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Quem era o Pastor Milton Charles Wilcox?

Quem era o Pastor Milton C. Wilcox?
No livro Movimento do Destino, escrito pelo pastor Leroy Edwin Froom e
publicado em 1971, encontramos alguns detalhes da vida do pastor Milton Charles
Wilcox.

“MILTON CHARLES WILCOX (1853-1935), editor. Treinado no Ives Seminary e no
Battle Creek College. Assistente de Uriah Smith na equipe da Review (1882-83).
Feito o primeiro editor de Present Truth na Inglaterra (1884-87). Retornou aos
EUA como editor assistente da Signs, depois editor (1887-1913). Aceitou a
Justificação pela Fé em 1888. Editor de livros da Pacific Press (1913-33) — exceto
por um curto período como reitor de teologia, College of Medical Evangelists.
Durante a direção editorial da Signs, foi pastor das igrejas de Oakland e Mountain
View e editor do Pacific Health Journal. Autor de Perguntas e Respostas em dois
volumes. Tinha conhecimento completo de toda a controvérsia de Minneapolis.”
{Leroy Edwin Froom. Livro: Movimento do Destino. Ano de Publicação: 1971.
Página 258}
Fonte: https://documents.adventistarchives.org/Books/MOD1971.pdf

Milton C. Wilcox

“Esse Espírito é o Espírito de
Cristo e de Deus, e é, portanto, a
própria vida de Deus.” {Signs of
the Times. Editorial. Autor:
Milton C. Wilcox. Data de
Publicação: 6 de Março de 1893.
Página 273. Grifos meus}

Milton C. Wilcox

Fonte: http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/ST/ST18930306-V19-18.pdf

Milton C. Wilcox

“6. E então a promessa: “Eis que
estou convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos.” (Versão
Revisada, margem.) Cristo, pelo
Espírito de Deus, que é o poder
de Deus, estaria com seus
discípulos.” {Signs of the Times.
Editorial. Autor: Milton C.
Wilcox. Data de Publicação: 31
de Julho de 1893. Página 594.
Grifos meus}
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Fonte: http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/ST/ST18930731-V19-38.pdf

Milton C. Wilcox

“Mas esse poder é do Espírito de
Deus, o Espírito Santo, a vida de
Cristo. É um poder que o mundo
não conhece, porque o mundo não
tem fé.” {Signs of the Times.
Editorial. Autor: Milton C.
Wilcox. Data de Publicação: 14
de Agosto de 1893. Página 625.
Grifos meus}
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Fonte: http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/ST/ST18930814-V19-40.pdf

Milton C. Wilcox
“Canto da Pergunta

1264.-O que é o Espírito Santo? O Espírito
Santo é o anjo Gabriel? Caso contrário,
temos algum meio de saber o que é? L. E. H.
Para a primeira pergunta: Não. Gabriel era um
servo de Deus, criado pelo Espírito, inspirado
pelo Espírito, mas não o Espírito mais do que
qualquer outro anjo de Deus. Os anjos são
criaturas. O poder pelo qual todas as coisas
são criadas e moldadas é o Fantasma Santo,
ou melhor, o Espírito Santo. Os anjos de
Deus ministram Seu Espírito; os homens
também. Parece que todo o ensino da Bíblia
é que o Espírito é a grande vida de Deus,
fluindo dEle para todas as partes do
universo em harmonia com Sua perfeita
justiça e, assim, conectando todas as partes
de Seu domínio a Ele por uma conexão
consciente viva.
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Para ilustrar fracamente: No escritório em que
isso está sendo escrito, há catorze departamentos
conectados por telefone ao escritório do diretor.
Os homens de cada departamento podem
conversar com ele separadamente: Ele está de
certa forma presente nesse departamento. Todos
os departamentos podem estar conectados ao
mesmo tempo, todos podem ouvir a mesma
mensagem. Para todos os departamentos, ele está
pessoalmente presente no que diz respeito à voz e
à mensagem. A corrente de eletricidade e
harmonia causou a admiração. Portanto, homens
em harmonia com a lei de Deus estão em toda
parte vitalmente conectados com Ele; a cada um é
tornado presente pela presença de Seu Espírito
que dá vida, que dá conhecimento, que dá
sabedoria e que transmite amor.” {Revista Sinais
dos Tempos. Canto da Pergunta. Autor: Milton
Charles Wilcox. Data de Publicação: 13 de
Agosto de 1902. Página 7. Grifos meus}

