste quando a doença me impede de comparecer.

Antes de partirmos, a irmã Palmer teve uma leve gripe e, desde que chegamos aqui,
ouvimos dizer que a irmã Rathbun, sua mãe, pereceu com isso. Eles temiam que o
irmão Palmer também contraísse isto. Mas eu não acho que eles pegaram de mim,
porque a gripe está passando por San Diego.
Crianças, ajudem sua mãe. Obedeçam sua palavra prontamente, e o Senhor os
abençoará. Deus disse: “Eu conheço Abraão, que ele vai "- não persuadir -" que ele
comandará seus filhos e sua casa após ele, e eles manterão o caminho do Senhor para
fazer justiça e juízo.” Deus espera que os pais criem seus filhos em obediência. Se seu
pai e sua mãe permitirem que você faça coisas erradas, sem corrigi-lo, desagradariam
a Deus. Esses pais que permitem que os filhos tenham seu próprio caminho estão
negligenciando as crianças. Muitos pais deixam seus filhos entregues, assim,
incentivam hábitos que devem ser corrigidos. A menos que esses hábitos sejam
corrigidos, as crianças crescerão com caráteres desagradáveis e não amáveis.
Deus quer que vocês, Henry e Herbert, se comportem como pequenos cavalheiros.
Quando você fala palavras gentis e faz as coisas certas, você está formando caráter
que Deus possa aprovar. Ele terá prazer em ligar-vos aos cordeiros do seu rebanho, e
ele vos abençoará.
Os anjos do céu estão guardando e guiando você constantemente, sempre mantendo
você longe de danos e perigos. Eu oro para que suas palavras e os atos possam ser tais
que Deus possa vê-los com aprovação. Queridos filhos, não se permitam fazer um ato
errado. Seu pai e mãe amam você, mas eles não podem amar as más ações. Eles
sentem muito quando você faz algo errado. Você não tentará se lembrar disso? Você
não tentará superar todas as suas falhas, porque você ama a Jesus, que deu a vida por
você?
A indulgência machuca o caráter das crianças e as faz como Deus não pode aprovar.
Seu pai e sua mãe estão tentando fazer com que você seja altruísta, sincero, gentil,
terno. Eles querem ajudá-lo a se preparar para as mansões pelas quais Cristo foi
preparar para você. Ele prometeu voltar e levá-lo para Ele mesmo, onde Ele está, aí
você também pode estar. Então lance fora toda falha e prepare-se para serem
recebidos na casa celestial, onde você será feliz para todo o sempre. Carta 319, 1904.

Carta 321, 1904 (À Irmã Druillard, 10 de dezembro de 1904, de Redlands, Califórnia)
Tenho uma pilha de cartas parcialmente escritas e tenho procurado elas para ver o que
deve ser copiado; mas eu já coloquei tudo de lado para escrever para você.
Willie, Sara, Maggie, [Sara McEnterfer era a enfermeira de Ellen White e secretária;
Maggie Hare era uma de suas assistentes literárias.] e eu estamos no sul da Califórnia
há seis semanas. De College View voltamos para Battle Creek, cumprindo minha
promessa. Eu fiquei lá uma semana e depois voltamos para casa. Você vai se lembrar

que enquanto eu estava no College View e peguei um resfriado severo. Eu não me
livrei, estava frio e eu estava completamente exausta quando cheguei em casa. Nós
permanecemos em Santa Helena por três semanas e, durante esse período, Marian foi
sepultada. [ Marian Davis, a fiel "depositária" de Ellen White ] Não posso lhe dizer o
quão profundamente me senti e continuo a sentir a perda de minha fiel ajudante, a
quem eu tanto prezava.
A caminho de Los Angeles, ligamos para Fresno e passamos o Sábado lá. Falei com
nosso povo na tarde de sábado. Fomos incapazes de obter acomodações no trem indo
de Fresno para Los Angeles no sábado à noite, então decidimos passar o domingo em
Hanford, visitando velhos amigos. Ao chegar lá, encontramos uma série de reuniões
em andamento. Jantamos com a irmã Grey, Irmã de Haskell. Ela nos exortou a
permanecer com ela por três ou quatro dias e assistir às reuniões a serem realizadas
nos diferentes
lugares perto daqui, que consentimos. A irmã Grey nos deu muito calorosa recepção
em sua casa, e passamos bons momentos lá. Ela tem, como você sabe, uma grande
fazenda de frutas, e ela teve sucesso em seu trabalho. Ela nos levou dirigindo várias
vezes. Faz anos desde que visitamos Hanford e fiquei feliz em ver nossos velhos amigos
novamente.
Fiquei contente com a oportunidade de falar com as pessoas do distrito de HanfordLemoore, e eu decidi trazer diante deles as necessidades do trabalho do sul, e
especialmente as necessidades da escola de Huntsville. Fiz isso, e Willie também fez
sérios apelos pelo trabalho no sul. Falei duas vezes em Hanford, uma em Lemoore e
outra em Armona. Eu apresentei a Palavra de Deus exatamente como se lê. Em cada
lugar o atendimento foi bom. Eu tinha liberdade de falar. Quando em pé diante das
pessoas eu parecia ser mais forte do que eu era há anos, mas quando voltei para casa
minha força parecia deixar-me. Eu me senti exausto e não conseguia escrever.
No primeiro dia, depois de falar, andei oito quilômetros até a irmã Grey, e tomei frio.
Isso aumentou meu resfriado.
De Hanford, fomos para Los Angeles, onde ficamos Sábado e domingo. Tínhamos
quartos no prédio dos restaurantes, mas, como você sabe, isso fica em uma parte
muito barulhenta da cidade, e eu não dormia bem. Falei no sábado e domingo na
grande tenda em que o irmão WW Simpson está realizando reuniões. O Senhor me
ajudou a falar, e todos os presentes pareciam muito interessados.
Um dia depois de chegarmos a Los Angeles, vários de nós saímos para ver o edifício do
sanatório em Glendale. Este edifício está bem adaptado para fins de sanatório e está
em um local bonito. Atualmente preparativos estão sendo feitos o mais rápido possível
para a abertura da instituição. As salas de tratamento foram instaladas e quase todos
os cômodos da casa foram repintados.
De Los Angeles, fomos para San Diego, onde ficamos por três semanas. Ficamos no
Sanatório Paradise Valley, que também está sendo preparado para a recepção dos
pacientes. Nós achamos que o irmão ER Palmer havia feito um trabalho fiel e

econômico reparando e instalando parcialmente este edifício. Preparativos para a
abertura da instituição estão sendo rápidos, várias pessoas já haviam se manifestado
ansiosas para entrar na instituição de tratamento.
Ficamos um pouco surpresos ao descobrir que tanto já havia sido feito para preparar
este edifício para o trabalho. Tivemos vantagem de várias vendas de móveis por
pessoas ricas que saíram do distrito, o irmão Palmer garantiu vários lotes de móveis de
primeira classe a um preço muito baixo e encontramos cerca da metade dos quartos
mobiliados.
É bastante estranho que eu seja o primeiro paciente no prédio. Eu estava doente o
tempo todo que estive lá. Eu estava com muita dor de garganta e tosse seca e dura,
que às vezes parecia tirar a minha respiração. Sara me deu tratamento completo e eu
estava um pouco melhor quando saímos de San Diego.
Não devo esquecer de lhe falar sobre o poço. Quando chegamos no sanatório
descobrimos que os trabalhadores haviam cavado cerca de 80 pés na escavação de um
poço na parte inferior da terra do sanatório. Eles já haviam encontrado um pouco de
água, mas esperava encontrar muito mais. Eles iam cavar ainda mais, através da argila
até o cascalho abaixo. Uma noite, o irmão Palmer veio ao meu quarto com seu rosto
cheio de alegria, para me dizer que a água estava fluindo para o poço em um fluxo tão
grande quanto a sua mão. Na manhã seguinte, Willie e irmão Palmer chegaram cedo
para me dizer que havia 14 pés de água no poço. A água é leve e pura, e estamos
muito felizes em saber que existe uma oferta abundante. Este poço é um tesouro mais
valioso do que ouro, prata ou pedras preciosas.
Saímos de San Diego cerca de dez dias atrás e chegamos a Los Angeles, onde passamos
alguns dias no Sanatório Glendale. De lá fomos para Redlands, onde estamos agora.
Redlands é de cerca de 65 milhas de Los Angeles. Estamos ficando com o irmão e a
irmã E.S. Ballenger. Recentemente, uma série de reuniões em tendas Redlands e em
Riverside, e uma igreja foi erguida em cada lugar. O irmão Ballenger estava ansioso
que eu falasse com os crentes nesses dois lugares. Hoje de manhã falei na igreja de
Redlands. Eu falei por 30 minutos e poderia ter falado mais, mas não ousei arriscar. É a
primeira vez que consigo falar em público por quatro semanas.
Eu gostaria que você pudesse ver este campo. Para mim, é algo como Melrose,
embora em alguns aspectos não seja tão adorável. Tem alguns laranjais e limoeiros
muito grandes aqui, e agora esses bosques tem uma bela vista, pois as árvores são
cobertas com fruta. O clima neste vale é muito bom.
Eu acho que a localidade onde você está é excelente e, por algumas coisas, eu prefiro
isso a esse lugar. Admiro muito as grandes árvores na fazenda da escola. A fazenda da
escola tem muitas vantagens e tenho grandes esperanças de que nossos irmãos no sul
possam ver que essa fazenda é o local de um sanatório. Não é uma milha muito longe
de Nashville. Espero que os irmãos Hayward e Hansen possam decidir que é o melhor
local para estabelecer o sanatório. O sanatório e a escola poderiam se misturar e
ajudar um ao outro. Então, também, seria uma economia de dinheiro.

Eu esperava que o lugar que Edson acabou de deixar pudesse ser usado para um
sanatório aos negros. É realmente necessário para esse fim.
Não hesito em dizer que acho que uma parte da escola e fazenda seria o melhor lugar
para o sanatório branco. Talvez você possa colocar diante de nossos irmãos lá as
sugestões que fiz sobre isso, e então eles possam decidir por si mesmos os outros
assuntos que precisariam ser decididos, como a distância entre a escola e o sanatório.
Eu sei que o Senhor te dará todo conselho, se você Lhe pedir e abrir seu coração para
receber o Espírito Santo.
Domingo de manhã. Louvo ao Senhor com um coração agradecido, porque eu dormi
bem durante a noite. Hoje de manhã, dirigiremos para Riverside, a uma distância de 24
quilômetros, e tentarei falar com a igreja lá. Nosso povo naquele lugar precisa de
ajuda, e eu oro para que Deus me dê palavras para eles.
Voltaremos a Los Angeles amanhã. O irmão ER Palmer escreveu para nós o
encontrarmos lá. Ele está vindo de San Diego para encontrar seus dois filhos mais
velhos, que vêm do Leste.
Não posso escrever mais agora. Espero que todos estejam bem e confiantes no
Senhor. Se alguma vez houve um momento em que precisávamos orar, é agora.
Estejamos firmes em Deus e avancemos com fé.
Com amor para todos vocês. Carta 321, 1904.

Carta 392, 1904. [Páginas 1 a 3 e qualquer página seguinte à página 7 estão
faltando.] (Prezados irmãos e irmãs na Austrália, 21 de dezembro de 1904, de
Elmshaven.)
De Glendale, fomos para San Diego, onde passamos três semanas no Sanatório
Paradise Valley. Acho que te disse antes sobre essa propriedade. É composta por uma
casa de 50 quartos e 30 acres de terra que custaram aos proprietários originais US $
50.000. Três anos atrás nos foi oferecido por US $ 15.000. Não podíamos ver nosso
caminho claro para comprá-lo, embora tenhamos percebido que seria um excelente
local para um sanatório. No ano seguinte, nos foi oferecido por US $ 12.000. Ainda
atrasamos a compra e, há um ano, o compramos por $ 5.500.
O edifício está desocupado há muitos anos e precisava de alguns reparos. Há cerca de
oito meses o irmão ER Palmer foi lá para se encarregar do trabalho por um tempo, e
quando chegamos ao sanatório no momento da nossa recente visita, ficamos
agradavelmente surpresos ao ver o quanto ele e sua esposa e seus ajudantes haviam
feito na preparação do prédio para a recepção de pacientes. Aproveitando as vendas
de móveis por pessoas ricas que deixaram o distrito, o irmão Palmer garantiu muitos
móveis de primeira classe a um preço muito baixo; e com isso metade dos quartos do
prédio foram mobiliados.

A escassez de água era a única coisa contra a propriedade sendo usada como
sanatório. O campo está sofrendo de uma longa seca, e como as árvores no local não
haviam sido regadas, muitas delas estavam mortas quando compramos. Havia um
poço. Um novo um moinho de vento foi comprado, e este poço forneceu à casa água
por vários meses. A bomba nunca ficou seca, mas temia que não fornecesse água
suficiente para os requisitos de um sanatório, então os homens estavam prontos para
trabalhar e cavar outro poço no subsolo. Quando chegamos lá, eles tinham cavado
cerca de 80 pés, e já haviam encontrado um pouco de água. Eles estavam descendo
ainda mais, através da argila até o cascalho abaixo.
Uma noite, o irmão Palmer veio ao meu quarto, com o rosto iluminado de alegria, para
me dizer que uma corrente de água do tamanho de sua mão vertia para o poço. Na
manhã seguinte, cedo o irmão Palmer e Willie chegaram dizendo que havia 14 pés de
água no poço. Eu gostaria que vocês vissem a alegria em seus rostos.
Tirar a água do poço foi o próximo problema, para que os operários, pudessem cavar
alguns metros mais abaixo. Eles ligaram a bomba do motor, mas descobriram que isso
abaixava a água muito lentamente. Assim eles conseguiram um cilindro maior e um
tubo maior e finalmente conseguiram que a água fosse bombeada.
Então eles cavaram alguns metros adiante, e quando saímos de San Diego eles
estavam fazendo um grande reservatório no fundo do poço, para reter a água que
entra. A construção deste reservatório será um assunto difícil, mas o escavador
compreende completamente esse negócios e faz progressos constantes.
A água é leve e pura, e haverá um suprimento abundante tanto para fins domésticos
quanto para irrigação. Oh, como nos alegramos em saber disso. Este poço é um
tesouro de mais valor do que ouro ou prata ou pedras preciosas.
Havia um paciente no sanatório antes de sairmos, embora o prédio ainda não
estivesse pronto para ser inaugurado. Outros estão esperando para entrar assim que a
instituição for aberta. Na noite anterior Sara me disse: - Mais dois pacientes vieram
hoje à noite. “Onde eles vão colocá-los? ”eu perguntei; pois a casa estava sendo
pintada por dentro e não estava em condições para os pacientes. "No celeiro, eu
suponho", foi a resposta dela. Ela então explicou que esses pacientes eram os duas
vacas que alguém em San Pasqual deu ao sanatório. San Pasqual fica a 48 km de San
Diego, e as vacas foram trazidas por terra em uma grande carroça. Na semana
anterior, Willie e alguns dos irmãos haviam visitado San Pasqual e contado ao nosso
povo sobre as necessidades do sanatório e, como resultado, eles receberam cerca de $
600 em doações e essas duas vacas.
Eu estava doente o tempo todo em San Diego. Eu estava exausto quando saí de casa e
devo ter contraído um resfriado no caminho. Tossi bastante, às vezes com tanta força
que parecia que minha respiração faltava. Fiquei isolada em meu quarto, pois não
queria expor mais alguém. Sou grato por dizer que estou gradualmente me

recuperando. O Senhor está me dando força física e mental, e por isso louvo o seu
santo nome.
Em nosso retorno de San Diego, passamos alguns dias no Sanatório de Glendale.
Encontramos a casa cheia de pintores, encanadores, e carpinteiros. Os preparativos
para a abertura da instituição estão indo rapidamente. Os responsáveis pelo trabalho
esperam que a abertura possa ocorrer no início de janeiro.
De lá, fomos para Redlands, uma cidade a cerca de 100 quilômetros de Los Angeles.
Reuniões de tendas foram realizadas recentemente em Redlands e Riverside, e em
cada lugar uma igreja foi levantada. Os irmãos estavam ansiosos por falar com os
crentes nesses lugares. O irmão Ballenger e a esposa têm um belo chalé neste lugar,
onde fomos acomodados. Na manhã de sábado, falei na Igreja de Redlands. No final,
falei do Sanatório Glendale e da necessidade de meios para iniciar o trabalho. Aquela
noite foi realizada outra reunião, em nome do sanatório, e US $ 275 foram recebidos.
No domingo de manhã, nos dirigimos até Riverside, a uma distância de 24 km, e falei
na igreja lá. O Senhor me deu força e liberdade. Carta 392, 1904
Carta 331, 1904. (Aos Drs. DH e Lauretta Kress, 21 de dezembro, de Elmshaven.)
Várias vezes desde que saí de casa, comecei cartas para você, mas antes de terminar
essas cartas, fui chamado para participar das reuniões do conselho ou para falar com
as pessoas em público, e assim minhas cartas nunca foram concluídas.
Desejo muito ver entre nosso povo o despertar que deveria haver em toda igreja. Sou
grato ao nosso Pai do céu que o Sanatório Wahroonga está fazendo um bom trabalho.
O Senhor pode conceder Sua mais preciosa bênção a essa instituição.
Vou tentar enviar-lhe cópias de cartas que possam ser do seu interesse. Durante a
noite eu estava conversando com você. Eu tinha algumas coisas para dizer-lhe sobre a
questão da dieta. Eu estava conversando livremente com você, dizendo a você que
você teria que fazer mudanças em suas idéias em relação à dieta a ser dada àqueles do
mundo que vêm ao sanatório. Essas pessoas viveram indevidamente, com alimentos
ricos. Eles estão sofrendo como resultado da indulgência do apetite.
É necessária uma reforma em seus hábitos de comer e beber. Mas esta reforma não
pode ser feita de uma só vez. A alteração deve ser feita gradualmente. Os alimentos
saudáveis colocados diante deles devem ser apetitosos. Toda sua vida, talvez, tenham
feito três refeições por dia e tenham comido comida rica. É uma questão importante
alcançar essas pessoas com as verdades da reforma da saúde.
Mas, para levá-los a adotar uma dieta sensata, você deve definir diante deles um
suprimento abundante de comida saudável e apetitosa. As alterações não devem ser
feitas de forma tão abrupta que elas serão desmotivados da reforma da saúde em vez
de ser levados a ela. A comida servida a eles deve estar bem preparada e mais rico do
que você ou eu comeria.

Escrevo isso porque algo precisa ser feito para estabelecer os princípios da verdadeira
reforma da saúde. Você tem um cozinheiro que pode preparar pratos que os pacientes
não podem ajudar, mas serão uma melhoria na dieta a que eles estão acostumados?
Aquele que faz a comida em um sanatório deve poder torna-la saudável, apetitosas
combinações alimentares, e essas combinações alimentares necessariamente devem
ser um pouco mais ricas do que você ou eu comeríamos.
Escrevo isso porque tenho certeza de que o Senhor quer que você tenha tato em
encontrar as pessoas onde elas estão, em suas trevas e auto-indulgência. No que me
diz respeito pessoalmente, estou decididamente a favor de uma dieta leve e simples.
Mas não será melhor colocar para os mundanos, pacientes auto-indulgentes, uma
dieta tão rigorosa que eles serão transformados pela reforma da saúde. Isso não os
convencerá da necessidade de uma mudança em seus hábitos de comer e beber.
Conte a eles os fatos. Eduque-os a ver a necessidade de uma dieta leve e simples e
faça a mudança gradualmente. Dê-lhes tempo para responder ao tratamento e a
instrução dada a eles. Trabalhe e ore, e os conduza o mais suavemente possível.
Lembro-me de uma vez em Summer Hill, quando no sanatório lá, fui instado a sentar à
mesa com os pacientes e comer com eles, para que possamos nos familiarizar. Vi
então que um erro decidido estava sendo feito na preparação da comida. Foi
preparado de tal maneira que era sem gosto, e não havia mais do que dois terços o
suficiente. Achei impossível fazer uma refeição que satisfizesse o meu apetite. Eu
tentei criar uma ordem diferente de coisas, e acho que os ajudou.
Ao lidar com os pacientes em nossos sanatórios, devemos raciocinar da causa ao
efeito. Devemos lembrar que os hábitos e práticas de uma vida não podem ser
mudados em um momento. Com um inteligente cozinheiro e um suprimento
abundante de alimentos saudáveis, reformas podem ser trazidas que funcionarão
bem, mas pode levar tempo para leva-los nisso. Um esforço extenuante não deve ser
feito, a menos que seja realmente exigido. Devemos lembrar que a comida que seria
apetitosa para um reformador da saúde pode ser muito insípida para aqueles que
foram acostumados a alimentos altamente temperados.
Devem ser dadas palestras explicando por que as reformas na dieta são essenciais, e
mostrando que o uso de alimentos altamente temperados causa inflamação do
revestimento delicado dos órgãos digestivos. Mostre por que nós, como povo,
mudamos nossos hábitos de comer e beber. Mostre por que descartamos o tabaco e
todas as bebidas intoxicantes. Estabeleça os princípios da reforma da saúde de forma
clara e distinta, e com isso, seja posta sobre a mesa uma abundância de alguma
comida, preparada com bom gosto; e o Senhor o ajudará a fazer impressionante a
urgência da reforma e os levará a ver que essa reforma é para o bem maior deles. Eles
sentirão falta dos ricos alimentos aos quais estão acostumados, mas é necessário um
esforço feito para lhes dar comida tão saudável e apetitosa que eles deixarão de sentir
falta dos pratos prejudiciais. Mostre a eles que o tratamento dado a eles não os
beneficiará, a menos que façam a mudança necessária em seus hábitos de comer e
beber.

Os princípios da reforma da saúde são da maior importância, e devem ser sagrados e
estimados por nós como povo. Dói-me ver que há entre nós ministros que, embora
devessem ser reformadores da saúde, são apenas nominais. Muitas vezes são
encontrados mundanos que estão mais prontos para a reforma do que muitos dos
membros de nossas igrejas. Se aqueles que têm luz há tantos anos não estão dispostos
a andar sob essa luz, como podemos esperar aqueles que não tiveram nenhuma
experiência na verdade possam fazer uma mudança inteira de uma só vez nos seus
hábitos de vida?
Escrevo-lhe isto para facilitar o máximo possível a quem vem ao sanatório sem saber
nada sobre reforma da saúde do ponto de vista bíblico.
Novamente, devemos lembrar que existem muitas diferentes mentes do mundo, e não
podemos esperar que todos vejam exatamente como fazemos em relação a todas as
questões da dieta. As mentes não funcionam exatamente na mesma linha. Eu não
como manteiga, mas há membros da minha família que comem. Não está colocado na
minha mesa, mas não perturbo alguns membros da minha família que optam por
comê-la ocasionalmente. Muitos de nossos irmãos conscientes têm manteiga em suas
mesas, e não tenho obrigação de forçá-las a fazer o contrário. Nunca se deve permitir
que essas coisas causem perturbações entre os irmãos. Eu não consigo ver a
necessidade de manteiga, onde há uma abundância de frutas e de creme esterilizado.
Aqueles que amam e servem a Deus devem seguir suas próprias convicções. Podemos
não sentir ser justo fazer o que eles fazem, mas não devemos permitir diferenças de
opinião para criar desunião. Que o Senhor nos ajude a ser tão firmes quanto uma
pedra aos princípios da lei falados no Sinai, e que Ele ajude-nos a não permitir que
diferenças de opinião sejam uma barreira entre nós e nossos irmãos.
Em uma cópia de uma carta que estou lhe enviando, você verá o que está sendo feito
no sul da Califórnia no que diz respeito à abertura do Sanatório Glendale e Sanatório
Paradise Valley. Nós sentimos muita gratidão a Deus que essas duas novas instituições
possam ser colocadas em funcionamento.
Passei três semanas no Paradise Valley Sanitarium, mas estive doente o tempo todo.
Contraí um resfriado severo a caminho de lá. Para que os outros no edifício não
ficassem expostos, eu estive isolado em meu próprio quarto. Um dia antes de eu sair,
o irmão e a irmã Richardson insistiram em me ver, para que me falassem as muitas
vantagens que a Jamaica possui para o trabalho do sanatório. Eu certamente espero
que esse campo seja tomado por trabalhadores sérios. Eu não tentarei lhe contar o
que o irmão e a irmã Richardson disseram a mim; pois eu estava doente na época e
não conseguia ouvir tudo o que eles disseram.
Você ficará feliz em saber que obtivemos um amplo suprimento de água para o
Sanatório Paradise Valley. A escassez de água era a única coisa contra o lugar. Algum
tempo atrás, os trabalhadores começaram cavando um poço na parte inferior das
terras do sanatório. Eles foram a 80 pés, e uma noite o irmão Palmer veio ao meu
quarto para

dizer que uma corrente de água tão grande quanto a mão dele corria para o poço. Na
manhã seguinte, cedo, ele e Willie foram ao meu quarto para falar que havia 14 pés de
água no poço. A água é leve e pura. Este poço é um tesouro mais valioso do que ouro,
prata ou ouro ou pedras preciosas.
Agora que a água foi assegurada, o sanatório, com a benção de Deus, se provará um
sucesso. Haverá água suficiente para fins domésticos e de irrigação. Há um número de
oliveiras no local e agora elas podem ser salvas.
O trabalho está avançando em Los Angeles. Como resultado dos trabalhos do irmão
WW Simpson, 125 abraçaram a verdade. O irmão Simpson explica as profecias muito
claramente, mostrando claramente que o fim está próximo. Vários católicos foram
convertidos para a fé. As contribuições realizadas cobriram todas as despesas.
O Senhor certamente trabalha com o irmão Simpson. Eu desejo que houvesse cem
desses trabalhadores no campo, dando o último aviso mensagem ao mundo e
conquistar almas para Cristo. Carta 331, 1904.

