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ELLEN GOULD WHITE 
A Profetisa que Falhou 

 

Pr. Natanael Rinaldi 

INTRODUÇÃO 

Os Adventistas do sétimo Dia (ASD) advogam a condição de ser sua igreja a “IGREJA 
REMANESCENTE”. Dizem que as igrejas evangélicas são igrejas mornas, indiferentes, e que 
dentre esse grupo, morno e apático, Deus levantou uma IGREJA para os últimos dias com esse 
título de IGREJA REMANESCENTE, com as seguintes características: 

1. Possui o “espírito de profecia” através de Ellen G. White;  

2. Guarda os mandamentos de Deus, especificamente o sábado, como sinal distintivo entre 
Deus e o seu povo, como no antigo Israel. 

 

I – REIVINDICAÇÃO DO ESPÍRITO DE PROFECIA 

“O Dom de Profecia. O "espírito de profecia" é o que, segundo as escrituras, a 
par com a guarda dos mandamentos de Deus, seria o característico da igreja 
remanescente. Compare-se Apoc. 12:17 e 19:10,. últª parte” (SUTILEZAS DO 
ERRO, p. 35). 

Os textos apontados como base para tal reivindicação dizem: 

Ap. 12:17: "E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os 

que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus". 

Ap. 19:10: "Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia". 

É óbvio que os textos citados nada têm a ver com a reivindicação dos ASD. O texto de 
Ap. 19:10 principalmente, declara que os profetas bíblicos falaram inspiradamente acerca de 
Jesus, porque o Espírito Santo agia neles quando profetizaram da pessoa e obra de Jesus, tanto 
é que suas profecias tiveram cumprimento cabal. 

1Pe. 1:11: "Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava 

neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória 

que se lhes havia de seguir". 

Então, quando consultamos a Bíblia, que é um livro cristocêntrico, vamos descobrir o 
próprio Jesus declarando: 

Lc. 24:44-46: "Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia 

ressuscitasse dos mortos. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda 

convosco: Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e 

nos profetas e nos Salmos". 

É só ter tempo para fazer algumas comparações, e aceitar plenamente que o ensino 
correto dos textos tem a ver com a pessoa de Jesus, e nunca jamais com Ellen G. White, como 
afirmam os ASD: 

 Dt. 18:15 comparado com Jo. 5:46-47; 

 SI. 22:1,7,8,14-18 com Lc. 23:35-38; Lc. 23.11; Mt. 27:39-42; Jo. 19:28-30; 

 SI. 110:1 com Mt. 22:41-45; At. 2:34-36; Hb.1:13; 5:6-10; 7:11-28. 

 Is. 53:1-12 com At. 8:30-35; 1Pe. 2:25; 2Co. 5:19; Mc. 14:48-50, 55-58,64. 

 Jr. 23:5,6 com Jo. 14:9; 8:54; 10:33; 8:58 
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Se estão certos os ASD em reivindicar para Ellen G. White a posse do “espírito de 
profecia", por que não aceitar também a mesma reivindicação de Joseph Smith Jr., o profeta da 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Leiamos o que Joseph Smith Jr. diz, quanto a 
isso: 

“O Que Constitui Um Profeta? 

Se qualquer pessoa me perguntar se eu sou um profeta, não o negarei, já que 
estaria mentindo se o fizesse; pois, segundo João, o testemunho de Jesus é o 
espírito de profecia. Portanto, se declaro ser testemunha ou mestre, e não 
tenho o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, sou um a falsa 
testemunha; porém, se sou um mestre ou testemunha verdadeira, devo ter o 
espírito de profecia, e isso é o que constitui um profeta; e qualquer homem 
que diga que é mestre ou pregador da retidão, e nega o espírito de profecia, 
tal homem é mentiroso e não há verdade nele; e por essa chave podem-se 
conhecer os falsos mestres e os impostores (30 de dezembro de 1842) D.H.C. 
5:215-216” (Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p.263). 