Fonte:
https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/ST/ST1
9020813-V28-33.pdf

Milton C. Wilcox
“Canto da Pergunta
1691. — O Espírito Santo e os Espíritos Ministradores.
Qual é a diferença entre o Espírito Santo e os espíritos
ministradores (anjos), ou eles são os mesmos.
L. R. D.
O Espírito Santo é a poderosa energia da Divindade, a
vida e o poder de Deus fluindo Dele para todas as partes
do universo e, assim, estabelecendo uma conexão viva
entre Seu trono e toda a criação. Como é expresso por
outro: “O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na
alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida
de Cristo.” Assim, torna Cristo presente em toda parte.
Para usar uma ilustração grosseira, assim como um telefone
carrega a voz de um homem, e assim faz com que essa voz
esteja presente a quilômetros de distância, o Espírito Santo
carrega consigo toda a potência de Cristo para torná-Lo
presente em todos os lugares com todo Seu poder, e
revelando-O para aqueles em harmonia com Sua lei. Assim,
o Espírito é personificado em Cristo e Deus, mas nunca é
revelado como uma pessoa separada. Nunca nos dizem
para orar ao Espírito; mas a Deus pelo Espírito. Nunca
encontramos nas Escrituras orações ao Espírito, a não ser
pelo Espírito.
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O Espírito é o poder criativo de Deus pelo
qual os anjos e todas as outras criaturas
vieram à existência. Deus os enche com o
Seu Espírito, Sua vida, e torna-os ministros
de Sua vida e poder para os outros,
especialmente para o Seu povo. Ele toma o
Seu povo consagrado e os torna ministros das
Suas bênçãos para a humanidade. Os anjos não
são mais o Espírito de Deus do que o Seu povo.
Deus é amor. Ele está constantemente por Seu
Espírito enviando as bênçãos da vida. Mas Ele
não enviará uma bênção apenas ao mundo; Ele
quer que outros se associem a Ele na alegria de
dar aos outros. Por isso, Ele usa os anjos e os
homens por toda a Sua obra neste mundo.”
{Revista Sinais dos Tempos. Canto da
Pergunta. Autor: Milton Charles Wilcox. Data
de Publicação: 19 de Julho de 1905. Página
5. Grifos meus}

Fonte: http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/ST/ST19050719-V31-29.pdf

Milton C. Wilcox
2089.— O Espírito Santo.
Os Adventistas do Sétimo Dia acreditam que o Espírito
Santo é a terceira pessoa na Divindade e, portanto, é
Deus, como os Metodistas acreditam, ou eles acreditam
que o Espírito Santo é apenas uma essência ou atributo?
Em que o corpo principal acredita?
S.
É impossível para nós definir a crença dos Adventistas
do Sétimo dia em relação ao Espírito de Deus. Sem
dúvida, eles acreditam que o Espírito Santo é a terceira
pessoa da Divindade, mas o modo como essa pessoa
deve ser entendida é uma pergunta que não podemos
responder pelo corpo. Não houve nenhuma crença
definitiva e formulada a respeito do Espírito. Em termos
gerais, os Adventistas do Sétimo Dia acreditam na Bíblia e
no que a Bíblia diz sobre o Espírito de Deus. Sabiamente
eles não tentaram definir exatamente o que é esse
grande e infinito Poder. A grande ansiedade dos cristãos
deve ser possuir a vida-poder de Deus através do Espírito.”
{Revista Sinais dos Tempos. Com Nossos Inquiridores.
2089.— O Espírito Santo. Autor: Milton Charles Wilcox.
Data de Publicação: 22 de Maio de 1907. Página 2. Grifos
meus}