Carta 349, 1904. (À Sra. Marian Stowell Crawford, 29 de dezembro de 1904, de Santa
Helena, Califórnia)
Estamos em casa novamente e estou muito satisfeito por estar mais uma vez em meu
retiro tranquilo. Por muitos meses não tive tempo de descansar. Durante o último ano,
passamos apenas cinco meses em nossa agradável casa. Desde abril passado, viajo
constantemente e tenho falado em público em muitos lugares. Às vezes tenho estado
muito cansado, mas quando estou diante das pessoas, percebo o poder de Deus me
mantendo. Quando abro meus lábios para falar, o Santo Espírito vem sobre mim, e o
Senhor me fortalece como Sua testemunha.
Onde quer que eu tenha ido, presto testemunho de que a verdade que agora
proclamo é a mesma que o Senhor me deu após a passagem do tempo em 1844.
Temos hoje as mesmas imutáveis verdades bíblicas eficazes que possuíamos na época,
e essas verdades devemos agora proclamar com maior segurança do que em qualquer
período anterior de nossa experiência. Temos a mesma mensagem para repetir, linha
após linha,
preceito sobre preceito, aqui um pouco e ali um pouco.
Ao falar as palavras que o Senhor me deu para falar, o Santo Espírito testifica a
verdade. O Senhor Jesus preside em nossas assembléias, e nossos corações estão
cheios de um desejo ansioso pela conversão de almas.
Há um grande trabalho a ser feito em nossas cidades, muitas das quais ainda não
foram alcançadas. Em Los Angeles, um bom trabalho vem avançando. O Élder WW
Simpson está realizando reuniões em uma grande tenda de acampamento perto da
parte comercial da cidade. Milhares vieram ouvi-lo, e ele proclamou a verdade com

poder, suplicando aos pecadores que se reconciliem com Deus. Como um resultado
dessas reuniões, um grande número foi batizado. Esses são de todas as denominações.
Alguns deles eram católicos.
O Élder Simpson explica as profecias por meio de gráficos, e deixa bem claro que o fim
de todas as coisas está próximo. Em alguns casos, famílias inteiras se posicionaram
para obedecer a Deus, como em 1844. Todos são trazidos à tona desde o início, e
muitos acreditam que as profecias relacionadas ao passado, presente e futuro são
explicadas. Jóias que custam muitas centenas de dólares foram entregues ao irmão
Simpson para serem vendidas pela causa. Não há espírito de excitação neste
movimento. Nenhum fanatismo isso compreende. A verdade toma conta dos
corações; e homens e mulheres dão seus anéis e pulseiras, embora nenhum chamado
tenha sido feita para eles tirarem esses seus ídolos. O trabalho é sério e silencioso. As
pessoas tiram suas jóias por vontade própria e levanm-as para o irmão Simpson como
uma oferta de seus ídolos.
O irmão Simpson também realizou reuniões em Redlands e Riverside, e uma igreja foi
levantada em cada um desses lugares. Muito interesse foi mostrado nas reuniões, e as
almas foram trazidas a um conhecimento da verdade. Mas esses dois lugares não
receberam tanto trabalho como Los Angeles, e mais trabalho precisa ser feito neles.
O irmão Simpson encerrou sua segunda série de reuniões em Los Angeles Angeles
quando estávamos lá há algumas semanas. Mas as pessoas não estavam dispostas a
deixar que esse professor do evangelho os abandonasse, e ele recebeu uma petição
assinada por muitos, pedindo que ele mantivesse outra série de reuniões. A questão
de saber se ele fará isso está agora em consideração. Enquanto isso, ele deve
descansar um pouco por poucas semanas. O Senhor permitirá que a luz brilhe em seu
caminho, para mostrar a ele o que fazer a seguir.
O trabalho que foi realizado em Los Angeles por meio dessas reuniões da tenda é o
que esperamos ver feito em muitos lugares. O trabalho certamente recebeu as
credenciais divinas. Na recepção da verdade, nem todos são trabalhados da mesma
maneira. Em alguns casos, a impressão surge no reconhecimento de suas convicções e
sua determinação de deixar sua vida pecaminosa. E eles podem falar e orar em
reuniões sociais. Então, um trabalho mais persuasivo é feito para levar os outros a se
reconciliarem com Deus. "Sua saída é certa como a alva. ”
A palavra da verdade causou uma profunda impressão nas mentes, e um grande
número adotou sua posição para obedecer às exigências do Senhor. O Espírito Santo
testemunhou os esforços envidados.
A grande necessidade agora é de trabalho pessoal com aqueles que estão
recentemente convertidos. Homens e mulheres sábios são necessários para dar
conselhos e encorajamento e realizar leituras da Bíblia, confirmando a fé daqueles que
recentemente se posicionaram.

Enquanto estava no sul da Califórnia, passei três semanas em San Diego, no novo
sanatório de Paradise Valley, que será inaugurado em breve para a recepção de
pacientes. A falta de água era a única coisa contra o uso deste local para fins sanitários.
Fico feliz em poder dizer que um suprimento abundante de água leve e pura foi
obtido. Um poço de 15 metros de profundidade foi cavado na parte inferior da terra
do sanatório. Quando os trabalhadores cavaram cerca de 80 pés, eles encontraram um
pouco de água e continuaram cavando na argila até o cascalho abaixo. Certa manhã, o
irmão Palmer veio ao meu quarto, com o rosto cheio de alegria, para nos dizer que um
fluxo de água tão grande quanto sua mão estava correndo no poço. Na manhã
seguinte, tinha 14 pés de água no poço.
Todos nós nos alegramos ao saber que uma abundância de água era agora uma
certeza. Este poço é um tesouro de mais valor do que ouro ou prata ou pedras
preciosas.
Depois de deixar San Diego, passamos vários dias no Sanatório de Glendale, a 13
quilômetros de Los Angeles. Encontramos a casa cheia de pintores, encanadores e
carpinteiros. Os preparativos para a abertura do prédio estavam sendo rapidamente
concluídos.
Regozijo-me ao pensar que esses dois sanatórios serão abertos em breve. Senti um
grande fardo pelo avanço do trabalho do sanatório no Sul da Califórnia. Peguei
dinheiro emprestado para investir na propriedade de San Diego, para que ela estivesse
garantida.
Eu ficaria feliz em ver um grande trabalho desenvolvido em Redlands. Esta é uma
cidade muito bonita, e esforços adicionais devem ser feitos lá. O irmão ES Ballenger
mora lá, e passamos vários dias com ele e sua esposa em sua casa. Pude falar com o
nosso povo em Redlands na manhã de sábado. Eu falei do bom gosto com que a
pequena igreja foi construída na primavera passada, e como eu estava ali desejoso de
somar com eles. Se Redlands estiver sendo trabalhada como deve ser, um edifício
maior da igreja será necessário. E eu desejo que um pequeno sanatório seja iniciado lá.
A campainha do jantar está tocando e eu devo ir.
Mais tarde. Agora vou tentar terminar sua carta. Willie visitou seu irmão, Oswald
Stowell. Eu queria muito ir com ele, mas estava muito doente para sair do meu quarto.
No caminho para o sul da Califórnia eu falei muito em público, falando todos os dias
por quatro dias seguidos. Eu peguei um resfriado severo e fiquei doente o tempo todo
que estive em San Diego.
A morte da irmã Marian Davis foi sentida muito profundamente por mim. Quando
voltamos do leste, a encontramos muito doente. Cerca de uma semana após a nossa
volta, ela se recobrou e, por alguns dias, esperávamos sua recuperação. Mas ela
adoeceu muito de repente e morreu em 25 de outubro. Tínhamos planejado ir para
Los Angeles no dia anterior, mas achamos que devemos permanecer em casa por mais
um dia. Ficamos muito felizes por termos decidido assim, pois na manhã seguinte, às
sete horas, Marian perdeu a consciência e ela faleceu às quatro e meia daquele dia. Ela

foi enterrada no Cemitério de Santa Helena. Na sexta de manhã saímos de casa para o
sul da Califórnia. No caminho, peguei um forte resfriado, do qual ainda não me
recuperei.
Para finalizar, gostaria de perguntar se você pode me emprestar aqueles US $ 1.000
que eu perguntei há vários meses. Vou te dar seis por cento de volta. Estou precisando
muito de dinheiro para ajudar na saída de A Ciência do Bom Viver. Se você puder me
fazer esse favor, informe-me assim que possível. Carta 349, 1904.

Carta 109, 1905. (Para Addie e May Walling, [o filhos da sobrinha de Ellen White,
Louise Parede de Clough. Quando eram menininhas em 1870, Addie e May tornaramse parte de Ellen Casa de White.] 11 de abril de 1905, de Elmshaven.)
Acabei de ler as provas do A Ciência do Bom Viver. Esperamos que este livro seja
publicado antes da Conferência Geral. Eu enviarei uma cópia assim que receber alguns
da imprensa. WCW está agora em Mountain View, ajudando no Ministério. Quando
ele não está aqui, outras coisas vem, e o trabalho no meu livro vai muito devagar.
Ella White ainda está em Reno, Nevada. A escola dela fecha esta semana. Uma das
escolas públicas de lá quer que ela ensine em sua divisão primária por algumas
semanas. Eu acho que ela vai. Mabel está agora no Paradise Valley, em San Diego. Ela
saiu daqui na quinta-feira passada a caminho de San Diego, ela ligou para Mountain
View e passou algumas horas com o pai. Em Los Angeles, ela passou algum tempo no
Sanatório Glendale. Espero receber uma carta dela em breve, dizendo que ela chegou
a San Diego em segurança.
O sanatório de Glendale está bem cheio de pacientes. Os gerentes pensam que terão
que construir um prédio próximo ao sanatório, a fim de proporcionar mais
acomodações para os pacientes. Muitos mais desejam ir ao sanatório, mas não há
espaço para eles. Os responsáveis pelo sanatório ficam perplexos ao saber como
cuidar dos pacientes que já estão lá. Irmão JA Burden é gerente da instituição. A irmã
Burden é a contadora. Dra.
Abbie Winegar-Simpson é a médica. Ela é responsável pela aula de treinamento. Nora
Lacey é a enfermeira chefe, e ela ajuda nos trabalhos da classe.
Alguns dias atrás, recebi uma carta do irmão Burden dizendo que tudo está avançando
harmoniosamente, e que há mais quartos são necessários.
O irmão Burden escreve que desde que a chuva caiu tão abundante no condado de Los
Angeles, a propriedade pela qual pagaram US $ 12.500 não pode ser comprada nem
por US $ 20.000. A propriedade subiu um terço mais alto do que era antes da chuva
chegar. Nós somos estamos felizes que nossos irmãos puderam comprar o Sanatório
Glendale por um preço tão baixo. É um edifício imponente e está situado em uma
localização muito agradável.

O Sanatório Paradise Valley também está cheio de pacientes, e aqueles que são
responsáveis serão obrigados a fornecer mais espaço para a acomodação dos que
estão entrando. Ontem, recebi uma carta do irmão ES Ballenger, gerente da
instituição, em que ele diz que todos os quartos do prédio estão cheios e que mais oito
pessoas desejam vir para tratamento. Até agora, nenhuma publicidade foi feita, e
ainda assim os pacientes continuam a vir. Eu pretendia ter a carta do irmão Ballenger
copiada, para que
pudesse enviar para você, mas foi enviada para Willie.
O irmão Ballenger está realizando estudos bíblicos e reuniões de oração no sanatório,
e ele escreve que os pacientes estão mostrando muito interesse nessas reuniões. No
dia em que ele escreveu a carta, 20 dos pacientes compareceram ao serviço matinal.
Neste serviço há cânticos, e depois leitura e oração. O irmão Ballenger disse que todos
os pacientes se curvaram em oração. Uma impressão profunda está sendo feita por
essas reuniões, e esperamos que as almas se convertam.
O Sanatório de Paradise Valley custou aos proprietários originais US $ 25.000. [O
edifício principal custou US $ 25.000, mas o investimento total em terra e edifícios era
de US $ 50.000. Ver pp. 241, 260.] Quase todos os quartos são mobiliados com um
lavatório de mármore. A água é colocada em todo a casa. Os quartos são lindamente
arranjados e são muito arejados. Lá tem varandas amplas em torno dos dois lados da
casa. O edifício
fica em um terreno elevado, e os gramados e jardins são muito bonitos. Muitas das
árvores ornamentais morreram durante a seca prolongada, mas este ano um bom
suprimento de chuva caiu e todos os gramados estão verdes novamente.
Compramos este prédio, com 20 acres de terra, por US $ 5.000. Desde então, oito
acres de terra foram comprados por US $ 800. Lá é um pedaço de propriedade
adjacente, composto por dez acres de pomar de laranja, uma casa de embalagem, uma
casa de habitação e um grande celeiro. Isto foi oferecido por US $ 3.500, e podemos
comprá-lo se ainda puder ser garantido por esse preço. Para fazer isso, eu deveria ter
que pedir emprestado dinheiro, mas não acho que devemos permitir que a
propriedade passe às mãos dos mundanos.
Agradeço ao Senhor por esses dois sanatórios no sul da Califórnia, e tenho certeza de
que sua influência para o bem pode ter longo alcance. San Diego está se tornando
cada vez mais popular como um resort de saúde.
Fizemos um gasto considerável na escavação de um poço na terra do sanatório. Os
escavadores desceram 90 pés e encontraram uma abundância de fornecimento de
água leve e pura. Esta água é bombeada para um grande tanque colocado na elevação
mais alta da propriedade e, a partir daí, por todo o terreno. Eu estava no sanatório
quando o poço estava sendo escavado, e todos nós estávamos intensamente
interessados nos progressos realizados pelos escavadores. Certa manhã, o irmão
Palmer veio ao meu quarto para dizer-me que a água estava entrando no poço em um

riacho tão grande como seu braço. Na manhã seguinte, ele me disse que havia 15 pés
de água no poço. Então, sabíamos que o sucesso era nosso.
Logo depois disso, a chuva começou a cair, depois de uma seca de cinco anos, e caiu
em abundância, refrescando o campo seco e sedento. Nós somos de fato gratos ao
nosso Pai celestial por esta grande bênção.
Eu gostaria que você pudesse deixar Nova York e me fazer uma visita. Nós podemos
arrumar emprego para você, onde você seja uma grande ajuda na obra e causa de
Deus. Eu pense que nesse tempo que virá poderemos nos ver de vez em quando.
Algumas semanas atrás, perdi minha empregada, a Sra. Nelson, que estava comigo há
quase quatro anos. Ela era fiel e verdadeira no trabalho e uma verdadeira cuidadora.
Nunca encontrarei uma governanta que combinasse melhor comigo como ela. Mas ela
desejava terminar o curso de enfermagem, que ela começou em Battle Creek há
quatro anos. Então, também, seu marido, de quem ela está separada há seis anos,
deseja vir
de volta para ela. Se eu tivesse insistido, a Sra. Nelson poderia ter ficado comigo, mas
eu não poderia ter feito isso. Não teria sido certo. Teria sido egoísta dizer que não
posso me separar dela.
Bem, crianças, isso é apenas um pouco da minha experiência recente. Eu posso não
comparecer à Conferência Geral. Eu tenho uma grande quantidade de trabalho na
seleção dos artigos de Signs e Review, escritos pelo meu marido e eu, há muitos anos,
para ser reimpresso em forma de livro, para que nossas experiências na mensagem do
terceiro anjo sejam mantidas frescas na mente do nosso povo.
11 de abril
Escrevi as páginas anteriores ontem. Esta manhã encontrei uma carta de Willie
debaixo da minha porta, dizendo que ele deixaria Mountain View na quarta-feira para
Los Angeles, para participar de importantes reuniões na conferência em Fernando.
Depois disso, ele visitará San Diego. Lá tem questões importantes a serem decididas no
que se refere a proporcionar maiores instalações para o alojamento de pacientes. Isso
é o mais importante trabalho médico-missionário a ser realizado em nossos
sanatórios. Deus possa nos ajuder, ensinar e permitir que sejamos uma bênção para os
outros.
O irmão Corliss participará da reunião em Fernando. Eu acho que ele está melhorando
de saúde. Ele ainda pode fazer um excelente trabalho de evangelismo.
Agora devo fechar esta carta. Mas eu quero que você considere se você não ficaria
feliz em se envolver em alguma linha de trabalho em conexão com a causa de Deus.
Você não deseja ajudar proclamando a verdade que todos precisam entender?
Que o Senhor os abençoe e guarde, e faça de vocês uma bênção para os outros. Carta
109, 1905.

Carta 112, 1906. (Escrito a Mary Foss, 2 de abril de 1906, de Santa Helena, Califórnia)
Vou começar uma carta para você. Eu deveria ter escrito antes, mas muitas coisas me
foram pedidas e não ousei negligenciá-las. Parecia que não havia fim para o meu
trabalho. Mas agora vou escrever algumas linhas.
Temos estado muito ocupados recebendo correspondências. Acordei cedo da manhã
para escrever esta carta para você.
O clima é muito ameno nesta parte da Califórnia. Tivemos leves chuvas suaves todos
os dias durante duas semanas. Por três dias eu não tinha fogo na minha grande sala de
escritório. Eu não tenho fogão no meu quarto, mas uma lareira aberta que é perfeita
em sua construção. Eu geralmente acordo horas antes de qualquer outro membro da
minha família. Levanto e construo meu fogo, tomo um banho em água fria antes do
fogo e depois do meu momento de oração, peguo minha caneta na mão e, das duas
até as sete, escrevo muitas páginas. Temos orações em família apenas antes do café da
manhã, e às sete e meia. Eu geralmente me recolho às sete horas da noite.
Meus trabalhadores ainda estão comigo. O escritório em que trabalham é a poucos
passos da casa. Eu posso abrir minha janela e falar com aqueles a quem desejo falar
sobre meus escritos. O escritório tem nele oito quartos. Todo trabalhador que usa uma
máquina de escrever tem uma sala porque o barulho da máquina perturbaria os
outros trabalhadores.
Minha irmã, eu gostaria que você estivesse aqui neste inverno. Tem sido mais como
verão do que inverno. Sinto um intenso interesse por você, para que seus filhos e os
filhos de seus filhos possam entender a Palavra de Deus, e então preparar-se para a
vinda do Senhor.
Escrevi para Rebekah Winslow e Frances Howland. Eles estavam entre os nossos
melhores amigos. Eles cuidaram de Henry quando ele era uma criança pequena, e
nossa família e sua família eram uma. Esta é a primeira carta que lhes endereço há 20
anos. Recentemente eles me enviou um xale muito bonito e pensei em reconhecer o
recebimento e enviei uma carta. Eu deveria ter escrito a eles muito tempo atrás.
Ella May White, filha de Willie, é casada com Dores Robinson. No momento do
casamento, eles estavam me ajudando na preparação da matéria para a imprensa. Ella
não fez esse trabalho, mas Dores fez. Ele é um orador claro e inteligente. Ele será
ordenado na primeira boa oportunidade. O pai dele é da nossa primeira classe de
obreiros no ministério. Sua mãe trabalha diligentemente com o marido, fazendo
leituras da Bíblia e fazendo um trabalho eficiente na Escola sabatina.
Tudo foi inesperado para mim, o superintendente de nossas escolas da igreja veio de
Chico há alguns meses e instou Dores e Ella a ir para Chico para cuidar da escola lá. O

professor estava à esquerda, e os responsáveis pelo trabalho da escola queriam que
Dores e Ella se envolvessem no trabalho de ensino até o final do mandato. Desejamos
que ambos se dediquem ao trabalho de ensinar, pois Ella May havia ensinado antes e
seu trabalho havia dado muita satisfação. Então decidimos, como ambos tinham sido
professores, que eles poderiam trabalhar bem juntos. Eles já ensinam há três meses, e
a escola está aumentando em número. Ella ensina os filhos mais novos, e Dores os
mais velhos. Todos os pais se sentem bem satisfeitos com o trabalho deles. Existe uma
igreja do nosso povo em Chico, e ambos Ella e Dores participam ativamente do
trabalho da igreja.
Mabel White está no sanatório perto de San Diego, preenchendo a posição de uma
enfermeira. Ela quer se tornar uma enfermeira, mas eu vou contestar. Assim que eles
conseguirem que outros a substituam, queremos que ela tenha um descanso.
A família de Willie tem uma casa perto de mim. Ele recentemente retornou de uma
viagem de três meses nos estados do leste. Esperamos ir para o sul da Califórnia muito
em breve, para visitar Loma Linda e San Diego. Os sanatórios de ambos os locais
devem ser dedicados por volta de meados de abril. Eles são bem frequentados. Um
grande complemento acaba de ser construído para a de San Diego. Uma dama
chamada Potts construiu o edifício principal desta instituição, e este edifício custou US
$ 25.000. É um grande edifício.
A água era muito escassa naquela parte do país. Os bosques de laranja estavam
secando, e alguns deles já haviam se recuperado. Por último, obtivemos o edifício e 22
acres de terra e uma casa de cinco quartos por US $ 5.000. Uma mulher de meios
unida comigo para garantir esta propriedade. Depois de adquirir o edifício, estávamos
determinados a ter um poço cavado para fornecer água. Quando os homens desceram
90 pés, eles atingiram uma fonte de água pura.
Os banheiros tinham que ser fornecidos, então decidimos por isso. Esse custo foi cerca
de US $ 15.000, mas agora temos a mais desejável e apresentável construção. Quando
estiver todo mobiliado, será um belo sanatório, e teremos todas as conveniências.
Temos toda a água que precisamos agora, mesmo que não chova. A atmosfera é muito
saudável nesta localidade.
Eu lamento muito que minha saúde estivesse tão ruim quando você estava conosco.
Eu
temia que eu estivesse perto do fim da minha vida. Recusei-me a falar em nossas
igrejas por meses por causa do perigo do ar impuro. Novamente e, novamente, quase
perdi a vida dirigindo-me às pessoas dentro de casa. Mas minha vida foi poupada
porque meu trabalho não foi realizado. Mas eu estou escrevendo, escrevendo agora,
porque há um momento de problemas bem diante de nós, que todos devemos
conhecer. É por isso que carrego esse fardo, por almas estão em perigo. Eu quero
salvar todas as almas que eu puder, pois se pudermos salvá-los, eles viverão as
incessantes eras da eternidade. É por isso que viajei tanto para prestar meu
testemunho diante de milhares. Eu sei que as instruções que recebo são dadas de
Deus, e eu não deixarei de dar ao povo. Preciso falar

as palavras que me são dadas para falar.
Em breve devo ir ao sul da Califórnia para visitar Los Angeles, Glendale, Loma Linda e
San Diego. Temos que começar nosso trabalho em Redlands e Riverside. O irmão
Haskell e sua esposa estão abrindo o trabalho lá, mas devemos ajudá-los a iniciá-lo.
Quando eu estava no leste, depois de vir de Washington, onde fui severamente
taxado, falei em uma tenda na Filadélfia. Havia compromissos para reuniões em
Middletown, e eu deveria visitar Battle Creek. A fraqueza sobre mim depois de me
dirigir ao povo era tal que a conversa privada era quase impossível. Agora eu devo ser
extremamente cuidadoso, se eu puder.
Minha irmã, você é mais velha que eu, e nós somos os únicos membros da nossa
família que foram poupados. Eu não quero ser obrigada a viajar muito. Estou
esperando minha convocação para entregar meu trabalho e descansar no túmulo. Não
escolho viver mais do que o Senhor considera adequado me deixar viver. Oro ao
Senhor para que Sua luz brilhe nos corações dos meus parentes, para que eles
conheçam o Senhor, que Sua saída é certa como a manhã.
Agora direi adeus. Vou tentar ser mais fiel do que tenho sido em escrever pra você.
Seja de boa coragem, querida irmã. Creio que a encontrarei quando nossa guerra for
concluída. Que o Senhor te abençoe, guarde e santifique para si mesmo. Eu queria
poder
ver Ellen e conversar com ela. Carta 112, 1906.
Ellen G. White, Estado Washington, DC 11 de abril de 1985

Carta 393, 1904. [O White Estate adquiriu as cartas 393 e 394, 1904, depois que o
Muscript Release 1115 foi preparado; portanto, elas aparecem no final deste
documento, e não na sua ordem cronológica. Abril de 1986.]
(Escrito para Ella May e Mable White, 18 de novembro de 1904, de San Diego,
Califórnia)
Escrevi para você algumas páginas ontem. O tempo está bom e se tivéssemos chuvas,
esse clima estaria muito melhor.
Nossos trabalhadores agora estão cavando bem e se limitam à medida que continuam
com o trabalho. Eu lhes digo, que parecia bastante perigoso quando eles foram para
baixo com um molinete 75 pés. Eles acham que devem ir três metros mais fundo.
Achamos que haverá muita água, fresca, doce e pura. Os trabalhadores estão se
exortando de um ponto a outro do trabalho como o mais rápido possível.
Esta é uma casa grande e bem organizada para um sanatório que em muitos aspectos
é perfeito. As salas de tratamento precisam de algumas melhorias. O salão é um

quarto agradável e de bom tamanho e as portas abrem para uma segunda sala de
jantar suficientemente ampla para todas as mesas necessárias por um longo tempo.
A sala que eu ocupo é uma das melhores neste andar. A que a irmã Gotzian ocupa está
acima da minha, no terceiro andas, do mesmo tamanho e conveniência. Quartos todos
feitos conveniente; lavatórios em mármore em quase todos os cômodos da casa, tubos
conectados.
Não posso dar todos os detalhes. Estou doente - adoeci semana passada com forte
resfriado há vários dias e tossi bastante. Meus pulmões parecem estar congestionados,
mas a garganta é a pior. Eu me desculpei porque as pessoas não conseguiram me ouvir
falar no último sábado e domingo. Eles eram tão sinceros que eu andei 10 quilômetros
até San Diego domingo, mas minha garganta estava tão congestionada que não pude
ter voz para falar mas de 20 minutos. Estou tossindo e criando [catarro], e o Senhor
graciosamente me apoiou.
Seu pai está em reuniões do conselho diariamente. Significa muito para começar a
preparação para o novo edifício. Agora está parcialmente mobilado.
Deseje estar muitas vezes em casa, mas não me atrevi a ir. Nós vamos voltar no
próximo sábado e domingo para Los Angeles e ver os preparativos necessários para
esse sanatório. É maior que o outro e está bem localizado. Tudo parece ser
satisfatório. Agora, as salas de tratamento estão sendo montadas, construindo uma
extremidade e mais, subindo três andares. Já existem algumas banheiras em cada
andar. Assim serão organizadas nas novas salas do edifício. Uma questão muito
conveniente é que [a] estrada de ferro chega muito perto do edifício, cuja passagem é
de apenas dez centavos para Los Angeles. Este edifício, na providência de Deus, foi
comprado por US $ 12.000. O preço era muito maior – ouso não declarar com
precisão. [Na margem, "conto particularmente."]
Seu pai, irmã Gotzian, irmão Ballenger, partiram para [espaço em branco] para ver se
ele poderia pedir emprestado algum dinheiro.