Reivindica Ellen G. White essa condição de profetisa? A resposta é que não apenas ela, 
mas a própria igreja adventista faz questão de declarar tal condição: 

“É nosso propósito neste estudo repassar a ampla área de serviço de Ellen G. 
White. Assim fazendo, contemplaremos um agradável quadro de amor e 
lealdade, naquela que foi escolhida como mensageira de Deus para o 
movimento adventista. E chegamos a entender melhor o que ela significou 
quando disse: "Minha missão abrange a obra de um profeta, mas não termina 
aí, inclui muito mais" (Subtilezas do Erro, p. 36). A Orientação Profética no 
Movimento Adventista, p.106 - apostila). 

Na mesma página apontada lê-se mais: 

“Não pode haver dúvida na mente de nenhum Adventista do Sétimo Dia de 
que a Sra. White possuiu o dom do espírito de profecia. A Sra. White mesma 
reconheceu que a comissão que Deus lhe dera incluía esta singular função, 
porém em sua modéstia evitou a pretensão do título de profeta”. 

Fala-se dela no livro “Segue-me”, na página 16, dando os seguintes informes: 

“Recebeu a primeira visão em dezembro de 1844. 

Adventista nascida a 26/11/1827, foi chamada ao cargo de profetisa aos 17 
anos. Comprovado que foi profetisa, pois:  

1. Sempre falou de acordo com a Bíblia. 

2. Suas profecias foram cumpridas. 

3. Viveu o que pregou. 

4. Morreu em 1915. 

LIVROS ESCRITOS PELA SRA. WHITE E PUBLICADOS EM PORTUGUÊS: 

Atos dos Apóstolos Vida Campestre 

A Ciência do Bom Viver Vida e Ensinos 

O Conflito dos Séculos Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes 

Evangelismo Conselhos sobre a Escola Sabatina 

Mensagens aos Jovens Mordomia e Prosperidade 

Obreiros Evangélicos Conselhos Sobre o Regime Alimentar 
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Parábolas de Jesus O Desejado de Todas as Nações 

Primeiros Escritos Conselhos Sobre Saúde 

A Santificação O Maior Discurso de Jesus 

Temperança Mensagens Escolhidas, I, II 

O Colportor Evangelista Testemunhos Seletos I, II, III, etc.” 

 

II – INSPIRAÇÃO E AUTORIDADE DA SRA. WHITE 

Apontam os ASD que Ellen G. White foi comprovadamente profetisa, pois 1) Sempre 
falou de acordo com a Bíblia; 2) Suas profecias foram cumpridas. 

Desde que assim entendem, postulam para os membros de suas igrejas o 
reconhecimento desse dom profético para ela, exigindo dos batizandos o reconhecimento 
dessa condição: 

“Inspiração e Autoridade dos Escritos de Ellen White 

Cremos que: Negamos que: 
6. O ministério e os escritos de Ellen 1. A qualidade ou grau de inspiração dos escri- 
White foram uma manifestação do  tos de Ellen White sejam diferentes dos encon 
dom de profecia. trados nas escrituras Sagradas. 
7. Ellen White foi inspirada pelo Espí- Revista Adventista, Fevereiro 1984 – 37”. 
to Santo, e seus escritos, o produto 
dessa inspiração, têm aplicação e 
autoridade especial para os adven- 
tistas do sétimo dia. 
 

Igreja Adventista do Sétimo Dia 

Informações Sobre os Candidatos ao Batismo 

N.B. — Este formulário deve ser preenchido antes do batismo e enviado à Associação ou missão 
dentro de cinco dias após a cerimônia. Antes, entretanto, o secretario da igreja deve ter feito as 
anotações necessárias no livro e ficha de membros Recomenda-se preencher este formulário 
também para os que são aceitos por profissão de fé. 

1. igreja ou grupo do qual passa a fazer parte: ................................................ Estado .................  

2. Nome do candidato ...................................................................................... Sexo  ....................  
 (completo, por extenso e em letra de imprensa) 

3. Nome do pai  ..............................................................................................................................  