Fonte: http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/ST/ST19070522-V33-21.pdf
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“2407.— A Trindade.
Falamos da Trindade, do Pai, do Filho e do
Espírito Santo; entendemos que o Fantasma
Santo, ou Espírito, é um ser pessoal como Deus,
o Pai, e Jesus, o Filho? No discurso de Cristo com
os discípulos, em João 14, Ele usa o pronome
pessoal ao se referir ao Consolador.
J. B. J.
Existem várias interpretações e diferenças de
opinião em relação ao assunto. Para a mente do
escritor, o Espírito é a vida de Deus, ou melhor, a
vida da Divindade, comum ao Pai e ao Filho. É
isso que torna a Deidade em toda parte
presente. Em Atos 2, é mencionado como o que
entrou na sala e encheu todos os que estavam lá.
No trigésimo terceiro versículo, Pedro fala disso
como o poder que Cristo derramou.
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É falado como pessoa, porque pelo Espírito o
Pai e o Filho vêm pessoalmente a nós. Em
João 16:7, Jesus nos diz: “Convém-vos que Eu vá;
porque se Eu não for, o Consolador não virá a
vós; mas, se Eu for, Eu vo-lo enviarei.” Jesus era
uma pessoa localizada em um só lugar; o
Espírito era o que foi derramado
amplamente entre todos os Seus filhos, mas
trouxe a cada um desses filhos a presença de
Cristo. Então, lemos novamente: “Ele [o
Espírito] Me glorificará; porque receberá do que
é Meu, e vo-lo mostrará.”” {Revista Sinais dos
Tempos – EUA. Com Nossos Inquiridores.
2407.— A Trindade. Autor: Milton Charles
Wilcox. Data de Publicação: 4 de Março de
1908. Página 2. Grifos meus}

Fonte: http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/ST/ST19080304-V34-10.pdf
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“2635. — A Personalidade do Espírito
Santo. —
Parece que nosso correspondente está dentro
dos limites das Escrituras e da razão quando
ele diz que não consegue entender como o
Espírito Santo de Deus pode ser onipresente e
ainda ser um ser pessoal, como entendemos a
personalidade. O “conselho de paz” é “entre
ambos”, duas pessoas, Pai e Filho; se
houvesse três pessoas, pessoas iguais, o
conselho de paz seria entre as três. Então,
também, Deus diz: “Eu derramarei o Meu
Espírito”. Então, também, no Testamento
Grego, ele observa que, quando a Bíblia fala do
Espírito, a forma neutra, to, do artigo definido
é usada. Há outras coisas que ele acha que
apontam para a mesma conclusão.
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A única maneira pela qual o Espírito pode
ser mencionado como pessoa, parece-nos,
é o grande fato de o Espírito tornar
presente a Divindade. Deus fala, Deus
abençoa, Deus fortalece, por meio do Espírito.
Ver João 14:21-23. O “Ele” [“He” – Nota do
Tradutor] de João 14:16 em ambos os casos se
refere a Deus; Deus dá o Consolador, para que
Deus permaneça com Seu povo. Esse Espírito
se veste de anjos e homens, e assim vem em
forma pessoal. Mas sempre é a representação
de Deus. “Ele não falará de Si mesmo.””
{Revista Sinais dos Tempos – EUA. Com
Nossos
Inquiridores.
2635.
—
A
Personalidade do Espírito Santo. —. Autor:
Milton Charles Wilcox. Data de Publicação:
21 de Outubro de 1908. Página 6. Grifos
meus}

Fonte: https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/ST/ST19081021-V35-12.pdf
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“O Espírito, a grande vida de Deus, por meio de
Jesus Cristo, tem o poder de tornar
pessoalmente presente tanto o Pai e o Filho; e
isso é literalmente para cada alma que crê em dois
mundos separados. O homem tem uma fraca
ilustração dessa maravilhosa verdade no telefone e
no telégrafo sem fio. Esses instrumentos fazem
com que a voz ou a mensagem do interlocutor ou
remetente esteja presente em todos os lugares, na
medida em que seu poder se estenda. Pelo Seu
Espírito, Deus Se torna presente em todo lugar
em Seu universo, e especialmente nos corações
dos Seus filhos que estão em perfeita harmonia
com Ele.” {Revista Sinais dos Tempos – EUA.
Nossa Leitura da Bíblia. A Personalidade do
Espírito Santo. Data de Publicação: 8 de Março
de 1910. Página 9. Grifos meus em vermelho}

Fonte: http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/ST/ST19080304-V34-10.pdf