23 de novembro
Seu pai voltou ontem à noite.
Encontramos um grupo sério trabalhando duro no trabalho de pintar, calçar e retocar
enquanto uma parte trabalha o tempo todo no prédio da usina de bombeamento. Eles
desceram muitos pés - 90 pés - eles vão mais dez.
Mas ontem à noite o irmão Palmer entrou no meu quarto dizendo: "Você ficará feliz
em saber que há uma grande veia de água atingida." Eles tiveram que trabalhar
pacientemente para superar o barro. Então eles alcançaram o cascalho novamente,
mas deixaram todas as ferramentas como de costume no poço.
24 de novembro de 1904

Seu pai voltou de [o espaço está em branco]. Ele recebeu para o sanatório duas
excelentes vacas e galinhas, e foram arrecadados US $ 600 em ofertas para ajudar a
fornecer o sanatório. Isso é bom até agora, mas precisará de mais presentes e, penso,
teremos mais. Seu pai está trabalhando com todas as suas capacidades e é por isso
que ele deixou de lhe escrever. Eu acredito que veremos esse sanatório prosperar.
Eu ficaria feliz em ver Mabel em [uma] posição aqui. Irmão e a irmã Palmer terão o
prazer de tê-la aqui em alguma posição de confiança. Existem conveniências
agradáveis e acho que o clima, Mabel, será excelente para você. Eu gostaria que você
pudesse estar aqui enquanto estamos aqui, mas não se envolva em enfermagem.
Teremos outros assuntos a resolver. As escadas para o segundo e o terceiro andar são
muito fáceis de subir.
Mas bem, no início da manhã de 23, o irmão Palmer veio ao meu quarto em
companhia de seu pai e nos disse havia 15 pés de água. Esta manhã, dia 24, há 20 pés
de água e suas ferramentas estão no fundo do poço. Não posso expressar para você
como nós todos estamos felizes. [Há] muita água [para] todos os propósitos. Isso não
pode ser estimado em ouro ou prata. Água significa vida e é impossível calculá-la. Eles
desejam descer dez pés a mais, e sua estação de tratamento de água com as melhores
máquinas
e com tubo maior, pode diminuir a medida.
Eles querem tornar tudo o melhor possível para o futuro. Isso significa [que] nossas
laranjeiras, embora sejam poucas, podem ser salvas. O Senhor respondeu a todas as
nossas expectativas e nós temos motivos para agradecer, dando dois poços. [O] um
[no] o primeiro nunca falhou, mas [ousamos] não usar a água para nutrir as oliveiras,
laranjeiras e limoeiros; e agora sentimos que podemos suprir todas as emergências.
Quero louvar ao Senhor com coração e alma e voz.
Agora devo fechar esta longa carta. Você ouvirá do seu pai logo, e então algo definitivo
será determinado. Nós queremos Mabel aqui. Ella May deve preencher seu lugar e
local.
Vocês duas devem ter boa coragem no Senhor. Você pode nos dizer quanto dinheiro
foi arrecadado no dia da contribuição? Nós esperamos que algo seja feito. Seu pai vai
ficar aqui para conseguir coisas e estabelecer-se até o meio da próxima semana.
Existem acordos para serem feitos, há planos a serem discutidos. E então pode ser no
meio da semana que vem, antes de partirmos para Los Angeles; e talvez tenhamos que
ficar lá alguns dias, mas esperamos que não demore.
Eu fecho minha carta agora com a inteligência de que Clarence Crisler, que está noivo
há três anos de uma senhora que trabalha na [a] Review and Herald, estarão unidos
em casamento esta noite. Ele parece bastante confuso; é uma experiência tão nova
para ele que ele parece quase atordoado. Seu pai fará a cerimônia.
Boa noite crianças Você ouvirá do seu pai muito em breve.
Agora eles estão conversando sobre planos futuros. Carta 393, 1904

Carta 394, 1904. (Escrito para Ella May e Mable White, 23 de novembro de 1904, de
San Diego, Califórnia.)
Eu não vi seu pai ontem à noite. Ele não veio até as oito horas, em ponto. Hoje de
manhã, seu pai e o irmão Palmer entraram em meu quarto muito cedo. O irmão
Palmer estava um pouco animado. Disse ele: “Chegaram 15 pés na noite passada e nós
temos, com nossos aparelho de bombeamento, tentado diminuir a profundidade, mas
temos que enviar um cano maior para tirar a água.” Eles dizem que a água é leve e
limpa.
Bem, esses dois homens estavam tão contentes que mal podiam evitar gritar em voz
alta: “Sucesso, sucesso!” Agora o negócio deles é tirar a água, ir três metros mais
fundo, se eles puderem fazer isso. Mas não teremos mais preocupações sobre se a
água pode ser obtida. Isso significa tudo para nós aqui, que tenhamos água para fins
de sanatório. Nós devemos ter bastante. O Sanatório tinha um poço que nunca secou,
e ainda precisávamos de outra confiável fonte, pois o sanatório exige muito, e estamos
tão felizes, tão felizes. Agora, todos estão interessados em fazer o possível para
estabelecer o sanatório em operação.
Não se preocupe, Mable. Existem duas instituições - uma em Los Angeles e um em San
Diego - e este em San Diego, pensamos, será sua escolha. Vou falar com seu pai sobre
o assunto hoje mesmo se eu tiver uma chance.
Eu me isolei da família desde o último sábado, acho que começou por tomar frio
falando nas tendas; em Omaha, e eu falei no College View cinco vezes, e eu saí um dia
no vento frio e forte, e esfriou, depois voltei para Battle Creek e falei cinco vezes,
depois parei em Fresno e falei para um grande público. Em Battle Creek, no sábado era
de 1500; no domingo 1200. Este foi um grande fardo para mim.
Então passamos pelo mesmo em Battle Creek, e a escuridão da morte de Marian. Ela
está comigo no meu trabalho há 25 anos. Ela foi designada por Deus para me ajudar, e
nos unimos para trazer perante o povo uma grande quantidade de verdade preciosa.
Como eu sentirei falta dela como minha ajudante! Saí imediatamente após seu enterro
para a viagem a Los Angeles e para este lugar. Eu penso muito em você. Eu não quero
que você tome pacientes com varíola. Espere até eu escrever novamente, que será em
breve.
Haverá oportunidades para você. Tivemos muita companhia, mas até uma semana
atrás, no último sábado, não ousei conversar. Eu não deixarei de escrever para você.
Apenas confie no Senhor, e Ele abrirá o caminho para você.
Não lamento que você tenha saído daquela casa. Você não disse quanto você pagou,
mas me avise. Vou ter uma oportunidade de ver seu pai. Coloque toda a sua confiança
no Senhor e tenha coragem. Ele não te deixará nem te abandonará. Ele será seu

socorro presente em todas as emergências. Nosso tempo aqui é curto; de fato o meu
é.
Lucinda nos deixou ontem para Los Angeles, e continua em Oakland, e ela diz que nos
encontrará em Santa Helena. Esperamos deixar Los Angeles na próxima semana para
casa. Que caminho seguiremos não sei. Agora vou esperar para ver o que seu pai vai
dizer.
Encontramos vários quartos bem mobiliados e com excelente classe de móveis, mas
precisamos de muito mais meios para suprir tantos quartos. Mas começaremos de
uma só vez e avançaremos com o sanatório, preparando-o para os convidados. Vários
estão esperando, ansiosos por vir.
Agora devo pensar em casa e quando começaremos. Devo descrever para você - as
estradas estão alinhadas com pimenteiras e oliveiras. Algumas árvores têm azeitonas.
Há a pimenteira; eu acho – e eucalipto em seguida. Nas montanhas vêm pinheiros e
abetos primeiro. Há muitas casas bonitas aqui. National City foi projetada para ser um
centro grande, mas existem diferentes inconvenientes. National City tem grandes
edifícios, construções grandes e agradáveis, mas você poderá vê-lo em breve. Assim
termino minha carta com amor. Carta 394, 1904

MR NO. 1116 - UMA UNIÃO ESSENCIAL DE MISSIONÁRIOS MINISTERIAIS E MÉDICOS
Durante a noite, trabalho intensamente com pessoas que parecem não entender que
na providência de Deus o trabalho médico missionário ser a mão direita do corpo.
Alguns completamente não percebem a importância dos missionários serem também
médicos
missionários. Um ministro do evangelho terá o dobro de sucesso em seu trabalho se
ele entender como tratar doenças.
A luz continuamente crescente me foi dada sobre esse assunto. Alguns, não vêem a
vantagem de educar os jovens para serem médicos, tanto da mente como do corpo,
dizem que o dízimo não deve ser usado para apoiar médicos missionários, que
dedicam seu tempo para tratar os doentes.
Em resposta a declarações como estas, sou instruído a dizer que a mente não deve
ficar tão estreita que não possa suportar a verdade da situação. Um ministro do
evangelho, que também é um médico-missionário, que através de Cristo pode curar
doenças físicas além de ministrar coisas espirituais, é um trabalhador muito mais
eficiente do que quem não pode fazer isso. Seu trabalho como ministro do evangelho
é muito mais completo.
Por muitos anos eu tenho colecionado raios de luz divina neste assunto. Que aqueles
que estão sendo educados para o ministério recebam uma educação nas linhas
médico-missionárias. É de grande vantagem ao ministro do evangelho que espera ir a
campos estrangeiros que ele tenha conhecimento de cirurgia, que em casos de
necessidade ele saberá como manusear instrumentos médicos. Esse conhecimento irá
manter portas abertas para a apresentação da verdade às classes mais altas, bem
como para os mais humildes.
Essa confiança sagrada e solene deve ser cuidadosamente guardada, e sabiamente,
criteriosamente usada. Aqueles que entendem os princípios do evangelho e a obra de
um médico devem ser incentivados a procurar diariamente o Senhor, Cristo o curador,
Sua instrumentalidade da alma como bem como do corpo, acreditando que Ele dará
conhecimento. Nada abrirá portas para a verdade como o trabalho médico missionário
evangelístico. Isso encontrará acesso a corações e mentes e será um meio de
converter muitos para a verdade.
Ao evangelista que está preparado para ministrar a um corpo doente é dada a maior
oportunidade de ministrar à alma pecadora. Esse evangelista deve ter o poder de
administrar o batismo aqueles que são convertidos e desejam o batismo.
O evangelho “é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro o judeu, e
também o grego. ”É o propósito de Deus que Seu evangelho será dirigido a todas as
nações, tribos, línguas e povos. E a obra médico-missionária é a mão amiga do
evangelho, abrindo portas para a proclamação da mensagem. Pregar o evangelho para
os pagãos significa muito mais do que as igrejas bem cheias em terras mais favorecidas

à compreensão. Será que aqueles que tiveram a verdadeira luz sobre a Palavra de
Deus, irão deixar que essa luz brilhe em boas palavras e obras?
Como o médico-missionário cuida do doente, se ele estiver bem equipado com
conhecimento e equipado com instalações para colocar esse conhecimento em
prática, ele certamente quebrará preconceitos.
As mulheres devem ser educadas nas linhas médico-missionárias, a fim de que elas ao
saírem para países pagãos, possam ajudar suas irmãs que precisam de ajuda. Em Seu
serviço, o Senhor abrirá portas pelas quais Sua palavra pode encontrar entrada.
Viver o evangelho, manter seus princípios - é um sabor de vida em vida. Portas que
foram fechadas para quem apenas prega que o evangelho serão abertas às missões
médico missionárias. Uma semente da verdade é lançada na mente e é regada por
Deus. Pode ser necessária muita paciência antes que esta semente mostre sinais de
vida, mas finalmente brota e dá frutos para a vida eterna.
Quão lentos homens e mulheres são para entender a preparação de Deus para o dia
do seu poder. Deus trabalha hoje para alcançar corações da mesma maneira que Ele
trabalhou quando Cristo estava nesta terra. Ao ler a Palavra de Deus, vemos que Cristo
trouxe a obra médico-missionária em Seu ministério. Nossos olhos não podem ser
abertos para discernir os métodos? Não podemos entender a comissão que Ele deu
aos Seus discípulos e a todos os seus seguidores?
O mundo deve ter um antídoto para o pecado. Os médicos missionários devem
trabalhar de maneira inteligente para aliviar o sofrimento e salvar vidas, corações são
amolecidos. Aqueles que são ajudados ficam cheios de gratidão.
Enquanto o médico-missionário trabalha sobre o corpo, Deus trabalha sobre o
coração. As palavras reconfortantes que são ditas são como bálsamo calmante,
trazendo segurança e confiança. Muitas vezes, o hábil cirugião terá a oportunidade de
contar sobre o trabalho que Cristo fez enquanto Ele estava nesta terra. Conte ao
sofredor a história do amor de Deus. “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o
Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha vida
eterna.” Esta mensagem do evangelho, se conecta à pártica do trabalho missionário,
será um sabor de vida para vida. A alma será salva através da fé em Cristo.
Os ignorantes podem apreciar o trabalho de aliviar o sofrimento, e mentes escurecidas
pelo preconceito cederão diante do médico-missionário temente a Deus. Assim, o
evangelho será levado a muitas almas que de outra forma não seriam alcançadas.
Ninguém considere que o trabalho médico-missionário está tomando o lugar do
evangelho; pois é o evangelho na prática, o evangelho adaptado às necessidades da
humanidade sofredora. Prepara o caminho para a recepção da verdade.
“Quão bonitos são sobre os montes os pés daquele que traz boas novas, que anuncia a
paz; que traz boas novas do bem. ” O evangelho de Cristo deve ser pregado de

maneira verdadeira, como aquilo que salva ao máximo todos os que crêem. Fazer atos
de amor é uma mão amiga que abre a porta para a palavra viva, fazendo com que o
deserto e o lugar solitário se regozijem e floresçam como a rosa. Manuscrito 58, 1901.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985

MR NO. 1117 - OS OBREIROS DO EVANGELHO PRECISAM DE TOTAL COMPROMISSO
COM DEUS E SUA PALAVRA
(Escrito em 6 de abril de 1897, de Sunnyside, Cooranbong, NSW, para Edson e Emma
White.)
Eu estava conversando com você durante a noite. Nós estávamos tendo alguma
conversa séria juntos. Você abriu diante de mim livremente aquilo que você pretendia
fazer. Conversamos muito agradavelmente e você propôs muitas coisas. Mas depois de
examinarmos essas coisas completamente, você disse: “Mãe, o único caminho seguro
para mim é seguir implicitamente a luz que o Senhor me deu nos testemunhos que
você me enviou.” Você olhou com luz e esperança expressas em seu semblante, e
continuou: “Eu vejo o meu caminho claramente depois desta conversa. Eu não tenho
essa liberdade, e elevação espiritual, que eu tive logo depois que me entreguei ao
Senhor, para fazer Sua vontade à sua maneira, independentemente das
consequências. Estou disposto a tomar em minhas próprias mãos, meu trabalho, ao
invés de me dar sem reservas a Deus para ser operado por Sua santa mente e vontade.
“Orei com humildade, mãe. Eu não tinha nada a alegar, mas a preciosa virtude do
sangue de Cristo. Eu caí todo quebrado aos pés de Jesus, dizendo: 'Na minha mão não
trago nenhum preço. Simplesmente à Tua cruz Eu me agarro. Não posso servir a Deus
com um coração dividido. Eu posso ver que eu não deveria assumir questões
financeiras, se eu tivesse minha mente frutífera nas Escrituras. Permitindo assim que
minha mente entre em arranjos, as coisas temporais logo se tornam uma paixão
absorvente pra mim e perdi muito do meu fardo para as almas. Eu fui bem sucedido
em tomar casos individuais e conversar com eles, em orar com eles, ajudando-os passo
a passo na luz. Na pesquisa das Escrituras com eles, encontrei as mais preciosas jóias
da verdade, e pude ver as escrituras que eu costumava ler, à luz que eu nunca tinha
discernido antes. Tornando assim as escrituras simples e claras para os outros, o
mesmo foi aplicado à minha mente com grande força, e a paz e a alegria de Cristo
estavam em meu coração.
“Recebi muito encorajamento das escrituras deste caráter: 'Pois assim diz o alto e
sublime que habita na eternidade, cujo nome é Santo; eu habito no lugar alto e santo,
como também, com aquele que é de espírito contrito e humilde, para reviver oespírito
dos humildes e reviver o coração dos contritos.
“Sou muito abençoado e realizo mais com a ajuda especial de Deus, quando sigo
atentamente todas as palavras que o Senhor me deu em advertências e
encorajamento. "Este é o caminho, andai nele." Eu pretendo fazer isso. Quando uma
vez eu permito que minha mente esteja absorta com recursos financeiros, assuntos e
projetos temporais, qualquer que seja seu caráter, minha mente perde a paz e a
alegria. A auto-presunção entra. Acho que posso fazer grandes coisas, quando estou o
tempo todo ficando seco e sem descanso.
“Quando a humilhação se une à obediência de um filho e à perfeita confiança, sinto
que o céu está muito próximo. Eu tenho uma garantia preciosa e santa ousadia, e eu

caminho adiante com um passo firme e certo, sabendo que tenho a presença de Jesus
comigo. Mas quando eu me descuidado sou auto suficiente, tenho essa pobreza de
alma que não me serve para o trabalho evangélico.”
Sua força não está em tornar um negócio para dominar uma vela, não em ensinar aos
outros como fazer trabalho físico, mas em manter a palavra da vida. Um aviso de Deus
nessa direção deve ser suficiente. Mas você foi instruído repetidamente em relação ao
seu dever. Não digo que você deva permanecer no sul. Pode ser que a atmosfera
esteja tentando demais sua força. Eu não digo que você deveria vir até mim. Eu digo:
busque o Senhor; peça a Ele para fazer Sua vontade.
Uma coisa que tenho esclarecido é que Deus lhe disse claramente seu dever. Quando a
sua forte inclinação o levar ao contrário da vontade expressa do Senhor, você perdeu a
confiança em si mesmo. Isso é uma luta dura e amarga com tentação para você, mas
não adianta largar a sua fé e deixe o espírito sair de você. Como posso eu me levanto
para fazer qualquer coisa que traga vergonha para minha alma? Eu tenho que me
manter constantemente pela fé, orar e acreditar, a fim de que eu possa receber.
O Mestre chamou você para um trabalho, e este trabalho é buscar e salvar o que está
perdido. Oprimido com uma sensação de suas possibilidades e probabilidades, acordei
muito cedo e comecei minha carta. Você precisa manter comunhão com Deus. A
menos que sua alma seja elevada a Ele, e você deposita todos os seus desejos diante
dEle, você não sentirá essa coragem, essa força sustentada por Seu precioso conforto
e poder que trarão a paz Dele em sua alma. Diga a si mesmo, se eu não tenho um
coração contrito e quebrado, não experimentarei a promessa: “Pois assim diz o alto e
sublime, Aquele que habita a eternidade, cujo nome é Santo; Eu habito no lugar alto e
santo, e também com aquele que é contrito e humilde de espírito; para reviver o
espírito dos humildes e reviver o coração dos contritos. "
A sua fé deve ser exercida como um dom de Deus. Você não precisa flutuar entre
esperança e medo e desânimo. Tenha certeza de que ao se aproximar de Deus, você
certamente saberá que Ele o está atraindo a Si, para nutrir, encorajar e enriquecer sua
alma. Confie no Senhor como se a bênção já estivesse em sua posse. "E se qualquer
um de vocês não tem sabedoria ”, diz ele,“ peça a Deus que dá a todos os homens
liberalmente, e não censura; e será dado a ele. Mas peça com fé, nada vacilante. Pois
quem vacila é como uma onda do mar, impulsionada pelo vento e lançada. Pois não
pense esse homem que receberá qualquer coisa do Senhor ”[ Tiago 1: 5-7]
Se o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, qual é o
resultado? A alma que crê entra em perfeita submissão à vontade de Deus. A
Majestade do céu condescende a uma relação santa e familiar com aquele que busca a
Deus com todo o coração e o torna filho de Deus, através da abundante manifestação
de Sua graça, é suavizada uma dependência infantil. Você deve comprometer sua alma
e corpo a Deus com perfeita confiança em Seu poder e vontade de abençoar você,
desamparado e indigno como você está. “Todos quantos O receberam, deu-lhes poder
de tornam-se filhos de Deus, aos para os que crêem em seu nome. ”

Não se torne incansavelmente ativo, mas zeloso na fé, com um objetivo: atrair almas
para Jesus Cristo, o crucificado Redentor. Não é o sermão lógico, o sermão para
convencer o intelecto, que fará este trabalho. O coração deve ser persuadido, e
derretido em ternura. A vontade deve ser submetida à vontade de Deus, e todas as
aspirações dirigidas para o céu. Você deve se alimentar da palavra do Deus vivo. Deve
trazê-la para a vida prática. Ele deve se apossar e comandar todo o homem.
Aqueles que possuem aquela fé que opera por amor e purifica a alma, terá corpo,
alma, espírito e intelecto santificados. Haverá um ministério eficaz quando o servo de
Deus torna o negócio de sua vida entender a palavra de Deus com uma determinação
de que nada mais pode libertar, se apegar a essa palavra, comê-la e transmiti-la a
outros como a palavra da vida.
Quando Jesus é nossa confiança permanente, nossa oferta a Deus será nós mesmos.
Nossa dependência estará na justiça e na intercessão de Cristo Jesus como nossa única
esperança. Não há confusão, não há desconfiança, porque pela fé vemos Jesus
ordenado por Deus para esse propósito, fazer a reconciliação pelos pecados do
mundo. Ele permanece comprometido por uma aliança solene de mediar em nome de
todos os que vêm a Deus por Ele, e realizar sua salvação se eles apenas crerem. O
privilégio nos é concedido para chegarmos ousadamente ao trono da graça, para que
possamos obter misericórdia e encontrar graça e ajuda em todos os momentos de
necessidade. Carta 153, 1897.
Ellen G. White Estate
Washington DC.
11 de abril de 1985

MR Nº 1118 - O TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO GERAL
Presidente e Comitê devem Cuidar dos Interesses Espirituais - O Comitê da
Conferência Geral tem uma grande responsabilidade em cuidar dos interesses de
nosso povo e do trabalho que é comprometido com eles. À medida que o campo de
nosso trabalho aumenta, essa responsabilidade torna-se maior. Não é a vontade de
Deus que aqueles que são chamados para esta posição, se dediquem aos cuidados dos
negócios a ponto de estarem aleijados no trabalho para o qual foram escolhidos.
Especialmente isso é verdade em relação ao presidente da Conferência Geral. Seu
tempo não deve ser preenchido com os detalhes dos negócios; pois isso em grande
parte o desqualifica para próprio trabalho que ele deveria fazer. Ele não pode
continuar carregando o fardo que ele tem realizado nessas linhas, sem descuidar das
linhas de trabalho que não podem ser deixadas para os outros. Que homens sejam
escolhidos para se entregarem a parte comercial do trabalho e deixar o presidente da
Conferência Geral livre para atender aos interesses espirituais. Deixe ele ter tempo
para entender as necessidades espirituais da igreja.
A voz da Conferência Geral foi representada como uma autoridade a ser ouvida como
a voz do Espírito Santo. Mas quando os membros do Comitê da Associação Geral se
envolvem nos negócios e nas perplexidades financeiras, o sagrado, elevado caráter do
seu trabalho está em grande parte perdido. [ Veja AL White, Os Primeiros Anos
Elmshaven, 70-83, 223-235, uma discussão sobre as condições na Igreja Adventista do
Sétimo Dia sobre o tempo em que esse manuscrito foi escrito. ] O templo de Deus se
torna um local de mercadorias e os ministros da casa de Deus como homens comuns
de negócios. Seu trabalho é reduzido ao nível das coisas comuns. Os cuidados e
perplexidades dos negócios os desqualificam para a consideração de assuntos
relacionados aos interesses espirituais do trabalho, que exigem a percepção mais
aguçada, o pensamento mais cuidadoso, o mais delicado tato e o insight espiritual
mais profundo.
Deus não pretende que o Comitê da Associação Geral abrace responsabilidades
financeiras que exigem uma grande quantidade de trabalho, pois as igrejas são
privadas da ajuda de que precisam. E as decisões da Conferência serão consideradas
como nível das opiniões dos empresários. A autoridade sagrada com a qual Deus
investiu Seus servos está perdida.
O sexto capítulo de Atos deve ser cuidadosamente estudado pelos membros da
Comissão da Associação Geral e suas instruções devem ser atendidas. Que os homens
sejam escolhidos para cuidar dos negócios nas linhas de trabalho e se aconselhar
nesses assuntos. Que eles sejam homens dedicados, homens de fé e oração, separados
para fazer esse trabalho. -Manuscrito 33, 1895.
Nenhuma autoridade real a ser exercida - É necessário um trabalho mais sincero e
completo a ser levado adiante agora em todos as nossas igrejas. Agora, precisamos
entender se todas as nossas publicadoras e todos os nossos sanatórios devem estar
sob o controle da Conferência Geral. Eu respondo, não. Foi uma necessidade organizar

conferências das uniões, e que a Conferência Geral não exerça poder ditatorial sobre
todas as conferências separadas. O poder investido na conferência não deve ser
centrado em um homem, ou dois homens, ou seis homens; deve haver um conselho
de homens nas divisões separadas.
A exibição da liderança passada da Conferência não é segundo a ordem de Deus.
Houve um trabalho feito de um caráter que não foi aprovado por Deus. O resultado
que temos diante de nós são ruínas onde antes ficava aquela grande publicadora, com
suas caras instalações.
Os estatutos divinos foram anulados. Em breve virá o tempo quando Deus reivindicará
Sua autoridade insultada. "O Senhor saiu do seu lugar para punir os habitantes da terra
por sua iniquidade, e a terra divulgará seu sangue, e não mais cobrirá os mortos. ”
“Mas quem pode suportar o dia da Sua vinda, e quem permanecerá quando Ele
aparecer? ”
Na obra de Deus, nenhuma autoridade real deve ser exercida por qualquer ser
humano, ou por dois ou três. Os representantes da Conferência, que tem exercido
autoridade nos últimos 20 anos, não serão mais justificados em dizer: “O templo do
Senhor, o templo do Senhor somos nós.” Os homens em posições de confiança não
tem realizado o trabalho com sabedoria.
O Senhor chama homens sábios a presidirem Sua obra e a serem fiéis pastores de Seu
rebanho. Ele tem um trabalho a ser feito em todas as cidades. A Associação Geral tem
caído de maneiras estranhas, e temos motivos para admirar que o julgamento ainda
não tenha vindo, mostrando “por coisas terríveis de justiça” que Deus não é homem
para mentir. Manuscrito 26, 1903.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985.

MR Nº 1119 - ELLEN WHITE PEDE QUE OS LIVROS SEJAM ENVIADOS PARA ELA NA
AUSTRÁLIA
(Escrito em 5 de junho de 1899, de Sunnyside, NSW, para Edson e Emma White.)
Eu tenho livros - acho que quatro ou cinco volumes do Barnes's Notes, livros grandes.
Eu quero eles. Eles podem ser embalados em uma caixa de livros vindo para a
Austrália. Existem outros livros. Eu gostaria do Horace Mann, mas você olha meus
livros e me diga em relação a eles. Que propriedade tenho em Battle Creek? Você
pode verificar? Eu não sei como você poderá ler este rabisco. Se você puder, eu ficarei
satisfeito. Carta 243, 1899 p. 2
Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985

MR Nº 1120 - O USO DE LIVROS DE ELLEN WHITE EM SUA REDAÇÃO
(Escrito em 19 de abril de 1881, de Newton, Michigan, para “Queridos Filhos Willie e
Mary.”)
Mary, tenho um favor para lhe pedir. Consiga uma caixa e coloque nela pequenas
raízes e enxertos de rosa, algumas estacas de rosas bem escolhidas, fúcsia e gerânios;
e envie também ao mesmo tempo, se você pensar melhor, um ou dois ou mais dos
meus scrapbooks que contêm peças especialmente tratando do dever e da influência
da mãe em sua família. Eu gostaria daquele livrinho azul para jovens e qualquer outro
livro que me ajude no trabalho que projetamos fazer, a Influência da Mãe. Queremos
essas coisas assim que elas puderem nos enviar. Carta 3b, 1881 p.3
Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985

MR Nº 1121 - REUNIÕES EM WASHINGTON, DC; A NECESSIDADE DO ESPÍRITO
SANTO; EVENTOS FINAIS
(Escrito em 22 de dezembro de 1890, de Washington, DC, para “Queridas crianças,
Edson, Emma e Willie. ”)
Saímos de Lynn, 18 de dezembro, quinta-feira à noite. Tivemos toda a ajuda que
precisávamos para levar-nos a Boston a bordo do carro dormitório. Como o preço de
um beliche era de três dólares, toda a distância para Washington, Sarah decidiu
economizar os três dólares e entrar na viajem do dia. O porteiro disse-lhe para não
entrar no ônibus diurno, visto que havia várias camas desocupadas. Ele disse a ela que
depois que o condutor de carro tinha caído adormecido, ele arranjaria um beliche pra
ela. Isso ela se recusou a aceitar. Ela disse a ele que não seria estritamente honesto e
ela se arriscaria no transporte diurno.
O porteiro foi então ao condutor e conversou com ele, e o condutor então pediu que
ela permanecesse. Eles não lhe deram um beliche, mas dois assentos para se sentir tão
confortável quanto poderia. Ela dormiu bem a noite toda. Eu não dormi tão bem como
de costume, pois meus braços ficariam quase paralisados com a força da cama. Fui
obrigado a esfregá-los e trabalhar sobre eles, pois pareciam estar precisando de ajuda.
Tivemos um clima bonito. O ar estava fresco e revigorante, e os carros não estavam
superaquecidos. Pela manhã entendemos que poderíamos não chegar a Washington a
tempo das onze horas, pois estávamos três horas atrasados. Ficamos uma hora em
Baltimore e chegamos em Washington às três horas da tarde. Como não havia
ninguém para nos encontrar, o condutor conseguiu um carro de aluguel que nos levou
para a missão. Ficamos gratos por receber as malas e tudo arrumado antes do sábado,
e depois disso sempre procuraremos fazer arranjos para chegar ao nosso local de
destino na quinta-feira.
Eles tinham desistido da nossa vinda, mas estavam realmente felizes em ver-nos.
Sábado, falei sobre Isaías 58. Eu tinha liberdade, como tive em todas as instâncias ao
falar nesta turnê. Tivemos um salão bem cheio, e tivemos uma excelente reunião
social. Percebemos a presença do Senhor na reunião. A influência suavizante e
subjugadora do Espírito de Deus estava lá, e os testemunhos prestados eram bons.
Eu estava na reunião matinal no domingo. A leitura do artigo do irmão Olsen foi adiada
para este dia. Irmão [JS] Washburn selecionou uma parte do artigo para vários lerem.
Um pregador metodista e sua esposa foram profundamente convertidos à verdade Baker, eu acho, é o nome dele. Ao ler a parte que lhe foi designada, que era uma
citação dos Testemunhos, ele tentou ler, mas ele teve que enxugar as lágrimas com
tanta frequência, e então seus óculos, é claro, foram esmaecidos, e quando ele chegou
a algumas partes das citações ele apenas desmoronou e chorou. Ele se virou para o
irmão Washburn e entregou-lhe o papel e disse: “Pegue; Não consigo ler.” Mas todas
essas pausas naquela ocasião apenas tornaram o efeito mais impressionante. O irmão
Washburn disse-lhe para se apressar e continuar lendo. Então depois de ler, tivemos
um período solene de oração. Eu tinha o espírito de intercessão, e houve um profundo

sentimento na congregação. Então eu falei cerca de trinta minutos com o Espírito do
Senhor sobre mim. Todos falaram dessas duas reuniões como excelentes.
Na véspera de domingo, foi obtido um salão maior e falei com um bom número de
pessoas de fora, bem como a igreja. Eu tinha muita liberdade e todos ouviram como se
estivessem encantados. Eu não escolho falar à noite, mas eu não vejo outra maneira
de obter a congregação. Foi feita uma coleta que cobriu mais do que as despesas do
salão. Eles tem um salão ocupado por três noites na semana. Este salão estava
garantido por apenas uma noite. Era um salão de dança, mas havia excelente
ventilação. Todos pareciam estar muito satisfeitos com a congregação ontem à noite.
Eu tinha um compromisso para esta noite. Domingo, tomamos um banho, mas tudo
ficou claro à noite. Toda a ajuda que tenho aqui é o irmão Washburn. Isso jogará um
trabalho considerável sobre mim, mas vou tentar ser cuidadoso. Eu fui atacada por
malária, mas não foi sério. Estou me sentindo muito forte e de boa coragem no
Senhor. Eu tentei me libertar duas noites esta semana para falar duas vezes em
Baltimore, mas eles não querem que eu vá, então estou pronto para isso no próximo
sábado e domingo.
Todos ficaram desapontados por você não ter vindo. E como você não veio para a
primeira reunião, não acho que seria aconselhável que você venha agora. Eu pensei
que não seria melhor visitar a Filadélfia após esta reunião em Washington, pois
teríamos que voltar aqui para usar nossas licenças, e iremos (via) Ohio e estradas de
Cincinnati para visitar Battle Creek, e então eu posso fazer arranjos para uma nova
partida, se parecer devido. Nós devemos estar [fora] de casa por três meses envolvidos
no trabalho.
Espero uma carta sua assim que puder chegar aqui. Esse é um lugar importante, e
talvez seja bom para mim colocar a força de trabalho neste lugar, o Senhor me
sustentará por Sua graça e poder.
Mandarei o irmão Davis cuidar de meus dentes enquanto estiver aqui. Existem vários
casos que estão no vale da decisão. Esperamos que eles se decidam a obedecer a
Deus.
O próximo sábado será um dia especial de jejum e oração e trabalho sério para mim.
Eu confiarei em Deus, que é meu ajudante e meu Deus, minha força. Ele me ajudou
graciosamente, e acredito que Ele ainda vai me ajudar. Em antecipação, eu me alegro
pelas cenas do dia de Pentecostes serem repetidas, e que de fato o poder da graça de
Deus será concedido de maneira maravilhosa.
A ação do Espírito Santo é combinar-se com o esforço humano, e todo o céu está
engajado na obra de preparar um povo para permanecer nestes últimos dias. O fim
está próximo e queremos manter o mundo futuro à vista. O peso da minha oração é
que as igrejas possam ser despertadas de seu torpor moral e despertar para um
empreendimento sério e interessado. Ah, que eles pudessem ver e entender que neste
último conflito o Capitão do exército do Senhor está liderando os exércitos do céu, se

misturando nas fileiras e travando nossas batalhas por nós. Teremos apostasias; nós
esperamos elas. "Eles sairão de nós, porque não eram nossos" [cf: 1 João 2:19]. “Toda
planta que meu Pai celestial não plantou será ceifada.” (Mateus 15:13).
O anjo, o poderoso anjo do céu, deve iluminar a terra com sua glória, enquanto ele
clama poderosamente com uma voz alta: “Caiu, caiu a grande Babilônia”(Apocalipse
18: 2) Oh, como eu desejo ver a igreja surgir e brilhar porque a glória do Senhor
aumentou sobre ela. O que não podemos fazer em Deus se toda agência humana está
fazendo seu máximo! “Sem Mim nada fareis” (João 15: 5) Nós perderíamos a fé e
coragem no conflito se não fôssemos sustentados pelo poder de Deus. Toda forma de
mal deve brotar em intensa atividade. Anjos maus unem seus poderes com homens
maus, e como eles estiveram em constante conflito e obtiveram uma experiência no
melhores modos de engano e batalha, e têm se fortalecido por séculos, eles não
deixarão a última grande luta final sem uma batalha desesperada. Todo o mundo
estará de um lado ou de outro
da pergunta. A batalha do Armagedom será travada, e esse dia não deve encontrar
nenhum de nós dormindo. Bem acordados, devemos estar, tão sábios como virgens
com óleo em nossos vasos com nossas lâmpadas. O que é isso? Graça, Graça.
O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor
estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Eventos solenes diante de nós
ainda estão para acontecer. Trombeta após trombeta deve soar, frasco após frasco
derramado um após o outro sobre os habitantes da terra.
Cenas de interesse estupendo estão bem sobre nós, e essas coisas haverá indicações
seguras da presença dAquele que dirigiu todo movimento agressivo, [Aquele] que
acompanhou o marcha de Sua causa através de todas as eras, e que graciosamente
comprometeu-se a estar com Seu povo em todos os seus conflitos até o fim do mundo.
Ele vindicará Sua verdade. Ele fará com que triunfe. Ele está pronto para suprir Seus
fiéis com motivos e poder de propósito, inspirando-os com esperança, coragem e
bravura aumentando a eficácia à medida que o tempo está próximo.
Decepções, ilusões, imposturas aumentarão. Os gritos vão vir de todos os cantos: “Eis
aqui Cristo! Eis aí Cristo! "Mas", disse Cristo, "não vás atrás deles." Haverá uma feroz
luta antes que o homem do pecado divulgue a este mundo, o que ele é e qual tem sido
seu trabalho. Enquanto o mundo protestante tornar-se muito terno e afetuoso com o
homem do pecado, o povo de Deus toma seu lugar como soldados ousados e valentes
de Jesus Cristo, para enfrentar a questão que deve vir, suas vidas se esconderam com
Cristo em Deus? A Babilônia mística não tem poupado o sangue do santos, e
estaremos bem acordados para captar os raios de luz que têm brilhado da luz do anjo
celestial que deve iluminar a terra com sua glória?
Acorde os homens poderosos. Deixe as mensagens dos últimos 50 anos que soam
agora serem vistas em sua verdadeira força e por repetição. Que o mesmo espírito que
acompanhou essas mensagens entre em nossos corações nestes últimos dias. Essas
coisas não devem ser mencionadas com tristeza e pessimismo.

Devemos pensar como o céu encara esses eventos e estar em harmonia com as
transações acontecendo no céu na preparação de pessoas a permanecerem firmes, no
dia do Senhor, e tendo feito tudo para ficar de pé [Efésios 6:13] deixemos a luz e o
poder dos raios solares da justiça entrar na alma. [Apocalipse 19: 1-6, citado.]
Não devemos ter um rosto triste. Não devemos lamentar e lamentar por causa de
nossas provações, embora suspiremos e choremos pelas abominações feitas na terra.
Mas não penso em escrever sobre essa tensão. Eu vou parar onde estou. Que o Senhor
te abençoe e faça você ficar firme, totalmente do lado do Senhor. A campainha toca
para o café da manhã. Carta 112, 1890.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985.
Carta Inteira

MR Nº 1122 - A FALTA DE UNIDADE, CAUSA DE FRACASSO
Para aqueles que estavam trabalhando em ______: Prezados Irmãos:
A questão sempre se apresentou à minha mente: por que o trabalho apresentado em
_____ com uma despesa tão grande trouxe resultados tão limitados? Há uma resposta
para esta pergunta. O Senhor tem o prazer de revelar-me que os mesmos esforços
envidados em outro lugar, pela mesmas pessoas e no mesmo espírito, trariam os
mesmos resultados. O Senhor não poderia dar a vitória enquanto aqueles que
ensinavam a verdade para os incrédulos não praticavam essa palavra. O Espírito de
Deus não era estimado, e a união que deveria existir entre os obreiros de Deus, não foi
visto. A disfeição estava funcionando, e críticas foram ouvidas. Os trabalhadores se
interpuseram. Alguns sinceramente desejaram contar o que "eu fiz" e como
"trabalhei", mas não disseram nada que mostrasse o que seus colegas haviam feito.
Afastando-se e cedendo a suspeitas do mal, com inveja e ciúme, os trabalhadores
abriram uma porta em que Satanás entrou. O santo nome de Deus foi grandemente
desonrado, e o trabalho que precisava ser feito para as pessoas não podia avançar, por
causa do espírito manifestado.
Aqueles que estão envolvidos no trabalho sagrado de abrir a Palavra de Deus para os
outros, devem ter certeza de que eles mesmos estão comendo e digerindo essa
Palavra. Eles devem cuidar de si mesmos, capinando o coração e o caráter do
crescimento de fungos que causam deformidade e fraqueza. "Portanto, deixando de
lado toda malícia e toda astúcia, ... e todas as falas más, como bebês recém-nascidos,
desejem o leite sincero da palavra, para que cresçais assim ”[1 Pedro 2: 1, 2] Você já
fez isso ou você pensou que não teria batalhas para lutar, e assim permitiu que seus
impulsos não santificados controlassem a mente e julgamento?
Tudo o que é enumerado neste versículo - os produtos da carne mente e coração não
santificado - influenciaram os trabalhadores, mais ou menos, e o esforço que custa
tanto dinheiro, cansaço e ansiedade, tanto trabalho duro, foi de pouco efeito, porque
os trabalhadores não comeram a carne e beberam o sangue do Filho do homem. O eu
estava misturado com quase tudo, e a influência errada disso tem sido abrangente.
Esse espírito de rivalidade não é de Deus, mas de baixo.
Somos companheiros de peregrinação, buscando um país melhor, até um paraíso.
Deus nunca nos dirá: "Muito bem, servo bom e fiel", no final de nossa jornada, se
agora estimamos um espírito que anseia por multidão e suplantar os outros. Malícia,
dolo, hipocrisia, inveja e falar mal, são coisas que Deus abomina, e ninguém que revele
esses frutos na vida entrarão no reino dos céus.
No coração de todos os que desejam seguir a Cristo, há natural depravação deve ser
arrancada para que a representação de Cristo seja marcante. Mesmo em nossas
reuniões de acampamento e reuniões especiais, o egoísmo se manifesta pelos
presentes. Cobiça, vaidade, pressa de temperamento, são apreciadas. Uma inclinação
para escolher, para pensar e falar mal dos outros, é manifesta com muita clareza. Esta

é uma obra que está em oposição direta à obra de Deus. Irmã _____, você não sabe o
mal que causou ao seguir este curso de ação.
Aqueles que cometem erros ao encontrar seu trabalho podem parecer
constantemente ansiosos e interessados no bem-estar dos outros. Eles podem parecer
estar engajados ativamente em um bom trabalho. Mas o trabalho deles prejudica, e
pelo Senhor não é considerado de nenhum valor. "Eles dizem", é sussurrado aqui e ali;
por sugestões outras mentes são cegadas e estão cheias de suspeita e desconfiança;
inquietação é criada. Esses que ouviram o "Eles dizem", lembram-se de algo que
observaram em seus irmãos, o que poderia estar errado, e muito é feito daquilo que é
digno de pouca atenção. Estas palavras aparentemente inocentes atingem raízes
longas e fibrosas nas mentes daqueles que as ouvem, e um dano incalculável é feito.
Sementes de amargura
são plantadas; más sugestões irritam os corações humanos, e a semente surge para
dar uma colheita abundante.
O inimigo de toda justiça põe em operação trabalho missionário censurável desse tipo.
Aquele que professamente trabalha para Cristo é tentado por ele a sondar a mente
dos outros e pedir a eles opiniões de palavras que foram ditas. Desta forma, suspeita e
inveja são plantadas em muitos seios. Se aqueles que mantêm esse trabalho
missionário pudessem vê-lo como é considerado pelo Senhor do céu; se por um dia
eles pudessem traçar o curso de seu trabalho e ver seus resultados ruins, eles se
arrependeriam.
Fazer o bem a todos, cumprir fielmente nossos deveres domésticos, dedicar nosso
tempo para comparar nossas vidas com a vida de Cristo, orando por uma mente
humilde e santificada - esse é o trabalho missionário que o Senhor exige que façamos.
Anjos do céu não podem trabalhar com o agente humano que planta as sementes da
dissensão e da discórdia, mas os anjos do mal o atendem aonde quer que ele vá.
“Digo, pela graça que me foi dada”, escreve Paulo, “a todo homem que está entre
vocês, que não pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com
moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um”[Romanos 12: 3] "
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra
uns aos outros." [Verso 10] É necessário que todos aprendam lições de humildade e
consideração na escola de Cristo. Se isso é negligenciado, aspereza e rudeza, que
deturpam Cristo, serão reveladas. “O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegaivos ao bem.”[Verso 9] Todo esse capítulo deve abrir os olhos de todos que aceitam a
declaração: “Vocês são obreiros junto com Deus.”
Os trabalhadores em _____ deram ouvidos a essa palavra e trouxeram esses princípios
em sua experiência diária; se eles, por sua unidade, tivessem dado evidência de que
Deus havia enviado seu filho ao mundo, Deus lhes daria vitórias especiais. Mas você
preferiu em honra uns aos outros? Seu amor foi sem dissimulação? Estas injunções
foram desobedecidas e Deus o abençoou enquanto você estava manifestamente
desconsiderando a Sua Palavra, teria sido Sua própria desonra, e isso teria arruinado
os trabalhadores. Veja 1 Pedro1: 13-19.