Milton C. Wilcox
“Canto da Pergunta

3262. — O Fantasma Santo
Os três termos “Fantasma Santo”, “Espírito
Santo” e “Espírito da Verdade” são
sinônimos?
L. K.
Eles são sinônimos. É completamente
impossível dar qualquer descrição ou
definição que cubra a plenitude do Espírito de
Deus. A expressão em 1 João 5:7: “Porque três
são os que dão testemunho no céu: o Pai, a
Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são
um”, é admitido, até onde sabemos, por todos
os estudiosos da Bíblia, como espúrio. O
versículo não é encontrado em nenhum dos
manuscritos anteriores.
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O Espírito de Deus não está confinado ao
céu; é isso que conecta ele e nosso próprio
Senhor aos Seus filhos. O grande vínculo
de vida que une todos os que estão em
Cristo Jesus é o Espírito de Deus, o
Espírito de Cristo, o Espírito da Verdade,
o Consolador. É a grande vida e poder
abrangente de Deus que torna presente a
cada um dos filhos de Deus tanto o Pai e
o Filho.” {Revista Sinais dos Tempos –
EUA. Canto da Pergunta. 3262. — O
Fantasma Santo. Autor: Milton C. Wilcox.
Data de Publicação: 18 de Outubro de
1910. Página 2. Grifos meus}

Fonte: https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/ST/ST19101018-V37-41.pdf
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Livro Perguntas e Respostas
Coletado do Departamento do
Canto da Pergunta da Sinais dos
Tempos
Por Milton C. Wilcox

1911

Milton C. Wilcox
Livro Perguntas e Respostas
Por Milton C. Wilcox
1911

Milton C. Wilcox
“186. O Espírito Santo
Há um folheto em circulação aqui
ensinando que Gabriel é o Espírito Santo.
Você pode nos dizer, por meio do Canto
da Pergunta, o que é o Espírito Santo?
Primeiro, o melhor termo ao todo, ao que
parece, é o “Espírito Santo”. Como consta
por toda parte na American Standard
Revised Version. Alguns ficaram confusos
por causa da tradução diferente da mesma
palavra Grega, supondo que o Espírito Santo
era uma coisa, e o Fantasma Santo outra;
mas a mesma palavra traduzida como
“Espírito” é a palavra traduzida como
“Fantasma” e “Espírito Santo” é o termo
melhor.
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Em segundo lugar, todo o caminho do princípio ao fim
das Escrituras, o Espírito Santo é representado
como sendo o poder operacional de Deus. O Pai
representa o grande poder dominante no universo, o
Rei sobre o trono; o Filho de Deus, Jesus, como o
grande sacrifício, a representação do Pai, alguém que
Se esvaziou para encher o homem e salvá-lo; e o
Espírito, como operador eficaz de Deus. Então, no
princípio, lemos: “O Espírito de Deus pairava sobre a
face das águas.” Deus trouxe o cosmos do caos através
do Seu Espírito. Jó nos diz que “Pelo Seu Espírito Ele
ornou os céus.” O salmista, ao falar da morte dos seres
vivos, e sua restauração pelo Seu Espírito, declara
“eles são criados”; pelo Seu Espírito, Cristo foi gerado,
e pelo mesmo Espírito Ele “andava fazendo o bem”; e
pelo dom daquele Espírito, os homens são gerados
novamente, regenerados; e pelos dons desse Espírito
estão aptos para o serviço.
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O Espírito, portanto, antecedeu todos os seres
vivos criados e, portanto, antecedeu o anjo Gabriel.
Esse poderoso mensageiro de Deus vem cheio e
vestido com o Espírito de Deus. Entre os homens,
então, Deus veste e enche-os com o Seu Espírito. É
o Espírito que dá a mensagem; Gabriel é o
mensageiro que leva a mensagem. Quanto aos
filhos dos homens, Deus batiza os homens e os
enche com Seu Espírito, para levar as mensagens
enviadas por Seu Espírito; mas o mensageiro não é
o Espírito, mesmo que ele carregue a mensagem do
Espírito. O Espírito, portanto, é o elemento da
Divindade que leva a presença e o poder de Deus
para todas as partes do Seu universo, e
especialmente para aqueles que têm fé em Deus. É
a vida de Deus - o poder de Deus. Não vamos
tentar definir Deus ou a Divindade muito de perto.
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Vamos nos contentar em conhecer a grande
manifestação tríplice da Deidade; a saber
que o grande Jeová é nosso Pai; que Cristo
Jesus, Seu Filho unigênito, é nosso Salvador e
Irmão mais velho; e que o Espírito Santo é
nosso regenerador e companheiro constante
de toda alma que crê em Cristo Jesus. É nos
dito para orar ao Pai e orar ao Filho, mas não
temos nada nas Escrituras sobre orações ao
Espírito; mas podemos orar ao Pai ou ao Filho, e
Ele enviará o Espírito, e está mais disposto a dar
do que os pais terrestres estão para dar bons
presentes aos seus filhos.” {Milton Charles
Wilcox. Obra: Perguntas e Respostas. Volume
1. Ano de Publicação: 1911. Seção XIII — O
Espírito; Sua obra. Páginas 180 e 181. Grifos
meus}
Fonte: https://documents.adventistarchives.org/Books/QA1911-1.pdf
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“187. O Espírito Santo e os Espíritos Ministradores
Qual é a diferença entre o Espírito Santo e os espíritos
ministradores (anjos), ou eles são os mesmos?
O Espírito Santo é a poderosa energia da Divindade, a
vida e o poder de Deus fluindo Dele para todas as
partes do universo e, assim, estabelecendo uma
conexão viva entre Seu trono e toda a criação. Como é
expresso por outro: “O Espírito Santo é o sopro da
vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a
transmissão da vida de Cristo.” Assim, torna Cristo
presente em toda parte. Para usar uma ilustração
grosseira, assim como um telefone carrega a voz de um
homem, e assim faz com que essa voz esteja presente a
quilômetros de distância, o Espírito Santo carrega
consigo toda a potência de Cristo para torná-Lo
presente em todos os lugares com todo Seu poder, e
revelando-O para aqueles em harmonia com Sua lei.
Assim, o Espírito é personificado em Cristo e Deus,
mas nunca é revelado como uma pessoa separada.
Nunca nos dizem para orar ao Espírito; mas a Deus pelo
Espírito. Nunca encontramos nas Escrituras orações ao
Espírito, a não ser pelo Espírito.
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O Espírito é o poder criativo de Deus pelo
qual os anjos e todas as outras criaturas
vieram à existência. Deus os enche com o Seu
Espírito, Sua vida, e torna-os ministros de Sua
vida e poder para os outros, especialmente
para o Seu povo. Ele toma o Seu povo
consagrado e os torna ministros das Suas
bênçãos para a humanidade. Os anjos não são
mais o Espírito de Deus do que o Seu povo. Deus
é amor. Ele está constantemente por Seu Espírito
enviando as bênçãos da vida. Mas Ele não enviará
uma bênção apenas ao mundo; Ele quer que
outros se associem a Ele na alegria de dar aos
outros. Por isso, Ele usa os anjos e os homens por
toda a Sua obra neste mundo.” {Milton Charles
Wilcox. Obra: Perguntas e Respostas. Volume
1. Ano de Publicação: 1911. Seção XIII — O
Espírito; Sua obra. Páginas 181 e 182. Grifos
meus}