As formas de descrença são variadas, pois Satanás observa todas as oportunidades de
apresentar alguns de seus atributos. Existe no coração natural uma tendência a ser
exaltado ou inchado se o sucesso estiver presente nos esforços envidados. Mas a autoexaltação não encontra lugar no trabalho de Deus. Qualquer que seja sua inteligência,
por mais sincera e zelosamente que seja você pode trabalhar, a menos que afaste suas
próprias tendências ao orgulho, e se submeta a ser guiado pelo Espírito de Deus, você
estará perdendo terreno.
A morte espiritual na alma é evidenciada pelo orgulho espiritual e uma experiência
aleijada; aqueles que têm essa experiência raramente fazem caminhos retos para os
pés. Se o orgulho é nutrido, a própria qualidade da mente em que a graça, se recebida,
seria uma bênção, fica contaminada. As próprias vitórias que teriam sido um sabor de
vida para a vida, se a glória tivesse sido dada a Deus, tornam-se manchado pela autoglória. Podem parecer pequenas coisas, indignas de nota, mas a semente assim
dispersa produz uma colheita segura. Isto é esses pecados tão comuns que muitas
vezes passam despercebidos, Satanás usa em seu serviço.
Os homens nunca estarão preparados para fazer a obra de Deus de maneira aceitável
a menos que se envolvam e se empenhem, com firmeza e perseverança, para corrigir
seus próprios erros. Ninguém deve assumir a posição que seu próprio caminho é
perfeito, que ele não precisa alcançar um nível mais alto de padrão.
“Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor
fraternal, não fingido; amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração
puro;”[1 Pedro 1:22] este trabalho é muitas vezes deixado de lado. Muitos estão
trabalhando totalmente de maneira diferente daquela que lhes é dada como padrão
de serviço perfeito.
Se você se engajar no trabalho de salvar almas, o conhecimento de Deus e de Sua
Palavra deve circular em seu coração, como o elemento vital da corrente da vida
circulasse através do seu corpo. Jesus Cristo deve ser estudado; Seu Espírito deve
permear seu trabalho. O eu deve morrer. De outra forma é melhor escolher outro
trabalho, pois seu serviço não será honrar a Deus.
“Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das
concupiscências carnais, que combatem contra a alma; Tendo o vosso viver honesto
entre os gentios; para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores,
glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem.” Pois “
vòs sois a geração eleita, o sacerdòcio real, a nação santa, o povo adquirido, para que
anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz.”[1 Pedro 2:11, 9]
Os perigos de ceder ao apetite
Todo cristão deve entender que existe uma guerra decidida acontecendo entre o povo
escolhido de Deus e os poderes das trevas. Quando os homens se contentam em viver

apenas para este mundo, a inclinação do coração se une às sugestões do inimigo, e sua
licitação está concluída. Mas quando eles procuram deixar a faixa preta do poder das
trevas, e lutar sob a bandeira manchada de sangue do príncipe Emmanuel, a luta
começa e a guerra é continuado à vista do universo celestial.
Todo mundo que luta pelo lado direito, deve lutar lado a lado com o inimigo. Ele deve
vestir toda a armadura de Deus, para que possa ser capaz de resistir às artimanhas do
diabo.
Nossos inimigos estão dentro e fora. Somos assaltados por tentações numerosas e
enganadoras, mais perigosas porque não sempre as discerimos claramente. Muitas
vezes, Satanás nos conquista por nossos recursos naturais, inclinações e apetites. Estes
foram divinamente nomeados, e quando dados ao homem, eram puros e santos. Foi
desígnio de Deus que a razão deve governar os apetites, e que eles devem ministrar a
nossa felicidade. E quando eles são regulados e controlados por uma razão santificada,
são santidade ao Senhor.
Mas o apetite natural dos homens foi pervertido pela indulgência. Por meio da
gratificação profana, eles se tornaram “desejos carnais, que fazem guerra contra a
alma.” A menos que o cristão vigie em oração, ele será livremente dominado por
hábitos que devem ser superados. A menos que ele sinta a necessidade de vigilância
constante, vigilância incessante, sua inclinação abusada e equivocada, serão os meios
de seu retrocesso de Deus.
Jesus Cristo deu a vida para nos salvar, alma e corpo. Ele deseja restaurar a imagem
moral de Deus no homem. Para que isso possa ser realizado, devemos cooperar com
ele. A própria carne de nossos corpos deve ser consagrada ao Seu serviço. Mas isso
pode ser feito enquanto colocamos no estômago alimentos que fortalecerão
sentimentos que combatem a santidade, a felicidade e a pureza?
Uma experiência saudável exige crescimento, e crescimento exige que seja dada
atenção cuidadosa às leis da natureza, que os órgãos do corpo sejam mantidos em
bom estado, sem impedimentos de ação. Há uma grande necessidade de que a
temperança em todas as coisas seja ensinada e praticada. Tabaco e licores de todos os
tipos obscurecem a razão do homem e colocam-no abaixo da criação bruta. Essas
coisas devem ser estritamente evitadas. E apenas comida do caráter mais saudável
deve ser usado; pois somos construídos a partir dos alimentos que comemos. Aquilo
que nós colocamos no estômago se torna carne e sangue, e podemos fazer nosso
sangue impuro por comer carne e outros artigos prejudiciais.
Deus deu grande luz em relação ao tema da reforma da saúde, e mudanças
importantes foram feitas por muitos. Hábitos errados têm sido conscientemente
corrigidos; práticas e costumes prejudiciais foram desistidos. A luz que Deus deu foi
recebida e agiram de acordo com as lições que são um ponto correto.
A Palavra de Deus é clara em relação a essas coisas. Isso nos diz que nossos apetites
devem ser vigiados de perto e que, comendo a carne e bebendo o sangue do Filho do

homem, nossas mentes devem ser mantidas puras e livres para fazer Sua vontade.
Entre os trabalhadores em ____ houve quem visse a importância dessas coisas, que
eram tementes a Deus, temperantes e econômicos. Como esses homens viram a
disposição de satisfazer o apetite e o egoísmo que eram revelados, sentiram medo do
progresso do trabalho. A fé deles foi nutrida. O irmão _____ trabalhou para trazer a
reforma da saúde, mas o exemplo do irmão _____ estava em harmonia com aqueles
que tinham apenas abraçado a verdade, e que não haviam recebido a luz em relação a
uma vida saudável. Assim, o trabalho do irmão _____ foi dificultado por aqueles que
deveriam ter sido convertidos pela luz que Deus deu sobre este ponto.
O irmão _____ fez da carne seu principal artigo de dieta. Ele adora carne e se
estabeleceu no hábito de comê-la. Ele pode ser forte o suficiente para manter uma
dieta de carne, mas não é assim com sua esposa e família, que não são tão fortes. Sua
esposa sofre e não pode dizer por que, mas a satisfação do apetite é a maior causa de
sua doença. O irmão _____ sabe o que a Palavra de Deus ensina neste assunto, mas
ele não pratica. Isso não é agradável a Deus.
"Portanto, se você come, ou bebe, ou o que quer que você faça", a palavra do Senhor
declara: "faça tudo para a glória de Deus" [1 Coríntios 10:31] Aqueles que
negligenciam andar na luz, para que possam glorificar seus apetites, trazem danos
para si mesmos e para os outros. O Senhor não pode manifestar Sua glória através de
homens que desconsideram Sua Palavra.
Você não sabe o perigo de comer carne apenas porque seu apetite anseia por isso. Ao
participar essa dieta, o homem coloca na boca aquilo que estimula paixões profanas.
Emoções descontroladas enchem a mente e a visão espiritual é obscurecida; pela
tendência de auto-gratificação é corrompido o gosto e o julgamento. Fornecendo sua
mesa com esse tipo de comida, você vai contra a vontade de Deus. É trazida uma
condição das coisas que levará a desconsiderar os preceitos da lei de Deus.
Uma dieta simples, simples mas liberal em frutas, legumes e grãos é o melhor para
aqueles que estão se preparando para a obra de Deus. A natureza inferior, com todas
as suas inclinações, deve ser subjugada e crucificada, pois não está sujeita à lei de
Deus, nem de fato pode estar. Isto é absolutamente necessário a fim de que os
cristãos mantenham o corpo subjugado, sujeitando e desenraizando todo carinho e
impulso que
é contrário à vontade de Deus. A comida que ingerimos ajudará ou nos impedirá de
fazer isso.
Mas não é fácil superar as práticas hereditárias e tendências cultivadas para o mal. O
eu é magistral e luta pela vitória. Mas para “aquele que vence” as promessas são
dadas. O Senhor apresenta o caminho certo, mas Ele não obriga ninguém a obedecer.
Ele sai aqueles a quem Ele deu a luz para recebê-la ou desprezá-la, mas seu curso de
ação é seguido por resultados seguros. Porque deve produzir efeito. Assim, o Senhor
lidou com os filhos de Israel. Veja Patriarcas e Profetas, 364-365.

Comer a carne de animais mortos foi permitido por Deus porque os homens estavam
determinados a quebrar todas as regras ou regulamentos, a fim de gratificar o gosto
pervertido. Mas se o apetite por essa dieta é cultivado, doenças graves serão o
resultado. As evidências da maldição que veio sobre a terra por causa do pecado,
abundam em toda parte. Toda a criação estava envolvida, e hoje os animais definham
sob essa maldição. A doença prevalece entre eles de forma alarmante. Cânceres e
tumores são vistos com muita frequência. Os tecidos dos suínos são povoados com
criaturas vivas; e ainda assim essa massa viva é comida e saboreada por homens e
mulheres. A tuberculose destruidora é comunicada pela prática de comer carne e,
assim, a doença é prolongada.
O Senhor fará um milagre para combater os males de uma dieta cárnea? Ele não pode
fazer isso, pois, ao fazê-lo, desonraria a Seu nome. Mas em Sua Palavra Ele levanta o
sinal de perigo, mostrando claramente os males dos quais Ele nos salvaria, e se as
pessoas preferem arriscar as conseqüências, seu curso produzirá o resultado certo.
Cedo demais eles aprenderão que trouxeram sofrimento a si mesmos por persistir à
sua maneira. Seus apetites ansiavam por carne; o Senhor não os forçaria a seguir o
caminho certo.
Na guerra entre o bem e o mal, o Senhor exige que cada um deve permanecer fiel ao
seu posto de serviço. Se é a casa, segure sinceramente e de bom grado fazer de casa
um lugar agradável. Se o seu dever encontra-se na cozinha, procure ser um cozinheiro
perfeito. Prepare alimentos que serão saudáveis, nutritivos e apetitosos, para que os
membros da família não precisem recorrer a estimulantes de qualquer tipo. Isso é
verdadeiro trabalho missionário.
Os pais devem dar atenção estrita a todo raio de luz que Deus deu sobre o tema da
reforma da saúde, pois estamos vivendo em uma geração degenerada, quando existe
o perigo da paixão conduzir os jovens em pecados corruptos e revoltantes, em autopoluição, que arruina a mente, destrói a memória e enfraquece todas as outras
faculdades. Se suas consciências são despertadas para ver esse assunto em sua
verdadeira luz , os pais podem fazer muito para proteger seus filhos da tentação. Mas
se colocarem sobre a mesa a carne de animais mortos, se incentivar os pequenos a
comer esse alimento, eles plantam sementes que trarão uma colheita de corrupção.
Os pais têm a obrigação mais solene de ensinar a eles hábitos corretos de comer e
beber. Coloque diante de seu filho alimentos simples e saudáveis, evitando tudo de
uma natureza estimulante. O efeito que uma dieta de carne tem sobre crianças
nervosas não as tornará doces de temperamento e pacientes, mas irritantes, irritáveis,
apaixonadas e impacientes de contenção. Práticas virtuosas são perdidas, e a
corrupção destrói a mente, alma e corpo.
Muito dano é causado à saúde pela variedade de alimentos que são vistos em tantas
mesas. Pegue os diferentes pratos que são colocados sobre a mesa em uma refeição e
coloque-os todos juntos em um vaso. Mexa-os juntos. Faz o estômago revirar só de
olhar? Deixe por algumas horas e ele fermentará. No entanto, milhares obrigam seus
estômagos a receber uma massa como essa todos os dias. Metade é carne mastigada,

condimentos, temperos, tortas e pudins doces são regados com chá e café. O
estômago maltratado é obrigado a digerí-los e fazero melhor que puder com eles.
Não há pecado em colocar sobre a mesa tal variedade de uma só refeição? Muitas
vezes, o desejo de retornar à integridade moral é expresso. Mas isso nunca acontecerá
até voltarmos a alimentos simples e saudáveis, até que comamos e bebamos para
glorificar a Deus, não para satisfazer nossos apetites pervertidos.
Morreu por causa de má culinária; morreu por causa do pão fermentado; morreu de
medicação; morreu do estômago maltratado - isso pode ser escrito nos túmulos de
muitos. Esse processo suicida é gradual. A natureza urge pelo abuso o maior tempo
possível, mas no final ela deve sucumbir. O óleo na lâmpada da vida é misturado com
uma variedade de substâncias prejudiciais, e a lâmpada se recusa a queimar por mais
tempo. Está extinta, não porque Deus quis, mas por causa do manifesto desrespeito às
leis da natureza.
O que comemos e bebemos tem uma influência importante em nossas vidas e caráter,
e os cristãos devem trazer seus hábitos de comer e beber em conformidade com as
leis da natureza. Devemos sentir nossas obrigações para com Deus nesses assuntos.
Obediência às leis da saúde deve ser feito um estudo sério, pois ignorância voluntária a
esse assunto é pecado. Cada um deve sentir ser uma obrigação pessoal cumprir as leis
da vida saudável.
Muitos se afastam da luz, ofendidos porque uma palavra de cautela é dada e
perguntam: "Não podemos fazer o que quisermos com nós mesmos?" Vocês se
criaram? Vocês pagaram o preço de resgate pela suas almas e corpos? Nesse caso,
vocês pertencem a si mesmos. Mas a palavra de Deus declara: “Vós fostes comprados
por um preço”, “o precioso sangue de Cristo.” A Palavra de Deus nos diz claramente
que nossos hábitos devem ser estritamente vigiados e controlados. “Abstenha-se de
desejos carnais, que fazem guerra contra a alma.” Devemos fazer isso? A Palavra de
Deus é perfeita, convertendo a alma. Se seguirmos diligentemente seus preceitos,
seremos conformados, fisicamente, espiritualmente à imagem de Deus. [Romanos 12:
1, 2; 3:17; 1 Coríntios 6:19, 20, citado.] - Manuscrito 47,1896.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985.

MR Nº 1123 - ADOÇÃO DE CRIANÇAS PEQUENAS
De tempos em tempos, as pessoas pedem meu conselho a respeito da conveniência de
adotar crianças. Entre estes estavam várias esposas de ministros. Antes de responder a
essas perguntas, eu tenho tentado, tanto quanto possível, aprender todas as
circunstâncias de cada caso. E não ousei dar conselhos, a menos que soubesse que o
Senhor estava me levando.
Existem pessoas que não têm filhos pequenos, que podem fazer o bem adotando
crianças. Aqueles que não têm a sagrado responsabilidade de proclamar a Palavra e
trabalhar diretamente pela salvação de almas, tem deveres em outras linhas do
trabalho. Se eles são consagrados a Deus e são qualificados para moldar mentes, o
Senhor os abençoará ao cuidar dos filhos dos outros. Mas que os filhos dos crentes
tenham primeira consideração.
Entre os guardadores do sábado, há muitas famílias numerosas de crianças que não
são cuidadas adequadamente. Muitos pais dão provas que eles não aprenderam de
Cristo as lições que fariam eles guardiões seguros das crianças. Seus filhos não
recebem educação adequada. E há entre nós muitos filhos a quem a morte tem
privado do cuidados dos pais. Há quem possa levar alguma dessas crianças, e procurar
moldar e modelar seus caráteres de acordo com os princípios da Bíblia.
Meu marido e eu, embora tenhamos sido chamados ao trabalho árduo no ministério,
sentimos o privilégio de reunir em casa crianças que precisavam de cuidados e ajudalos a formar caráteres para o céu. Nós não pudemos adotar bebês, pois isso teria
absorvido nosso tempo e atenção, e teria roubado ao Senhor o serviço que Ele exigia
de nós em trazer muitos filhos e filhas para Ele. Mas sentimos que a instrução do
Senhor em Isaías 58 era para nós e que Sua bênção nos atenderia em obediência à Sua
Palavra. Todos podem fazer algo pelos mais necessitados, ajudando a colocá-los em
casas onde eles podem ser tratados.
Mas não ouso aconselhar nossos ministros e missionários, que estão movendo-se
continuamente de um lugar para outro, para se sobrecarregar adotando crianças,
especialmente crianças indefesas. Aqueles que têm os filhos devem compartilhar a
responsabilidade de treiná-los e prestar serviço a Deus. É dever da esposa cuidar de
seus filhos e do marido dela. O Senhor lhe dará forças para fazer esse trabalho se ela
depositar sua confiança nEle e obedecer às leis da vida e da saúde. E marido e mulher
devem se unir no trabalho de trazer à tona seus filhos no amor e temor de Deus.
Uma família bem ordenada e disciplinada terá uma poderosa influência para o bem.
Mas se você não tem filhos, pode ser que seja que o Senhor tenha um propósito sábio
em negar a você esta bênção. Não deve ser tomada como prova de que é seu dever
adotar uma criança. Em alguns casos, isso pode ser aconselhável. Se o Senhor pedir
que você crie um bebê, o dever será muito claro para ser incompreendido. Mas, como
regra, não seria sensato para uma esposa de ministro se sobrecarregar com essa
responsabilidade.

A obra de Deus exige muito esforço. E o senhor deseja ministros e suas esposas
intimamente unidos neste trabalho. O marido e a esposa podem se misturar tanto ao
trabalho que a esposa deve ser o complemento do marido. O Senhor os deseja unidos
para prestar atenção à Sua voz, para se aproximar mais e mais dEle, alimentando-se de
Sua Palavra, e recebendo luz e bênção para transmitir aos outros. Devem ser o mais
livres possível para participar de reuniões de acampamento e outras reuniões gerais. E
a esposa pode ser continuamente uma grande ajuda para o marido em visitas e outros
trabalhos pessoais.
Se a companheira de um ministro estiver unida ao marido no trabalho de salvar almas,
é o trabalho mais alto que ela pode fazer. Mas o cuidar de uma criança pequena iria
absorver sua atenção, para que ela pudesse não participar de reuniões e trabalhar com
sucesso em visitas e esforços pessoais. Mesmo que ela acompanhe o marido, a criança
é muito frequentemente o fardo do pensamento e da conversa, e a visita é tornada
sem efeito. Aqueles a quem Deus chamou para serem cooperadores com Ele não
devem ter ídolos para absorver o pensamento e a afeição que Ele teria dirigido em
outras linhas.
As esposas de muitos servos do Senhor se uniram de coração com seus maridos no
trabalho de salvar almas. Através de seu interesse egoísta em promover a causa de
Deus, a esposa faz o trabalho do marido muito mais completo. Mas para alguns é uma
lição difícil aprender a harmonizar a vontade com a vontade de Deus.
A experiência de uma irmã, como ela me contou alguns anos atrás, está cheia de
instruções. Ela me perguntou: “Você acha que eu estou assumindo uma
responsabilidade muito grande ao tentar entender as razões de nossa fé, para que eu
possa fazer o trabalho missionário com meu marido? Desejo muito tornar-me uma
trabalhadora abnegada com ele. Estou fora do meu lugar tentando, na medida do
possível, manter o ritmo com ele no entendimento da Palavra de Deus e das várias
linhas do trabalho? Ele às vezes me fez perguntas que me fizeram sentir que devo ser
capaz de ajudá-lo a ver algumas coisas de maneira mais clara na luz. Estou errada
neste desejo sincero? Oro muito para que eu não venha a cometer erros. Mas pareceme que a relação do marido e esposa é muito sagrada e solene. Se eu pensasse que
estava preso aos laços matrimoniais apenas para serem acariciados e tratados quando
criança, que eu deveria divertir meu marido e ele me divertir, eu deveria estar muito
infeliz. Deus me deu razão, capacidades, talentos, que devo aumentar usando. Sinto
que eles são uma confiança sagrada, que devo empregar para a glória de Deus.
“Certa vez, tivemos dois filhos queridos, e eu permiti que minha mente fosse quase
totalmente absorvida por eles, apesar do meu marido estar muitas vezes
sobrecarregado com os cuidados de seu trabalho e precisar conselhos. Eu permiti que
os cuidados dos meus filhos ocupassem muito do meu tempo, e eu lhe dei tão pouco.
Ele não reclamou; mas eu estava cega, oh, quão cega. Mesmo com o cuidado dos meus
filhos, eu poderia ter me unido com ele na pesquisa das Escrituras, e dois de um
coração podem trabalhar mais com sucesso que um.

“Eu poderia ter aprendido a copiar as cartas dele e ter ajudado ele em manter suas
contas. Mas quando pensei nisso, desculpei-me dizendo: Ele sabe que tenho minhas
mãos cheias. Fiquei orgulhosa dos meus filhos e comprei muitas coisinhas
desnecessárias para vestir e gastar tempo desnecessariamente preparando suas
roupas para excitar admiração.
“Agora eu sei que meus filhos eram meus ídolos. Eu amei eles mais do que ao Senhor.
Eu permiti que eles absorvessem meu interesse, para que eu tivesse pouco tempo para
dar ao meu marido ou para me qualificar para ajudar as almas.
“Quando meus pequenos foram removidos de mim pela morte, eu murmurei e chorei
como se eu fosse mal tratada. Eu não seria consolada pela minha perda. Eu não
admitiria que meu marido amasse as crianças totalmente tanto quanto eu. Eu fiz seu
coração triste por meu rebelde sofrimento. Mas meus olhos se abriram e vi meu erro.
Eu vi que ele da valor as almas de seus filhos, porque ele era um médico de almas, e
ele colocou uma estimativa mais alta sobre sua amada, do que eu fiz.
“Minha tristeza egoísta quase me matou e aleijou meu marido em seus trabalhos. Mas
o Senhor teve piedade de nós e me deixou ver o egoísmo do meu coração. Agora sou
como alguém que despertou de um sono profundo. Não estou no mundo para me
divertir, para procurar ser divertida ou acariciada, ou para trabalhar para meus
próprios interesses egoístas. Eu estou aqui para cumprir meu dever. Eu tento mostrar
que respeito e honro meu marido por estar interessado em seu trabalho nas várias
linhas da causa da Deus. Não me sinto mais infeliz por coisas que não posso ajudar,
mas tento me adaptar às circunstâncias. Se o Senhor achar conveniente dar outra
criança, eu a segurarei, não como um brinquedo, mas como uma coisa sagrada, carga
confiada; não como ídolo, mas como uma alma a qual devo preparar para os tribunais
do alto.
“Estou tentando ajudar meu marido a suportar seus encargos. Eu faço a maioria das
cópias dele. O trabalho não foi agradável para mim no começo, mas eu tenho que
superar minha antipatia por isso. Não sinto mais que o sentimentalismo deva ser
tecido através de toda a nossa experiência na vida de casados. Como obreiros de Deus
deveríamos procurar prestar-Lhe serviço, honrar Seu nome, mantendo os olhos fixos
em Jesus e encorajando um ao outro para trabalhar as obras de Cristo. Meu marido diz
que pode descansar, e eu posso encorajá-lo agora, porque ambos estamos
interessados em procurar salvar almas que estão fora de Cristo. Eu tive um tempo
estudando muito e oro muito para superar minha fraqueza de caráter e tornar-me, até
certo ponto, o que uma mulher deveria ser, uma verdadeira ajuda. Eu não desejo
acariciar o pecado, como Eva fez, mas firme em Jesus, eu quero afastar o pecado, o
orgulho e o amor pela ostentação, nos caminhos calmos de mansidão e humildade de
coração. ”
Então ela disse que tinha sido aconselhada a adotar um bebê. Ela perguntou se eu
achava que era seu dever fazer isso. Eu a aconselhei a levar esta pergunta a Deus. Eu
disse a ela que ela deveria estar intimamente unida com o marido em seu trabalho. Ela
deve manter o respeito e o amor dele como uma verdadeira mulher a quem Deus

estava ensinando e liderando. "Você pode", eu disse: “cultivar a aptidão para trabalhar
para as crianças. Você pode alcançar seus corações e conquistá-los para Cristo. Essas
crianças você pode trazer aos portões da cidade de Deus, com seus próprios
pequeninos, dizendo: 'Aqui estamos nós, pai, mãe, filhos e um grande número que Tu
nos deste como feixes para Cristo. '”
Precisamos cuidadosamente procurar nossos corações e estudar nossos motivos. O
egoísmo pode levar ao desejo de fazer o que parece ser um ato altruísta e digno de
louvor. A razão pela qual muitos desejam adotar uma criança, o desejo de algo sobre o
qual centralizam sua afeição, revela o fato de que seu coração não está centrado sobre
Cristo; não é absorvido em Sua obra.
Quando ouvi uma esposa de luto por seu marido não ter mostrado a ela todo o
carinho que ela achou que ele deveria, guardei silêncio e pedi a Deus que esta alma
seja renovada pela Palavra. Da luz que Deus me deu. Eu sabia que ela precisava beber
profundo das águas frias do Líbano, em vez das correntes turvas do Vale. Quando as
mulheres se alimentam das palavras de Cristo, quando suas almas sedentas bebem da
água da vida, terão de longe muito menos sentimentalismo e muito maior
espiritualidade. Eles vão purificar suas almas, obedecendo a verdade.
Se a vida de uma mulher está conectada com alguém a quem Deus escolheu para ser
um trabalhador junto com Ele, que ela considere que ela pode fazer o coração do
marido cansado e sua alma triste por seu curso não consagrado de ação. Se clama por
atenção, e a menos que haja grande devoção mostrada a ela, ela se torna infeliz; ela
pode dificultar muito seu trabalho. Ela precisa aprender de Cristo, que viveu para não
agradar
Ele mesmo. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas.
Se a esposa é colaboradora de Cristo na obra de salvar almas, ela se manterá a par do
marido no cultivo da mente e do coração. Ela se esforçará para ser igual a ele no
conhecimento da Palavra de Deus, e em obediência a todos os seus requisitos. Ela vai
manter sua própria alma renovada ao comer a Palavra e beber as águas das fontes da
vida. Então as palavras que ela falar não serão incitadas por inveja ou ciúme; elas
procederão de um coração santificado que tem aprendido diariamente lições aos pés
de Jesus. Portanto em vez de se tornar um fardo indefeso, ser objeto de sua solicitude,
e exigir uma grande parte de sua atenção, a esposa pode fortalecer seu marido para
prestar o mais alto serviço a Deus.
A luz que o Senhor me deu em relação ao ministério das esposas é, se sua vida é
mantida em estreita consagração a Deus, como é o dever de todos os que são
cooperadores com Ele, achará muitas almas para ministrar até que não tenham
oportunidade de ser solitárias ou cultivar egoísmo em qualquer linha. Jesus diz: "Tome
meu jugo sobre você e aprenda de mim; pois sou manso e humilde de coração: e
achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é
leve.” Aqueles que atenderem a este convite não terão nenhum pensamento de
repulsa, nenhum pensamento de solidão. O trabalho deles é fazer a vontade de Cristo.
Ao fazer isso, eles terão uma doce paz, e descanso de alma.

A questão de adotar uma criança, especialmente um bebê, envolve responsabilidades
mais sérias. Não deve ser considerado levianamente. Ela mesma tomou um bebê para
criar, e pode sentir que, se outras esposas de ministros seguirem o exemplo dela,
serão negligentes no dever. Mas isso é um erro. Nosso dever não é decidido pelo que
os outros podem planejar para nós. A questão para cada um resolver é: Ao fazer isso,
estou apenas satisfazendo meus próprios desejos, ou é um dever que o Senhor tem
apontado para mim? Este é o caminho Dele, ou um caminho de minha própria
escolha? Todos devem ser obreiros de Deus. Ninguém é desculpado. Seus talentos não
são seus, para empregar como quiser. Pergunte, o que devo fazer Senhor, com os
talentos que me confiaste? Devo trabalhar para a salvação de muitas almas? Devo
seguir as instruções de Isaías 58: 6-11?
Existem lições profundas e sérias para aprendermos, caso contrário, a vontade própria
será nosso centro, o poder de controle de nossas vidas. O dever do presente é um
trabalho vigilante e uma espera sincera e vigilante em vista do evento solene da
segunda vinda de nosso Senhor. Trabalhando, vigiando, orando - isso constitui o ideal
do dever cristão e da responsabilidade, tornando o homem perfeito em Cristo Jesus.
Nossa vida não deve ser apenas de espera, nem toda agitada, e, atividade e emoção,
para negligenciar a piedade pessoal. A porta do coração deve estar sempre aberta a
Jesus, para que possamos sempre ouvir Sua voz de convite: "Eis que eu estou a porta e
bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com
ele, e ele comigo.” Devemos “não ser preguiçosos nos negócios [mas] fervorosos em
espírito,
servindo ao Senhor.”
Sempre existe o risco de assumirmos um trabalho que O Senhor não colocou em
nossas mãos e negligenciando o que Ele tem nos dado a fazer e que melhor honraria o
seu nome. Aquilo que aos olhos humanos pode parecer louvável pode não ser a
mesma coisa que Deus escolheu para nós fazermos. Vamos considerar individualmente
os muitos ramos do trabalho. Existem vários tipos de trabalhos missionários para fazer.
Considere em espírito de oração qual o trabalho diria melhor para o avanço da causa
de Deus. Se houver um humilde, altruísta coração e espírito contrito ao procurar
conhecer a vontade do Senhor, Ele guiará cada um de nós no caminho em que Ele nos
fará andar.
Ninguém se sinta condenado por não ter um filho para tomar conta. O Senhor pode
ter um trabalho maior para você fazer em ensinar aqueles que não conhecem a Deus e
como fazer Sua vontade. "Portanto diz o Senhor, ... nem o filho do estrangeiro que se
uniu ao Senhor, fale, dizendo: O Senhor me separou totalmente do seu povo; nem diga
o eunuco: Eis que estou seco como a árvore. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que
guardam os meus sábados: escolhei as coisas que Me agradam e apeguem-se à minha
aliança; e lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros lugar e um nome melhor
do que de filhos e filhas: darei nome eterno, que não será cortado ”[Isaías 56: 1-5]
Escrevi estas coisas, para que Satanás não atraia nenhum dos ministros ou seus
companheiros em posições onde eles sejam impedidos de fazer o trabalho que o

Senhor designou para eles. Nós devemos vigiar; devemos orar; e quando Deus diz:
quem devo enviar para fazer esta tarefa por Mim? devemos estar prontos para
responder, "Aqui estou; envie-me.” Trabalho sério deve ser feito. Está esperando por
obreiros altruístas e consagrados.
Irmãos e irmãs, abram seus corações ao Espírito Santo de Deus, e dediquem suas
capacidades dadas por Deus ao trabalho e à vida de puxar almas para fora do fogo.
Mantenha-se no canal de luz, pois existe uma comunicação mais direta do céu para a
terra. Nós não temos um momento a perder. Há um paraíso para vencer e um inferno
para evitar.
Convoco meus irmãos a virem em auxílio do Senhor contra os poderosos. Exorto
minhas irmãs a ficarem ao lado deles e ajudá-los no trabalho. "Vocês não são seus:
pois foram comprados por um preço: portanto glorifiquem a Deus em seu corpo e em
seu espírito, que são de Deus.” -Manuscrito 35, 1896.

Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985.

MR Nº 1124 - PROCLAMAR A VERDADE DE DEUS; EVITAR TEORIAS FANTASIOSAS
(Escrito em 1º de agosto de 1904, de Takoma Park, Washington, DC, para "Irmãos
Paulson, Sadler, Jones e Waggoner.")
Proclame esta mensagem, pois é a sua vida. Deus te dará o poder de Sua graça. Ele lhe
dará os tesouros da verdade, e o Espírito Santo os fará brilhar em seu brilho original.
Dê ao mundo a mensagem que o Senhor lhe deu. Não remova um alfinete ou um pilar
desde o fundamento de nossa fé. Pregue a verdade como tem sido dada pelo Senhor.
Essa verdade é poderosa para converter pecadores.
Existe uma ordem maior de prazer e poder do que o homem pode criar, derivado de
uma fonte acima da humanidade. Mas, a fim de cumprir o propósito de Cristo para
você, você deve estudar as verdades que Ele deu a você. Coma e beba a Palavra.
Afaste todas as teorias fantasiosas. Deixe a verdade se destacar em seu poder original.
Os grandes propósitos de Deus devem ser postos em funcionamento, conforme o
padrão das coisas nos céus. Deixe Deus dar a você sua mensagem. Pese todas as
proposições vindas de seres humanos, pois teorias fantasiosas serão trazidas.Carta
279, 1904, 8, 9.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985

MR Nº 1125 - EDSON WHITE E A REFORMA DE SAÚDE
(Escrito em 25 de maio de 1869, de Battle Creek, Michigan, para “Querido filho
Edson.”)
Minha escrita não será muito boa, pois um olho está enfaixado por causa de
inflamação aguda. Mas, como o irmão McDearman está indo, eu posso enviar por ele.
Eu direi algumas palavras.
Nos sentimos muito ansiosos por você. Desejamos que você forme um bom caráter
cristão e seja aprovado por Deus. Nós esperamos que novas cenas não interessem e
absorvam sua mente para que você negligencie a grande salvação que o Filho de Deus
comprou pra você. Esperamos que você mostre o verdadeiro princípio [mesmo que
você esteja] agora longe de nós. Na dieta, temos sido rigorosos em seguir a luz que o
Senhor nos deu. Você está familiarizado com essa luz, e nós confiamos em que você
terá o temor do Senhor continuamente diante de você e respeitará a luz que Ele deu e
não será menos rigoroso do que nós somos.
Temi por você, pois marquei quão pouco controle você teve controle sobre seu apetite
e seus desejos. Eu lamentei em segredo sobre isso e oramos ao Senhor para iluminar
sua mente e acelerar sua consciência para que ela seja sensível, suscetível à influência
do Espírito.
Aconselhamos a não comer manteiga ou carne. Nós não temos na nossa mesa. Eu
espero que você sinta que temos lhe aconselhado para o seu bem e não para privá-lo
dessas coisas por causa de quaisquer noções de sua preferência.
Você tem lições de autocontrole para aprender que ainda estão sendo testadas. Você
deve ter regras para se regular, sua dieta, seu trabalho, suas horas. Tudo isso você
precisa fazer agora para disciplinar você mesmo. Tenha princípios fixos. Represente a
reforma da saúde. Todos sabem que não colocamos manteiga em nossa mesa. Se eles
vêem você, nosso filho, comer as coisas que condenamos, você enfraquece nossa
influência e abaixe-se na estimativa deles. Eles vêem imediatamente que o apetite é
mais forte com você do que o princípio, que apesar de todo o nosso trabalho
para trazer o povo de Deus à negação do apetite, não temos influência com nossos
próprios filhos. Quando eles conseguem carne ou manteiga, eles vão comer, ou Edson
vai ....
É hora de você começar a trabalhar para resgatar o passado e agora voltar
rapidamente. Agora você está formando novas associações em uma nova Igreja. Deus
vai provar você agora para ver qual caráter você quer desenvolver nas novas relações
em que você está. Suporte o que é correto. Mantenha-o com virilidade. Você será
observado para ver se carrega nossos ensinamentos para os outros. Você vai desonrar
ou honrar-nos através das instruções que recebemos da boca do Senhor ao Seu povo e
a você? Oh, meu filho, levante-se do que é baixo, egoísta, da posição indolente e
preguiçosa que você tem ocupado onde a maldição de Meroz poderia chegar até você,
e trabalhe de um ponto de vista mais elevado do que gratificação e o mero agradar aos

outros e ser aceitável aos olhos dos mortais pobres e errantes. Oh meu filho, meu
querido filho, meu amor
Por você é forte, e meu amor por você não morrerá, mas aumentará à medida que os
perigos aumentam.
Não se deixe abater no falar conversa fiada e estar desprotegido. Vigie, vigie, vigie e
ore para que não entre em tentação. Ah, esteja onde você pode subjugar seus desejos
e vontades e ser controlado pela vontade de Deus, submisso ao Seu Espírito. Não aja
como se os serviços de Cristo fossem cansativos, mas deixe sua vontade submersa na
vontade de Deus. Coma e beba para Sua glória. Edson, eu quero ouvir você ainda
falando a verdade para os outros, mas deve estar em você antes que você possa
ensinar e mostrar a eles.
Está tão escuro que não consigo ver para escrever. Adeus. Que o Senhor abençoe você
meu filho Sua mãe que te ama, Ellen White. Carta 5, 1869 1-4.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 198

MR Nº 1126 - PENSAMENTOS AO VIAJAR DE TREM
(Escrito em 24 de maio de 1876, perto de Laramie Plains, Wyoming, para “Queridas
Crianças.")
Descansamos bem ontem à noite. Nossos aposentos não são tão bons quanto na
cabine quando saímos de Oakland. Mas estamos fazendo o melhor com a situação e,
portanto, são bastante confortáveis. Nossa confortável condição é feita pelo tom de
nossos sentimentos internos. Ninguém pode ser feliz se eles levarem a felicidade
deles. Se estamos conectados com o céu, o conteúdo, a paz e a felicidade do céu serão
nossos. Nossas negligências, omissões, tristezas e decepções não serão, não poderão,
deprimir o coração que está emprestando sua força e serenidade do céu.
Apreciei meu café da manhã. Boa comida. Eu não comi bolo, mas pouco queijo, mas
pouco _____. [ Esta palavra não é claramente legível no manuscrito original. ] Amei o
pão integral; turnovers marrons acabou seu tesouro interno no forno, deixando nada
além de crosta para nós. Mas temos o suficiente e isso é bom.
Eu sinto que estou certa. Louvado seja o Senhor pelas evidências que temos de Seu
cuidado e proteção nessa jornada. Maria cuida de tudo e os assuntos gerais são
excelentes. Ela é muito atenciosa ao meu conforto, gentil e cuidadosa.
Ontem, enquanto esperávamos um trem, descemos e estávamos olhando por uma
pedra ou algo como uma lembrança. Uma senhora disse que tinha escolhido alguns
espécimes que ela me daria. Ela me deu livremente amostras de ágata de musgo,
madeira petrificada e pedaços de sálvia petrificada. Ela disse que tinha vindo visitar a
irmã que morava na estação, e ela ficaria uma semana e poderia obter tudo o que eu
desejasse. Eu pensei foi certamente muito gentil e liberal da sua parte assim ajudar um
desconhecido.
Quero reunir as coisas que posso escolher nessa jornada. Eu acho que estamos nos
dando bem, e sinto que o Senhor é meu ajudante, o que é o melhor de tudo.
Você viu que a banheira no canto da casa foi esvaziada e colocada no porão? Veja que
ripas e pedaços de madeira são apanhados por toda a casa nova. Se for alugada, retire
a madeira do porão e coloque-a em um local seguro, pois é preciosa. O irmão Baker,
ou alguém [mais] pode fazer isso. Há muita madeira. Cuide do escritório e da primeira
casa nova construída atrás da casa das máquinas.
Eu gostaria que as crianças tivessem um espaço de brincar ensolarado ao lado do
escritório em um bom lugar onde eles poderiam levar sua bagunça ao ar livre e serem
felizes. Eu apenas sugiro isso. Havia uma casinha com algumas máquinas [que] eu
planejei consertar para eles, mas não consegui. Como não permitimos que eles se
associem a outras crianças, devemos ajustar as coisas para substituir isso.
Comprei dois pares de sapatos brancos do homem logo abaixo do salão onde temos
reuniões. O mais caro paguei US $ 1,50; e outro eu paguei $ 1,25. Um deles tem uma

mancha de tinta - o par mais barato. Eles são tão grandes que eu gostaria que eles
fossem trocados por algo que alguns de vocês da família querem na forma de sapatos.
Cada uma das crianças tem dois pares de sapatos leves, assim como bons como os que
comprei do homem debaixo do corredor. Se eles fossem do tamanho certo, eu os
guardaria, mas eles não são, e eu os devolverei. Ele dará outra coisa no lugar deles.
Devo tomar os sapatos de Addie um dia, que estão rasgando, e levá-los a este homem
para serem reparados. Paguei US $ 1,50 pelos sapatos. Este homem fez um mau
serviço. Ele disse que os consertaria gratuitamente.
A irmã Rice encontrou a seda que queria? Amor para toda a família. Espero que a irmã
Rice esteja [tão] livre e feliz quanto puder diante das circunstâncias. Carta 28a, 1876.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985.
Carta Inteira

MR NO. 1127 - AJUDANDO OS NECESSITADOS; RELATÓRIO SOBRE ATIVIDADES DO
NATAL; IMPORTÂNCIA DE UMA CONEXÃO VIVA COM DEUS
(Escrito em 26 de dezembro de 1878, de Denison, Texas, para “Querida Família em
Battle Creek - Willie, Mary, tia Mary, Edith, Addie e May, e irmão e irmã Sawyer. ”)
Suponho que você esteja interessado em saber como passamos o Natal. Na véspera do
Natal, fomos à cidade, e foi tediosamente frio. Eu sofri com frio. Eu não lembro de ter
passado tanto frio aqui em Michigan. Mas o povo do irmão Moore estava morando em
uma tenda e era muito desconfortáveis. Estávamos determinados que ele não deveria
viver assim, começamos a buscar uma mudança. Nós os mudamos para a antiga casa
da irmã Bahler, que era muito aberta, mas melhor do que uma tenda, por várias
noites. Nós dividimos nossa roupa de cama com eles para impedi-los de sofrer.
Depois fomos à cidade e compramos para eles farinha branca e Graham; açúcar, osso
de carne, e manteiga estão fora de questão. Nós gastamos US $ 10,00 em roupas para
torná-las confortáveis e móveis necessários para ficarem bem. Vou lhe contar tudo o
que eles tomaram no café da manhã – algumas grãos de milho e um pouco de gordura
de sebo. Não tem uma cadeira; uma cama de palha ou algo confortável para deitar. As
crianças tinham um tapete e um cobertor velhos debaixo deles. A irmã Moore não
tinha sapatos, nem roupas confortáveis. Ele não tinha calças aptas para vestir.
Na manhã de Natal, todos tomamos café juntos - James Cornell; Florence e Clara, suas
duas meninas; Irmão e irmã Moore e seus três filhos; Irmã Bahler e Etta, uma menina
que vive com eles; e a irmã Daniells, nossa cozinheira, pai e eu. Nós tinhamos um
quarto de carne de veado cozido e recheado. Era tão macio quanto uma galinha. Todos
nós gostamos muito. Há bastante carne de veado no mercado.
Não vejo em anos tanta pobreza como tenho visto desde que eu vim para o Texas. O
irmão Moore tem problemas de saúde e ele não tem nada - nem um centavo para
obter provisões. Nós devemos ajudar essa família ou eles sofrerão pelas próprias
necessidades da vida. Eu coloquei aqueles lençóis de flanela que você me enviou na
cama dele. Ele agora é incapaz de trabalhar por causa de pleurisia. Dei um vestido para
cada uma das meninas Cornell, que eles precisavam muito. Eu não desejo ver a miséria
e a falta do conforto da vida.
James Cornell ganha pouco agora. Ele tem muito sofrimento com reumatismo.
Roxanna está quase morta de asma, mas ela está se recuperando agora de um longo
cerco de doenças angustiantes.
Você não pode dizer como eu trabalhei cedo e tarde para a saída dos testemunhos, e
ainda há muito por vir, que não foi escrito. Muito assunto importante que estou
escrevendo em relação ao sanatório e à faculdade e ao escritório. Eu tenho uma
grande liberdade na escrita.
Pai é muito gentil, alegre e feliz. Seu trabalho de preparação do assunto tem sido
muito cansativo para ele, mas ele continua exercitando, cortando madeira e trazendo-

a, caminhando até os correios voltando, uma milha e meia indo e vindo. Ele tem
bastante exercício físico; se preocupa principalmente com seu próprio time. Você vê
que uma mudança ocorreu com ele.
Estou surpreso comigo mesmo por poder fazer tanto. Eu não dou crédito ao clima, pois
não vejo vantagens especiais do Texas sobre Michigan, exceto em tantas doenças que
amedrontam, o que é uma desvantagem.
Temos uma casa bonita e rebocada; um fogo durante todo o dia, e ainda assim por
várias noites nossa bacia de lavagem foi congelada e a caneca contendo meus dentes
estava congelada de forma tão sólida que precisavam derreter. Na última noite o chão
estava coberto de neve, mas eu não gosto nada desse ar frio e estimulante.
Nós estivemos no depósito três dias seguidos para o irmão Huey [?] E nosso copista. Eu
gostaria de saber quanto tempo você pensa em me manter sem meu copista. Vou
escrever algumas cartas em breve se você não nos enviar ajuda. Você não pode ter
uma cópia melhor do que você teve, a menos que você me forneça ajuda.
Estamos nos dando muito bem aqui; agora temos uma boa carroça e cavalos, não
compramos, mas estão sendo usados. Gozamos todos os dias agradáveis cavalgadas,
quando não nos dedicamos à escrita. As estradas são arenosas e excelentes.
Pai acabou de terminar os dois primeiros capítulos sobre o Espírito de Profecia, No. I,
para Sinais. Sentimos profundamente a necessidade de nosso povo ser despertado
para sentir seu dever. Devemos nos manter tão perto de Deus como manter nossa
simplicidade e nossa humildade. Nós devemos guardar nós mesmos à direita e à
esquerda, para que Satanás não tenha qualquer vantagem. Podemos ter o Espírito e
poder santificador da verdade em nossos corações se observarmos, orarmos e
confiarmos plenamente nos méritos do sangue do Cordeiro de Deus, que tira os
pecados
do mundo.
Podemos receber a bênção especial de Deus se acreditarmos apenas e orar com fé
viva. Estamos com muito frio, sem fé. Nós esperamos tão pouco. Vamos nos aproximar
de Deus com plena certeza de fé, e não desanimar. Todos nós temos um trabalho
individual diante de nós, um esforço pessoal para fazer nossa própria salvação e a
salvação dos nossos semelhantes. Não podemos fazer nada no grande plano de
salvação sem uma conexão viva com Deus. Não devemos descansar sem a evidência de
que nossos caminhos agradam a Deus. Não temos tempo a perder. Devemos ser
sinceros nesse assunto; o trabalho de superar não é brincadeira de criança, mas uma
realidade.
Pensamos em todos vocês com os mais ternos sentimentos. Recebemos uma
excelente carta do irmão Smouse e vamos responde-la em breve. Eu espero que ele
escreva com frequência. Eu gosto do espírito de sua carta.

Nós estamos reclusos aqui; sem visitantes, nada para tirar nossa atenção do trabalho.
Estamos todos trabalhando o tempo todo, ou seja, estou. Pai não pode limitar-se
estreitamente.
Diga às minhas boas irmãs em Battle Creek que eu ficaria feliz se elas escrevem
frequentemente.
Muito amor para todos vocês. Tenha bom ânimo e viva aos pés de Jesus.
Filha Mary, você escreve que escreveu para minha irmã para enviar parte desses
artigos de vestuário para Lizzie Tenney. Essa é a irmã do meu marido, não minha irmã
gêmea, cujo nome é Lizzie Bangs. Você devia ter encontrado o endereço de Mary Foss
e depois lhe escrever uma resposta, e não deixar o assunto descansar. Temo que eles
não tenham recebido a caixa e podem nunca conseguir. Escreva novamente. Carta 63,
1878.
Ellen G. White
Washington DC,
11 de abril de 1985

MR Nº 1128 - WC WHITE E A VIDA SAUDÁVEL
(Escrito em 15 de fevereiro de 1874, de Santa Rosa, Califórnia, para “Meu Caro
Clarence [Willie].”)
Escreverei algumas linhas esta noite à luz da lâmpada. Eu sei que houve alguns
problemas em relação à sua saúde. Como está meu filho? Você faz exercício físico? Isto
é muito importante para que tenha força física e mental. Nós não queremos que você
fique como um dispéptico.
Você não pode viver muito claramente quando está estudando tão constantemente.
Seu pai e eu deixamos de comer leite, creme, manteiga, açúcar e carne inteiramente
desde que viemos para a Califórnia. Estamos muito mais claros da mente e muito
melhor do corpo. Vivemos muito claramente. Não podemos escrever a menos que
vivamos com simplicidade. Seu pai comprou carne uma vez para May enquanto ela
estava doente, mas nem um centavo gastamos com carne desde então. Nós temos
frutas excelentes de todos os tipos. Você quer que lhe envie alguns figos? Como está
sua roupa? Deixe-nos saber como você está se sentindo; e suas roupas estão bem
cuidadas? Você está feliz?
Queremos que você escreva o mais rápido possível, pois estamos muito ansiosos ouvir
de você. Às vezes, o pai pensa que não deveria ter vindo para a Califórnia, mas
permanecido em Battle Creek. Você acha? Você sabe que tememos em relação a sua
estadia em Battle Creek. Se tudo estivesse bem com o pai, eu preferiria estar em Battle
Creek do que em qualquer outro lugar, mas a multiplicidade de cuidados e encargos
que
Se desenrolam por lá, acho que em breve o atingiria.
Papai está deprimido há alguns dias. A dispepsia tem um forte domínio sobre ele. Mas
assim que pudermos sair e cavalgar, e não ficar tão confinados, acho que ele vai
melhorar.
A irmã Hall está bem. Além disso, as crianças são boas e estão indo bem. Eles são
gerenciados com facilidade e os filhos são os mais felizes do que qualquer que eu
esteja familiarizado.
Estou me sentindo muito bem. Meus olhos estão quase bem. Eles não mostram
qualquer inflamação, mas há uma dor neles e incapacidade de mantê-los abertos.
Parece haver uma rigidez nas pálpebras.
Espero que você tenha boa coragem no Senhor. Seja fiel ao dever. Seja fiel a Deus.
Deixe sua luz brilhar. Seja alegre em Deus, pois Ele fará todo o bem para você.
Que a paz de Deus habite em seu coração e tenha bom ânimo. Não desanime com
nada. Que o louvor de Deus esteja sobre seus lábios constantemente. Carta 12, 1874.
Ellen G. White Estate

Washington DC,
11 de abril de 1985.
MR NO. 1129 - ATITUDE DE ELLEN WHITE EM RELAÇÃO AO USO DE ALIMENTOS
CÁRNEOS
(Escrito em 6 de junho de 1895, de Norfolk Villa, Prospect Street, Granville, NSW, para
AO Tait.)
Em resposta às suas perguntas, responderei brevemente agora, mas mais totalmente
em breve.
Nunca senti que era meu dever dizer que ninguém deveria sentir o sabor da carne em
qualquer circunstância. Dizer isso quando as pessoas foram educadas a viver de carne
em grande medida, seria levar o assunto ao extremo. Eu nunca senti que era meu
dever
fazer afirmações abrangentes. O que eu disse, eu disse sob um senso de dever, mas fui
guardado em minhas declarações, porque eu não queria dar ocasião para alguém ser a
consciência do outro.
A irmã Davis acaba de chamar minha atenção para um artigo impresso em Instrutor da
Juventude de 31 de maio de 1894. A pergunta é: Eu pretendo ter essa frase
exatamente como apareceu no instrutor? Fico surpreso ao vê-lo exatamente como
parece: “Uma dieta de carne não é a mais saudável das dietas, e ainda assim eu
assumiria que a carne
não deve ser descartado por todos.” Não sei explicar por que isso aparece exatamente
como aparece.
Desde a reunião do acampamento em Brighton, bani absolutamente a carne da minha
mesa. É uma coisa entendida que se eu estou em casa ou no exterior, nada desse tipo
deve ser usado em minha família, ou venha sobre a minha mesa. Eu já tive essas
representações antes na minha visão durante a noite, sobre esse assunto, que sinto
que tenho feito bem ao banir carne da minha mesa. Eu gostaria que a sentença fosse
modificada mudando o “não”- “ainda não assumo a posição de que a carne deve ser
totalmente descartada por todos ”, por exemplo, por quem está morrendo do
consumo.
Eu tenho passado por uma experiência neste país que é semelhante à experiência que
tive em novos campos na América. Eu tenho visto famílias cujas circunstâncias não lhes
permitem fornecer sua mesa com comida saudável. Vizinhos incrédulos os enviaram
porções de carne de animais mortos recentemente. Eles fizeram sopa da carne, e
abasteceram suas famílias numerosas de crianças com refeições de pão e sopa. Não
era meu dever, nem eu achava que era o dever de qualquer outra pessoa, ensiná-los
sobre os males de comer carne. Eu sinto pena sincera das famílias que recentemente
chegaram à fé e que estão tão pressionados pela pobreza que não sabem de onde virá
a próxima refeição que está chegando.