Fonte: https://documents.adventistarchives.org/Books/QA1911-1.pdf

Milton C. Wilcox
“Canto da Pergunta
3505. — A Ocorrência de “Ruach”
Em “Topical Bible Studies”, publicado por seu escritório, página 19,
segundo parágrafo, eu li: “Ruach ocorre no Antigo Testamento 442
vezes”. Isso está correto? O editor sabe que isso está correto? A. L. M.
Damos como autoridade de sua ocorrência “The Companion Bible”,
publicada pela Oxford Bible Company. Ele declara em seu apêndice:
“A palavra ruach ocorre 389 vezes no Antigo Testamento Hebraico.”
Na Versão Autorizada, é traduzida como “espírito” em 237 passagens,
e nenhuma outra palavra é traduzida como “espírito”, exceto
n’shamah, “fôlego”, em Jó 26:4 e Pv. 20:27. Nos 162 lugares restantes,
é traduzida de 22 maneiras diferentes. Na Versão Revisada é
traduzida como “espírito” 224 vezes. Primeiro é traduzida como “o
Espírito de Jeová”, “o Espírito Santo”, “o poder invisível e divino
que se manifesta na criação”, etc. A parte invisível do homem, as
características invisíveis do homem. É traduzido como “hálito”,
“espírito”, “vento”, “coragem”, “raiva”, “sopro”, algumas vezes para
toda a pessoa, outras para anjos, querubins e anjos maus.
Acreditamos que essa obra pode ser confiável. Em cada instância de
sua ocorrência, a passagem é dada. Não temos espaço para essas
passagens no “Canto da Pergunta”.” {Revista Sinais dos Tempos –
EUA. Canto da Pergunta. 3505. — A Ocorrência de “Ruach”. Autor:
Milton C. Wilcox. Data de Publicação: 11 de Julho de 1911.
Página 2. Grifos meus em vermelho}

Fonte: https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/ST/ST19110711-V38-27.pdf