Não é meu dever falar com eles sobre alimentação saudável. Há sim tempo para falar e
tempo para ficar em silêncio. A oportunidade fornecida pelas circunstâncias desta
ordem, é uma oportunidade de falar palavras que encorajará e abençoará, em vez de
condenar e reprovar. Esses que viveram com uma dieta de carne a vida inteira não
vêem o mal de continuar a prática, e eles devem ser tratados com ternura.
Mas no mesmo mês em que este artigo foi publicado, alguém da minha família me
perguntou se não deveríamos matar algumas das aves de que tínhamos um grande
número, e os preparamos para a nossa mesa. Eu disse decididamente: "Não". Assinei a
promessa ao meu Pai celestial, e descartei a carne como um artigo de dieta. Não
comerei carne eu mesmo, nem colocarei diante de minha família. Eu dei ordens que as
aves fossem vendidas, e que o dinheiro que elas trouxeram seja gasto na compra de
frutas para a mesa.
Desde que cheguei a este país, fiz perguntas a respeito da condição dos animais que
são mortos para o mercado, e eu tenho conhecido que rebanhos inteiros eram
abatidos quando não mais de um em vinte estavam sem doença. Doenças pulmonares,
câncer e
tumores, são surpreendentemente comuns entre os animais. É verdade que os
inspetores rejeitaram muitos dos bovinos que estavam doentes, mas muitos foram
repassados ao mercado que deveriam ter sido recusados. Disseram-me que inspetores
e pastores entraram em confederação neste assunto. Alguns inspetores dizem: “Este
rebanho ou este rebanho passará. Deixa-me esta ou aquela ovelha, ou este ou aquele,
boi.” A carne foi para os mercados para consumo humano.
Em muitas localidades, até o peixe é prejudicial e não deve ser usado. Isto é
especialmente verdade quando os peixes entram em contato com o esgoto das
grandes cidades. Raramente temos peixe na mesa. Os peixes que participam do esgoto
imundo podem passar em águas distantes da rede de esgotos e ser capturado em
localidades onde a água é pura e fresca, mas por causa da drenagem prejudicial na
qual eles estão se alimentando, eles não são seguros para comer.
Temos uma família numerosa e, além disso, temos muitos convidados, mas nem carne
e manteiga não são colocadas sobre a nossa mesa. Nós usamos o creme do leite das
vacas que alimentamos nós mesmos. Compramos manteiga para cozinhar de laticínios
em que as vacas estão saudáveis em boa condição e bom pasto. Carta 76, 18957-9.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985

MR Nº 1130 - AS RESPONSABILIDADES DOS AJUDANTES DE ELLEN WHITE NA CASA
DA AUSTRÁLIA
(Escrito em 9 de julho de 1896, de “Sunnyside”, Cooranbong, NSW, a "Querida
sobrinha" [Sra. Mary Watson, nee Clough]).
Eu esperava escrever algo definitivo antes disso, mas a incerteza não é de modo algum
removida. A situação do trabalho na América pode nos chamar daqui a qualquer
momento; eu posso ter que participar da próxima Conferência Geral.
Não estamos situados como estávamos quando meu marido estava vivo e você estava
conosco. Agora estamos morando em Cooranbong, 20 milhas de qualquer cidade. O
clima de Nova Gales do Sul é tão bom quanto qualquer que eu conheça, e você sabe
que eu viajei quase por todo o mundo habitado. Viemos aqui para obter o benefício
desse clima. O interesse da nossa escola exigia que tivéssemos terras que pudessem
ser cultivadas, e 1500 acres foram comprados para esse fim. Eu comprei cerca de 60
acres desta terra e temos uma casa confortável construída na planície.
Quando chegamos a esse lugar, há um ano, no primeiro mês, era uma floresta de
árvores e vegetação rasteira, como a vista no Colorado. Tivemos um grande número
de trabalhadores, e eles lançaram cinco tendas e foram trabalhar. Eu não poderia estar
em dois lugares ao mesmo tempo, então eu vim aqui com minha família.
Antes de vir para cá, ocupei uma casa em Granville, um subúrbio de Sydney, perto de
Parramatta. Esta casa era uma grande e bonita mansão, situada em uma localidade
saudável. Foi anunciado para alugar [um termo britânico que significa “para alugar”]
por duas libras por semana, mas tempos difíceis chegaram e conseguimos recebê-la
por 5,76 dólares por semana. Eu acho que moramos nesta casa por cerca de dois anos.
Minha saúde melhorou muito ultimamente. Nos últimos dois anos, escrevi mais do
que jamais fiz antes no mesmo período de tempo. Agora estou escrevendo muito.
Atualmente, minha querida sobrinha, temos 13 na família. Deixe-me citar eles. Sara
McEnterfer é minha enfermeira e assume o cargo de matrona de minha casa. Ela
esteve comigo por nove anos antes de eu deixar a América, e viajou comigo onde quer
que eu fosse. Mas ela foi derrubada com febre da malária, e May Walling e Emily
Campbell vieram comigo para este país. Há cerca de um ano, fiquei muito doente e
pensei que eu poderia morrer ou então ter um longo cerco de doença, e Sara veio até
mim.
Sarah Belden está comigo e cozinha para a família. Byron Belden, seu marido, morreu
há alguns meses. Marian Davis e Eliza Burnham são minhas principais trabalhadoras na
linha editorial.
Maggie Hare está editando meus artigos para os jornais. Ela não tem muita experiência
nessa classe de trabalho. Ela é uma jovem mulher de boa saúde e é altamente
promissora e apreciada por mim.

Minnie Hawkins, que serviu na tipografia e provas de redação no Echo Office em
Melbourne por vários anos, agora está sendo educada para editar meus artigos para a
imprensa. Ela é uma rapariga cheia de saúde e vigor. Os dois últimos mencionados são
máquinas de escrever. [Um termo para datilógrafo.] Maggie Hare leva dita para a
taquigrafia, então ela relata todos os meus discursos e os escreve.
May Israel é minha contadora. Ela é uma jovem mulher de boa saúde. Ela também
escreve taquigrafia. Ela relatou sermões em nossas reuniões de acampamento, mas
teve muito deste trabalho colocado sobre ela que se temia que ela tivesse ferido seu
sistema nervoso. Mas ela desde então aprendeu melhor o que ela pode suportar. Ela
também é uma datilógrafa, para que tenhamos três máquinas em operação.
Senhorita Lucas, uma jovem mulher que eu penso estar com 26 anos, é minha
costureira. Edith Ward, fiquei com pena. Ela tinha 12 anos quando veio morar comigo
e agora tem 14 anos. Ela é a empregada de Sarah Belden e a ajuda na cozinha. Edgar,
um garoto de cerca de 15 anos, faz as tarefas do local, como cortar madeira, cuidar do
fogo etc. O Sr. Connell é meu gerente externo, cuidando dos cavalos e do trabalho
agrícola. Harry Hawkins, irmão de Minnie, é um membro da minha família no
momento. Ele é carpinteiro, e é muito útil.
Eu tenho quatro cavalos e três vacas. Willie tem duas vacas. Sara tem um cavalo de
sela. May Israel e Minnie Hawkins também tenham cavalos. Willie trouxe sua família
da América e deu a eles uma mãe. May Lacey, a jovem com quem se casou, é filha do
Sr. Lacey, que se casou com a mãe de Harry e Minnie Hawkins.
May é uma mulher que eu amo e respeito. Ela é tão alta quanto ou talvez um pouco
mais alto que a nossa amada Mary White. A saúde dela é robusta, seus olhos são azuis,
sua pele é clara, suas bochechas são tão vermelhas como rosas. Ela tem uma excelente
disposição. Cerca de três meses atrás ela apresentou a Willie um par de meninos
gêmeos. Assim, sua família tem rapidamente aumentado.
Willie mora em uma casa que foi construída para um convento, mas os católicos não
podiam continuar e alugam para WC White. Era uma casa muito agradável, e tem duas
varandas amplas, uma acima e uma abaixo, correndo por três lados da casa. Willie tem
seis em sua família, contando os meninos. A irmã de sua esposa e Ella White gerenciar
a cozinha. Ella ganhou 25 libras desde a chegada em Cooranbong. Mabel ganhou
proporcionalmente. Ela não era pesada antes de deixar a América. Nora Lacey, seu
irmão Herbert Lacey e sua esposa, e o Sr. Tucker, um velho cavalheiro, embarcam com
eles. Com estes, a família é dez.
Há dois anos cheguei à conclusão de que havia perigo no uso da carne de animais
mortos, e desde então eu não uso carne. Nunca é colocado na minha mesa. Eu uso
peixe quando consigo isto. Podemos pegar peixes bonitos no lago de água salgada aqui
perto. Eu não uso nem chá nem café. Enquanto trabalho contra essas coisas, não
posso deixar de praticar o que sei ser melhor para a saúde e minha família deve estar

em perfeita harmonia comigo. Você vê, minha querida sobrinha, que eu estou
dizendo-lhe os assuntos exatamente como eles são.
O processo com o Sr. Walling me custou US $ 3.000. Eu poderia ter decidido entrar no
tribunal, mas isso teria trazido as crianças onde teriam sido obrigados a testemunhar
sob juramento contra seu pai, e teria levado a problemas sem fim. A mãe seria levada
a tribunal, e você provavelmente [teria] de fazer uma parte. Não há como saber que
mentiras poderiam ter sido juradas ou quanta desgraça pode ter sido trazida sobre
todos nós. Eu paguei cerca de US $ 2.000 por depoimentos e honorários advocatícios,
e
US $ 1.500 para liquidação. Isso cortou uma fatia. Eu estive incapaz de vender
qualquer propriedade minha na América e as despesas de levar a mim e à família de
um lugar para outro não são pequenas.
A conferência me fornece dois trabalhadores. O resto eu pago eu mesmo. Os tempos
se tornaram muito difícil para todos nós. Eu tenho dois livros nas mãos das
impressoras – O Maior Discurso de Cristo e uma edição grande e revisada de A Vida de
Jesus. O manuscrito desse acabou de ser enviado. Vai me custar US $ 2.000 pela minha
parcela de cortes neste livro. Tempos difíceis chegaram, e nós não podemos vender
nossos livros tão rápido quanto desejamos, portanto sentiremos a pressão até os
tempos mudarem. Atualmente, estou endividado na América vários milhares de
dólares. Se o livro que agora tenho pronto para a imprensa tiver uma venda bemsucedida, espero que possamos realizar o suficiente para pagar nossas dívidas. Estou
pagando juros sobre esse dinheiro. Quero fazer mais por esse campo antes de sair, e
terminar minha vida aqui.
Receio que sua vida, desde que estivéssemos unidos no trabalho, não tenha sido
calculada para prepará-lo para se conectar comigo. Eu tenho uma família muito
harmoniosa, e estou educando e treinando trabalhadores, dando-lhes todas as
vantagens, para que possam ser úteis para mim no meu trabalho. Tenho medo de que
você ficaria decepcionado com a economia que nós temos que exercitar. Seremos
continuamente obrigados a exercer esta economia, pois devemos prestar ajuda na
construção de capelas e edifícios escolares. Essa economia seria uma experiência
bastante dolorosa para você.
Minha mesa está decorada com frutas da estação. Por vários meses agora teremos
laranjas, que podemos obter das árvores. Alguns dias atrás, Sara, Maggie e sua tia Ellen
pegaram o cavalo de transporte, e dirigiram cerca de seis milhas, e ajudaram a colher a
linda fruta amarela. Compramos 28 dúzias de laranjas. Muitos de nossos trabalhadores
compraram alguns para eles, além do que eu ganhei a mesa. Também comprei dez
dúzias de limões. Laranjas e limões são as únicas frutas frescas que podemos obter
nesta estação do ano. Quando estas acabarem, aparecerão os primeiros pêssegos. Nós
vamos levá-los na época do Natal.
As ervilhas podem ser plantadas neste país para produzir quase o ano todo. Eu uso
tomates desde o Ano Novo até cerca de duas semanas atrás. Abóboras temos em
abundância. Os vegetais crescem bem nesta terra, mas não criamos muitos porque a
terra não estava preparada para eles. Legumes, frutas e pão, formam a nossa mesa.

Como estamos educando os colonos nos princípios de saúde, não colocamos, sob
nenhuma circunstância, carne na mesa. Alguns de nossa empresa atual são alunos de
uma escola e portanto, preceito e exemplo devem ser harmoniosos. Todo ano nós
colocamos não menos que seiscentos ou oitocentos quartos de frutas enlatadas. Nós
temos pêssegos, damascos, nectarinas, uvas, ameixas e tomates enlatados.
Eu lhe dei essas informações para que você saiba tudo sobre nossas maneiras e
práticas, que podem diferir do seu estilo atual de vida. Estamos todos de boa saúde,
com exceção da irmã Eliza Burnham, que ocasionalmente tem dores de cabeça
nervosas. Irmã Burnham é uma editora superiora. Marian Davis também é autoridade
na classe de livros que enviamos ao mundo.
Agora, se após esses detalhes você sentir vontade de se unir conosco se
permanecermos aqui, podemos encontrar o suficiente para você fazer. Por favor digame por qual salário você trabalharia. Não poderíamos pagar os mesmos salários que
ganhamos quando meu marido vivia, mas você deveria se juntar conosco eu pagarei o
mesmo salário que eu pago a meus outros trabalhadores totalmente qualificados para
fazer o trabalho. O mais alto que eu pago é nove dólares, e eles me pagam três dólares
pela mesa, quarto e lavagem. Eu não posso fazer o bem de enviar para você, por causa
da falta de dinheiro, o valor da sua passagem. Depois que essa pressão for levantada,
espero ter algum dinheiro. Tenho rascunhos no Echo Office, mas no momento eles
foram sacados no banco e não posso pressioná-los.
O irmão e a irmã Rousseau voltaram aos Estados Unidos na segunda-feira passada;
[eles] obtiveram dinheiro vendendo os bens domésticos que possuíam.
Agora, informe-me exatamente o que deseja, o mais rápido possível. Você vê que eu
não tenho nenhum incentivo para você. Nada me alegrava mais do que ver você e seu
marido convertidos à verdade, que você sabe que é verdade. Vai custar-lhe um esforço
maior agora do que custaria o que fizeram anos atrás; pois ninguém pode escolher o
caminho da desobediência em vez de obediência e tornar-se melhor preparado para
aceitar a verdade que envolve uma cruz. Eu acho que todas as objeções foram
removidas em sua mente, mas há uma, e essa é a cruz. Essa objeção nenhum poder no
céu ou terra podem remover. Temos um grande desejo e para que toda alma receba e
pratique a verdade, não por compulsão mas por causa do amor a isso. O céu vale tudo
para mim, e sua alma e a alma de seu marido são valiosas para Deus. “Todos os
caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam Seus estatutos e
Seus testemunhos.”
A obediência deve vir do coração. Sempre foi um trabalho do coração com Cristo. Se
você ama a Jesus, não pensará que é uma tarefa difícil obedecer; você obedecerá
como membro da família real. Se você está comigo ou separado de mim, se você vê o
seu caminho claramente ou não, prossiga em obediência; pois isso é certo. Todos os
problemas e resultados devem ser deixados com Deus, que nos deu Sua santa lei, a
transcrição do seu caráter.

O Filho de Deus viveu uma vida perfeita de obediência neste mundo. Precisamos
sempre manter em vista a veracidade da humanidade de Cristo Jesus. Quando Cristo
se tornou nosso substituto e fiador, foi como ser humano. Ele veio como homem e
prestou obediência da natureza humana ao único Deus verdadeiro. Ele veio não para
nos mostrar o que Deus poderia fazer, mas o que Deus fez, e o que o homem, [quando
ele é] um participante da natureza divina, pode fazer. Era a natureza humana de Cristo
que suportou as tentações no deserto, não Sua divina natureza. Em Sua natureza
humana, Ele suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo. Ele viveu uma
vida humana perfeita. Jesus é tudo para nós, e Ele nos diz: "Sem Mim você não pode
fazer nada."
Sabemos que o Senhor Jesus foi tentado em todos os aspectos, como nós somos, e Ele
sabe como socorrer todos os que serão tentados. Na humanidade dele, sofreu cansaço
físico e fraqueza, fome, sede e tristeza. Ao ver o quão obstinado eram os corações dos
homens, Ele estava cheio de tristeza. Ele permaneceu noites inteiras em oração por
aqueles que não orariam por si mesmos e que não viriam a Ele para que tivessem vida.
Devemos nós, por quem Ele sofreu tanto, escolher nosso próprio caminho, vontade e
gratificação egoísta? Jesus nos fala: "Aprendei de Mim"; "Seja como eu." Ele era
humano, como tu és.
Desejo, Mary, que você sempre empregue seus talentos no trabalho dado por Deus
em servir ao Senhor. Oh, que você possa agora entregar tudo a Deus. Escreva-me
novamente. Carta 128, 1896.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985.

MR NO. 1131 - ESCREVENDO SOBRE A VIDA DE CRISTO; UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE
OS MEMBROS DA FAMÍLIA WHITE
(Escrito em 24 de abril de 1876, de Oakland, Califórnia, para “Querido Marido.")
Mary acaba de ler para mim dois artigos - um era sobre s pães e peixes, [e] Cristo
andando sobre a água e pregand para Seus ouvintes, Ele era o Pão da vida, o que fez
com que alguns de Seus discípulos se afastassem dele. Isso leva 50 páginas e
compreende muitos assuntos. Eu acho que é o assunto mais precioso que eu já tive
escrito. Mary está tão entusiasmada com isso. Ela acha que é do valor mais alto. Estou
perfeitamente satisfeito com isso.
O outro artigo era sobre Cristo atravessando o campo de espigas e colhendo as espigas
de milho e curando a mão ressecada - 12 páginas. Se eu puder, com a ajuda de Mary,
divulgarei esses assuntos de tão intenso interesse, eu poderia dizer: "Senhor, agora
deixe que o teu servo se afaste em paz." Esses escritos são tudo o que posso ver agora.
O interesse de Mary não diminui em nada. Ela é tão ardente e ansiosa quanto eu que
esse trabalho seja feito agora antes de deixarmos a Califórnia. Assuntos interessantes
estão continuamente se abrindo à minha mente. Esses assuntos sobre os quais eu falo
prendem a mente de Mary.
Eu acredito que o Senhor está conosco e Seu Espírito impressionará nossos corações.
Mary está logo atrás de mim. Não tenho assuntos preparados adiante. Meu coração e
minha mente estão neste trabalho, e o Senhor me sustentará para cumpri-lo. Eu
acredito que o Senhor me dará saúde. Eu tenho perguntado a Ele, e Ele responderá à
minha oração. Eu amo o Senhor. Eu amo a causa dele. Eu amo o Seu povo. Sinto muita
paz e tranquilidade de mente. Parece não haver nada para confundir e distrair minha
mente, e com tanto pensamento difícil, minha mente não podia ficar perplexa com
qualquer coisa sem ser sobrecarregada.
Não tenho o menor cuidado com nada em casa. Mary White é uma boa governanta.
Shew é de primeira classe. Shew recebe refeições agora muito bem com alguma
supervisão. Nós não tivemos uma partícula de carne em casa desde que você saiu e
muito antes de sair. Nós tivemos salmão algumas vezes. Tem sido bastante nobre.
Tivemos ervilhas hoje. Há muitos morangos no mercado. Nós tivemos ainda não muito
mais que - 25 ou 30 centavos por caixa. Tivemos novas beterrabas e batatas novas.
Você não precisa se preocupar com relação a Willie e a economia de Mary. Eles estão
certos nesses assuntos. Eu admiro muito eles.Tudo parece estar bem e sem
problemas. Tudo em casa está bem cuidado.
Geralmente escolho cuidar do meu próprio quarto, pois não ouso tee uma mão a tocar
meus escritos ou correr o risco de extraviá-los.
As crianças vão à irmã Jones para ler todos os dias. Isto é um grande alívio para mim.
Frank e George estão indo bem. Frank não come manteiga ou açúcar, e seu rosto está
melhor.

Nós somos tão regulares quanto um relógio. Nós levantamos às cinco. O sino para as
orações toca às seis. Temos orações antes do café da manhã. Tomamos café da manhã
seis e quinze. Raramente existe alguma variação em nosso tempo.
Se meus olhos não doessem, eu copiaria isso, mas permita-me esse rabisco ruim, farei
melhor da próxima vez. Eu escrevi isso ao crepúsculo e à luz do lampião, depois que
meu trabalho de escrita do dia terminou. Mary, Willie e eu agora estamos sentados à
mesa escrevendo. Mary Clough está costurando. Frank foi para o correio. George está
no escritório. A irmã Rice está no quarto dela. Shew foi para a cama. Estamos nos
acostumando a ficar sozinhos, para não nos sentirmos solitários como nos sentíamos.
Eu escrevi Adelia Van Horn. Ainda não há resposta.
_____ me escreveu uma confissão de seus crimes. Ele tem violou o sétimo
mandamento mais de uma vez. Ele escreve muito penitente e humilde. “O etíope pode
mudar de pele ou o leopardo suas manchas? ”Não tenho esperança deste pobre
pecador. A maldade dele está tingida na lã, eu acho.
Minha mente foi exercitada por alguns dias em relação a Frankie Patten. Não vejo
razão para ela não vir. Ela pode certamente ajudar se ela quiser, mas ela não será
bajulada aqui. Todos nós temos que faça a nossa parte, e ela terá que fazer a dela.
Eu sonhei na noite anterior que várias famílias boas vieram do leste - famílias limpas e
de aparência nobre. Eles estavam desempacotando seus produtos e estávamos
dizendo: é disso que a Califórnia precisa, o elemento oriental introduzido aqui mais
detalhadamente. Isso terá uma influência salvadora sobre a Califórnia, se apenas
aqueles que tem a mente no trabalho se levantarem quando a carga se move com
dificuldade. Mas quem quiser ser afetado com o fraco preconceito da Califórnia contra
o Leste é melhor que os homens não venham aqui. Mas acho que a melhor coisa para
a Califórnia, de acordo com o sonho, é ter mais em vez de menos do leste.
Eu preciso parar Boa noite. Seja de boa coragem e seja tão alegre e feliz quanto você
puder. Eu vou fazer o mesmo. Se você cair no seu cargo de dever empenhado em fazer
seu trabalho, não murmuraremos. Se eu cair, ficaremos bem.
Mas não prevejo tais resultados. Avante com fé e esperança. Eu vou fazer o mesmo. Se
a bênção de Deus repousa sobre nós, podemos apenas ser felizes. -Carta 13, 1876.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985.
Carta Inteira

MR Nº 1132 - DIVULGAR CONHECIMENTO DE CULINÁRIA SAUDÁVEL; FALAR
PALAVRAS DE CORAGEM E ESPERANÇA
(Escrito em 15 de dezembro de 1908, de Sanatório, Califórnia, para “Queridos Irmão e
irmã [Metcalfe] Hare. ”)
Recebi sua carta hoje, pela qual agradeço. Eu lamento muito saber que a irmã Hare
não está bem. Não posso aconselhar nenhum remédio para sua tosse melhor que
eucalipto e mel. Em um copo de mel, coloque algumas gotas de eucalipto, mexa bem e
tome sempre que a tosse surgir. Eu tive um problema considerável com minha
garganta, mas sempre que uso isso supero muito a dificuldade rapidamente. Eu tenho
que usá-lo apenas algumas vezes, e a tosse é removida. Se você usar essa receita,
talvez seja seu próprio médico. E se em primeira instância não efetuar uma cura, tente
novamente. O melhor momento para fazer isso é antes de se recolher.
Novamente, há uma grande virtude nas cebolas bem cozidas. Pergunte a Edson White;
ele pode falar do bem que a cebola fará.
Estou ansioso para vê-lo na conferência em Washington. Claro que você estará lá,
como nós, se o Senhor permitir. É possível que visitemos Nashville no caminho.
Queremos ver
como você está tendo sucesso em seu trabalho. Se você pode configurar em operação
o trabalho de produzir alimentos saudáveis e dar instruções na culinária saudável, seu
trabalho será uma grande bênção para os Campos do sul. Espero que você incentive a
alegria, mostrando assim que você tem confiança em Deus. Quero que você deixe sua
luz brilhar em raios claros e distintos. Existem muitos em nossas igrejas que tem luz
preciosa que as pessoas precisam.
Existem alguns que, se houver desânimo em alguma linha, certamente expressarão
isso. Esta não é a maneira correta de fazer. Aqueles que não trabalham com
esperança, mantém-se sob uma nuvem de dúvida. O inimigo ainda não está morto, e
quanto mais chegamos ao fim da história da Terra, mais vigilantes serão os esforços
das agências satânicas para manter as almas sob uma nuvem de dúvida, para que a luz
do céu não seja expressa em palavras e atos, para trazer esperança ealegria e coragem
para os outros.
Você não deve esperar por segurança perfeita antes de se tornar um portador da luz
do Senhor para o mundo. Você tem naturalmente um temperamento desanimado
para lidar, e o Senhor convida você a tomar sua luz de debaixo do alqueire, e deixar
iluminar todos os que estão na casa. Você tem vitórias preciosas a ganhar. Não
estrague a sua experiência religiosa residindo no lado escuro e falando de
impossibilidade. A luz deve brilhar em preciosas palavras encorajadoras para todos os
que estão na casa.
Preste atenção, meu irmão, às palavras daquele que é a luz do mundo: “Brilha a tua luz
diante dos homens, para que possam ver suas boas obras e glorifiquem seu Pai que
está nos céus. ” O mundo está cheio de pressa e decepção. As palavras são

endereçadas para você: “Deixe sua luz brilhar diante dos homens, para que eles
possam ver suas boas obras e glorifiquem seu Pai que está nos céus. ”As palavras a
favor da verdade, faladas com a segurança que vem da posse de um propósito correto,
e na alegre esperança, de um puro coração, fará os anjos se alegrarem. Quando no dia
da sentença final, a recompensa é dada a cada um como suas obras foram, é seu
privilégio ter almas redimidas a quem você tem ajudado, vindo até você e dizer: "Você
me levantou do desânimo." O Mestre lhe dirá: “Muito bem, servo bom e fiel,... entra
na alegria de teu Senhor. ”
Nem um quarto do trabalho foi realizado em nossos sanatórios que teria sido feito se
ministros e médicos estivessem recebendo em sua plenitude, a instrução do Autor de
toda a verdade de que é seu privilégio de receber e transmitir. Devemos vigiar as
almas como aqueles que devem prestar contas. Agora estamos tendo oportunidades
para melhorar no discernimento espiritual e no conhecimento da vontade de Deus em
relação a nós mesmos. Um tom espiritual mais alto é exigido de nós. O Senhor gostaria
que tivéssemos uma mente espiritual, para que talvez consigamos ver os planos Dele
em nossas vidas. Nós devemos ser cooperadores de Deus na realização do trabalho
que Ele teria feito. Onde quer que estejamos, devemos refletir a luz.
É seu privilégio obter as mais preciosas vitórias. Você poderia seguir em frente com fé,
esperança e coragem? Você é privilegiado com o dom da Palavra. É cheio de instruções
e capaz de fazer herdeiros da salvação. É seu dever fornecer o conhecimento
necessário aos outros. Você não poderia ter uma oportunidade melhor do que
aperfeiçoar uma empresa de alimentos que dará o conhecimento da reforma da saúde
a outros. Todo homem recebe seu trabalho. Você pode ser testado e experimentado
dessa maneira, para ver se você deixará sua luz brilhar. Tenha paciência e bondade
como coisas sagradas que você deve trazer em cada linha do seu trabalho. Você
precisa justificar a grandeza do trabalho construindo caráter amável. Isso você pode
fazer através da graça
de Cristo.
Tenha certeza de que, se for feita uma boa comida, homens e mulheres influentes do
Sul vão gostar, e os resultados serão excelentes. Onde você está é apenas o lugar para
você representar a verdade, pois foi feita uma tentativa e o fracasso trouxe a reforma
de saúde em descrédito. Você está em uma excelente situação para familiarizar-se
com empresários e com o trabalho que você pode fazer por eles sendo um sabor da
vida para a alma e também para o corpo. Você pode, se você escolher, ser o homem
certo no lugar certo e seu trabalho será considerado um trabalho excelente e perfeito.
A instrução que você pode dar será uma bênção para muitas vidas, e seu trabalho
pode contra-atacar a influência que prejudicou a causa da reforma da saúde e nos fez
passar vergonha.
É seu privilégio curar esse mal. Você pode se familiarizar com os incrédulos [pessoas
do sul], e ser o meio de remover uma grande quantidade de preconceito. Você pode
refletir a luz. Uma palavra a tempo, combinada com o perfeita realização de seu
trabalho, obterá grandes resultados.

Estômagos perturbados fizeram infiéis. Você pode ser um pregador de justiça a esse
respeito. A grandeza do trabalho que pode ser realizado nas linhas da reforma da
saúde não foi compreendida ou apreciada. Existe religião na criação de um bom pão.
Espero que você considere essas coisas e perceba que seu trabalho é importante.
Espero vê-lo quando visitarmos Washington, se Deus quiser que vamos lá. Não
sabemos o que o futuro trará, nem podemos determinar qualquer coisa certamente.
Que o Senhor te abençoe, proteja e ensine, é a minha oração. Carta 348, 1908.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985.
Carta Inteira.

MR NO. 1133 - A SANTA LEI DE DEUS, O PADRÃO IMUTÁVEL
Assim diz o SENHOR: Desce à casa do rei de Judá, e anuncia ali esta palavra, E dize:
Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, e os teus
servos, o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: Exercei o juízo e a
justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor; e não oprimais ao estrangeiro, nem ao
órfão, nem à viúva; não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar.
Porque, se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis
que se assentarão em lugar de Davi sobre o seu trono, andando em carros e montados
em cavalos, eles, e os seus servos, e o seu povo. Mas, se não derdes ouvidos a estas
palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em
assolação. [Jeremias 22: 1-5]
Essas palavras mostram claramente que as promessas de Deus são cumpridas em
condição de obediência aos mandamentos de Deus. Esses mandamentos não são
penosos. Deus os deu para o bem de Seu povo. Sua lei é a cerca que Ele construiu em
torno de Sua vinha, para sua proteção. O Senhor declarou claramente as leis de Seu
reino, e declarou que Ele abençoará abundantemente Seu povo se eles forem
obedientes. É a vida deles obedecer. Em guardar os mandamentos de Deus, há uma
grande recompensa.
Deus envia mensageiros para dizer ao Seu povo o que eles devem ser e fazer a fim de
obedecer às suas leis de justiça, que se um homem os guarda, ele também viverá por
eles. Eles devem amar a Deus supremamente, não tendo nenhum outro deus diante
dEle; e eles devem amar o próximo como a si mesmos, fazendo como fariam a si
mesmos.
Nenhum título da santa lei de Deus deve ser tratado de ânimo leve ou com
irreverência. Aqueles que transgridem um “Assim Diz o Senhor” permanecem sob a
bandeira do príncipe das trevas, em rebelião contra seu Criador e seu Redentor. Eles
reivindicam as promessas feitas aos obedientes, dizendo: O templo do Senhor, o
templo do Senhor somos nós, enquanto eles desonram a Deus deturpando Seu
caráter, fazendo exatamente as coisas que Ele lhes disse para não fazer. Eles formam
um padrão que Deus não deu. O exemplo deles é enganoso, sua influência
corrompida. Eles não são luzes no mundo, porque eles não seguem os princípios da
justiça.
Os homens não podem mostrar maior traição para com Deus do que desconsiderando
a luz que Ele lhes envia. Aqueles que fazem isso enganam os ignorantes, pois
estabelecem falsas marcas. Eles estão continuamente pervertendo princípios puros.
Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que
se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu
trabalho. Que diz: Edificarei para mim uma casa espaçosa, e aposentos largos; e que
lhe abre janelas, forrando-a de cedro, e pintando-a de vermelho.

Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e
bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do
aflito e necessitado; então lhe sucedeu bem; porventura não é isto conhecer-me? diz o
Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e
para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão, e a violência." [Versículos
13-17]
As palavras das Escrituras Sagradas nos dizem claramente por que a desolação veio
sobre a nação judaica. Eles tiveram uma grande luz, ricas bênçãos, e maravilhosa
prosperidade. Mas eles se mostraram infiéis à sua confiança.
Eles
não
se
importaram fielmente com a vinha do Senhor, nem renderam seus frutos. Eles agiram
como se não houvesse Deus, e portanto, a calamidade os ultrapassou.
Durante as viagens dos filhos de Israel através do deserto, Jesus Cristo, envolto em
uma coluna de nuvem de dia e em uma coluna de fogo durante a noite, levou-os pelo
caminho, indicando onde eles deveriam marchar e onde deveriam armar suas tendas.
Cristo os guardou de todas as bestas do deserto e das serpentes venenosas. Isso eles
deveriam saber; pois quando Deus removeu Seu poder de contenção das serpentes,
grande foi a aflição no acampamento dos israelitas. O murmúrio deles era uma ofensa
constante a Deus. Ele viu que eles haviam jogado fora todo temor dEle, e Ele permitiu
que as serpentes ardentes os atacassem, para que pudessem perceber como no
passado Seu poder os havia guardado de incontáveis perigos.
Aqueles mordidos pelas serpentes gritaram em sua angústia agonizante, pedindo a
Moisés que invocasse ao Senhor para libertação. Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor
o ouviu, e disse-lhe para fazer uma serpente de bronze, e levantá-la aos olhos de todo
o povo. Para esta serpente o povo devia olhar, e os que olhavam eram curados.
Deus deseja que homens e mulheres despertem para o sentido de Sua grande
misericórdia e bondade. Toda bênção que recebemos vem dEle. O governador do
universo, toma conhecimento das palavras e ações dos seres humanos. Ele sabe se
Seus filhos merecem louvor ou condenação. Cada ser humano será recompensado ou
punido de acordo com suas obras. Retribuição deve vir sobre aqueles que
desconsideram as leis que Deus tornou conhecidas. Aqueles que são leais e obedientes
serão recompensados com as bênçãos mais ricas. Aqueles que são desleais e
presunçosos, que desonram as leis do reino de Deus, recusando-se a se arrepender,
certamente serão punidos com a morte.
O plano estudado por Satanás é manter Deus fora dos pensamentos dos homens. Ele
tem grande sucesso na execução deste plano. Ele está constantemente antecipando
invenções para manter a mente absorvida pelo prazer e ganhar dinheiro. As mentes da
grande maioria dos homens estão tão ocupados com as coisas temporais, com
dispositivos mundanos, que as coisas da eternidade não os impressiona.
Independentemente dos avisos na Palavra de Deus, eles mostram uma surpreendente
indiferença às leis do seu reino.

O egoísmo, a cobiça e a fraude dominam o mundo. Existem milhares e milhões que
nada sabem da sua verdadeira relação a Deus, nada das leis que Ele lhes deu, nada da
conseqüência da desobediência. Muitos não ignoram os fatos, mas eles não os
consideram devidamente aplicados a seu próprio caso. Todos sabem que devem
morrer, mas nem todos se perguntam a pergunta: "Qual será o futuro da minha
alma?" Eles sabem que há um julgamento por vir, mas suas mentes estão tão
obscurecidas que eles estão totalmente despreocupados com o que esse julgamento
trará para eles. Eles não têm consciência do egoísmo do pecado. Eles seguem um curso
que o Senhor do céu lhes disse para não seguir.
Deus não permitirá que aqueles que desonram Seu nome fiquem impunes. A menos
que se arrependam ao ver os sinais de Seu descontentamento, a menos que eles
mudem o curso de ação que é desonroso ao Seu nome, Ele estenderá a mão para
punir repetidas vezes.
Satanás chama intriga, egoísmo e idolatria, adequados e louváveis. Os filhos da
desobediência são controlados por um espírito baixo, que trabalha com uma
intensidade de esforço contra Deus.
O caráter de Deus é revelado nos preceitos de Sua santa lei. Esta é a razão pela qual
Satanás deseja que essa lei não seja aplicada. Mas, apesar de todos os seus esforços, a
lei se destaca santa e imutável. É uma transcrição do caráter de Deus. Não pode ser
impugnada ou alterada.
Maravilhosos incentivos são dados a nós para nos levar a lutar e alcançar a glória e
virtude manifestada em Cristo. Todo incentivo é oferecido. Todas as provisões foram
feitas para que possamos ser conforme o caráter divino com o qual Cristo pode nos
levar a viver com Ele no céu. Grandes e preciosas promessas tem sido feitas para nós,
mas elas são cumpridos para nós apenas quando adquirimos um conhecimento de
Deus. O conhecimento divino é dado àqueles que se tornam participantes da natureza
divina. Aqueles que são salvos devem nesta vida ganhar uma aptidão para morar com
a família real nas cortes do céu.
Se temos aquela fé que opera por amor e purifica a alma, nós ganharemos uma
experiência de mais valor do que ouro, prata ou pedras preciosas. O Espírito Santo
trabalham nos filhos da obediência. Aquele que é um participante da natureza divina
vai pensar os pensamentos de Deus. As percepções dele serão santificadas pela graça
de Cristo. Ele vai trabalhar nas linhas de Cristo, manifestando Sua bondade,
consideração, misericórdia, e amor, ajudando e não desencorajando os que o rodeiam.
“Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus é perfeito.” Maravilhosas são
as possibilidades colocadas diante de nós, e essas possibilidades, podemos alcançar
estudando e praticando a Palavra de Deus. Mas se não nos apossamos de Cristo, se
não ganhamos diariamente um conhecimento experimental dEle como nossa
suficiência, estamos constantemente perdendo terreno. Muitos cristãos professos
ainda não alcançaram a altura e largura da semelhança com Cristo. Devemos
contemplar Cristo pela fé como Aquele cuja perfeição de caráter devemos obter. Com

um desejo intenso e em oração de ser como Ele, devemos contempla-lO, cheio de
ternura e amor. Então, conforme O contemplamos, nós seremos transformado à Sua
semelhança. Ele é o autor e consumador de nossa fé.
Em todas as situações difíceis, devemos perguntar: “Se Cristo estivesse no meu lugar, o
que Ele faria? ”Devemos ir a Deus com fé humilde e nossos joelhos devem se entragar
total e inteiramente a ele. Nós devemos fazer nossa escolha como Cristo faria. Cristo
colocou todos nós em terreno privilegiado. “Porque, na verdade, ele não tomou os
anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse
semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de
Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado,
padeceu, pode socorrer aos que são tentados.”[Hebreus 2: 16-18]
Cristo assumiu a natureza humana para poder alcançar a humanidade e ao mesmo
tempo, através de Sua divindade, apoderou-se do poder divino. Ele tornou-se um
homem que homens e mulheres podem se tornar um com ele como Ele é um com o
Pai. Enquanto nesta terra, Ele foi tentado em todos os pontos como nós somos. Ele diz
a todo filho que acredita: Não temas; Eu venci o mundo. As vitórias que obtive tornam
possível que você seja mais do que um vencedor.
Sou instruído a apresentar a garantia rica e graciosa de que pela fé podemos ser
participantes da natureza divina, tendo vencido a corrupção que existe no mundo pela
luxúria. Cristo suportou todo o sofrimento e venceu todas as tentações que seremos
chamados a suportar e vencer. Ele sabe o que significa ser experimentado e testado.
Sua experiência em sofrer com a humanidade deu a Ele um coração terno e
compreensivo por todo sofrimento humano. Ele está disposto a dar graça a todos que
são tentados.
Aquele que afirma ser professor, pastor do rebanho, guia e um instrutor, deve mostrar
que seu coração perverso foi mudado pelo conhecimento da verdade, como é em
Jesus. Por sua bondade e ternura, ele deve mostrar o que a verdade pode fazer por
quem quiser praticá-la. Como jóias preciosas, palavras de simpatia devem cair de seus
lábios, fortalecendo e encorajando e abençoando os necessitados. Esses cujos
corações estão cheios do amor de Cristo expressarão esse amor em palavras e ações.
Deus é sincero conosco. Somente aqueles que são convertidos irão entrar no reino dos
céus. O que pensaríamos se Cristo não manifestasse o calor do amor, nenhuma
disposição para ajudar os necessitados? Contudo, assim fazem muitos que afirmam ser
Seus seguidores. Eles são frios e antipáticos. Eles não fazem esforços para ajudar
aqueles com quem eles entram em contato. Eles mostram que não são transformados
em caráter. Suas palavras mostram que eles não são convertidos. Eles não tem nada
da ternura de Cristo. Seus traços inegáveis de caráter, sua falta de simpatia, mostra
que eles perderam seu primeiro amor.
Eles precisam se arrepender e se converter, pois Cristo é grandemente desonrado por
seu egoísmo. O Salvador não permanece em seus corações, ou seriam tocados com os
sentimentos das enfermidades alheias. Eles são egocêntricos, severos, pouco

confortáveis. Eles escolhem representar o espírito que habita os filhos da
desobediência.
Se quando Cristo vier pela segunda vez, eles serão como são agora - áspero em
palavras, grosseiros em espírito, destituídos de amor cristão – seu castiçal será
removido do seu lugar. Eles não estarão dispostos a encontrar o seu Senhor. Oh, que
eles sintam a necessidade de estar no Senhor Jesus! Oh, que eles procurem entender o
que é dever do homem a Deus!
Eu digo em nome de Jesus de Nazaré que deve haver uma reforma individual. A menos
que os homens revelem semelhança a Cristo em todas as suas relações com seus
semelhantes, a menos que obedeçam à lei do céu em todo particular, eles nunca
entrarão na cidade de Deus. Não há desculpa para alguém falhar. O caráter de Cristo é
antes de tudo, para estudo e imitação.
Quando, como Cristo, os homens manifestam boa vontade para com os homens, a
verdade santificará a alma. Mas pregar a verdade enquanto a prática é corrupta torna
a verdade sem efeito. Deus é desonrado por aqueles que o honram apenas em teoria.
Se alguém faz um trabalho que não é totalmente perfeito, seus irmãos devem fazê-lo
em pedaços, falando dele de maneira desonrosa e desdenhosa? Quem cometeu erros
pode estar fazendo o seu próprio melhor. Cristo tratou a obra de seus discípulos
assim? Se ele tratasse os seres humanos que erram como merecem suas deficiências,
o que se seria deles? Bem, todo mortal pode dizer: “Deixe-me cair nas mãos do Deus
vivo, e não nas mãos dos homens.” Deus é sábio demais para errar e bom demais para
nos fazer mal.
Existem aqueles que são afastados de Cristo pela crueldade e independência dos
cristãos professos. Eles podem ter feito um bom trabalho em salvar almas, mas foram
feridas até a morte pela inconsistência daqueles que afirmam seguir a Cristo, aqueles
que são cristãos só de nome. Elas tecem na teia da vida feias linhas de egoísmo, mas
seus olhos não são ungidos com o colírio celestial; portanto, afirmam que o padrão
está correto. Mas os fios do egoísmo estão lá.
Para alguns, parece degradante usar o jugo de submissão e obediência de Cristo.
Muitos preferem usar os jugos que fabricaram para si mesmos. Eles escolhem a
maneira que parece bem aos seus próprios olhos. Suas ações testemunham que eles
não têm um conhecimento experimental de Deus.
Aqueles que estão conectados com o serviço de Deus devem ser santificados, alma,
corpo e espírito, senão eles estragam a obra de Deus e colocam Cristo em vitupério. O
que a Palavra de Deus significa quando declara que Cristo apresentará a Si mesmo uma
igreja sem mancha ou ruga ou tal coisa? Isso significa que o povo de Deus pode e deve
alcançar o padrão de perfeição cristã. Mas, para fazer isso, eles devem aprender de
Cristo Sua mansidão e humildade. "Esta é a vida eterna" o Salvador disse: “que Te
conheçam o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. ”

Estude as instruções dadas no primeiro capítulo de Primeiro Pedro. Elas nos apontam a
fonte de nossa força. Pelo sacrifício de Cristo toda provisão foi feita para os crentes
receberem tudo o que pertence à vida e à piedade. Deus nos chama a alcançar o mais
alto padrão de glória e virtude. A perfeição do caráter de Cristo torna possível
obtermos perfeição.
Quem deseja alcançar a verdadeira grandeza deve andar humildemente diante de
Deus, não com uma humildade forçada, mas com um senso genuíno de si mesmo, sua
ineficiência, e da grandeza de Deus. Ele deve se esforçar seriamente para fazer o
templo da alma um lugar onde Deus se deleita em habitar.
Aquele cujo coração Deus toca está cheio de um grande amor por aqueles que nunca
ouviram a verdade. Sua condição o impressiona com um sentimento de aflição
pessoal. Tomando sua vida em suas mãos, ele se apressa, um mensageiro enviado por
Deus, inspirado por Deus, para realizar um trabalho no qual os anjos podem cooperar.
Manuscrito 73, 1901.
Ellen G. White Estate
Manuscript Releases, vol. 14 [Núm. 1081-1135]
Washington DC,
11 de abril de 1985

MR Nº 1134 - NAS MONTANHAS DO COLORADO
(Escrito nas montanhas do Colorado, entrada do diário de 28 de setembro de 1873.)
O irmão Glover deixou o acampamento hoje para buscar suprimentos. Nós estaos
ficando aquém nas provisões. Conseguimos o melhor que pudemos para ele nas
refeições a caminho. Ele deveria enviar o Sr. Walling imediatamente para receber
nosso correio. Um jovem da Nova Escócia veio com caça. Ele tinha um quarto de cervo.
Ele viajou 20 milhas com este cervo nas costas. O restante do cervo ele deixou
pendurado no bosque. Ele viu seis alces, mas não tentou matá-los, pois ele não
poderia executá-los. Ele nos deu um pequeno pedaço de carne, que fizemos um caldo.
Willie atirou em um pato que veio em um tempo necessidade, pois nossos
suprimentos estavam diminuindo rapidamente. Manuscrito 11, 1873.
Ellen G. White Estate
Washington DC,
11 de abril de 1985.

MR NO. 1135 - EG WHITE MATERIAL CITADO EM ARTIGOS PREPARADO PARA O
COMITÊ DE DÍZIMOS DA ASSOCIAÇÃO GERAL, EM ARQUIVO NO WHITE ESTATE