Nome da mãe  ............................................................................................................................  

4. Endereço completo do candidato  ..............................................................................................  

5. Dia, mês e ano em que nasceu ...... /....../...... lugar ...................................................................  

6. Nacionalidade ................................................. Profissão ............................................................  

7. Grau do Instrução: Nenhum □ rudimentar □ 1º grau (ex-primário e secundário) 2º grau 
(colegial) □ ou universitário □ 

8. Estado civil ........................ O casamento foi realizado no civil? .................. Nº de filhos .........  

9. Como conheceu a Verdade?  ......................................................................................................  

10. Parentes já balizados: Pai ........ Mãe ............ Cônjuge .............. Filhos ................ Irmãos .......  

11. Religião anterior .............................................. Nasceu em lar adventista? .............................  
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12. Recebeu instruções bíblicas para o batismo? De quem?  .........................................................  

13. Há quanto tempo guarda todos os mandamentos, inclusive o sábado?  .................................  

14. Há quanto tempo abandonou o uso de bebidas alcoólicos, o fumo, carnes imundas e segue 
o regime de temperança cristã?  ....................................................................................................  

15. Há quanto tempo pratica a regra bíblica da modéstia e simplicidade cristãs quanto ao trajar-
se e não usar pintura, enfeites mundanos e saia curta?  ...............................................................  

16. Há quanto tempo abandonou os divertimentos mundanos como cinema, baile, teatro etc.? 
17. Estuda diariamente as Escrituras Sagradas?  ............................................................................  

18. Crê no Espírito de Profecia? ................................ Quantos livros já leu? .................................  

19. Está dando fielmente os Dízimos e as ofertas do Senhor?  ......................................................  

20. É membro da Escola Sabatina?  ................................................................................................  

21. Está disposto a cooperar para levar o Evangelho a outros?  ....................................................  

Preenchido por ........................................................................................ Data..... /..... / .....  

Aprovado por  ........................................................................................................................  

INFORMAÇÕES GERAIS 

(para serem preenchidas após o batismo) 

Pastor oficiante ...................................................... Data ......../ ......../ ........ Lugar  .......................  

Recebido na Igreja Adventista de ................................... Por .........................................................  
(batismo ou profissão de fé) 

 

Reconhecidamente a fonte de autoridade dos ASD não reside somente na Bíblia, mas a 
fonte de autoridade religiosas e assemelha a de vários grupos religiosos: 

Ciência Cristã – Mary Baker Eddy 

Testemunhas de Jeová – “O Escravo Fiel e Discreto” 

Igreja da Unificação – Princípio Divino 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – Joseph Smith Jr. 

Igreja Católica Romana – A Bíblia e a Tradição 

Espiritismo Kardecismo – Allan Kardec 

E os adventistas? 

“Ao passo que, apesar de não desprezarmos o pensamento dos pioneiros, nós 
aceitamos como regra de fé a Revelação – Velho Testamento; Novo 
Testamento e Espírito de Profecia” (A Sacudidura e os 144.000, p.117). 

Os membros das Igrejas Adventistas são obrigados a ler os escritos de Ellen G. White: 

“Os livros do “Espírito de Profecia” e também os “Testemunhos”, devem ser 
introduzidos em toda família observadora do sábado; e os irmãos devem 
conhecer-lhes o valor e ser impelidos a lê-los. Não foi o plano mais sábio 
reduzir tanto o preço desses livros, e ter em cada igreja somente uma coleção 
deles. Devem figurar na biblioteca de cada família, e ser lidos e relidos. 
Coloquem-se onde possam ser lidos por muitas pessoas” (Testemunhos 
Seletos, Vol. II, p. 291). 

Dentre as razões porque alguns deixam de ser beneficiados pelo “Espírito de Profecia”, 
são alinhadas várias, destacando-se as seguintes: 
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“(3) Por que Alguns Deixam de ser Beneficiados pelo Espírito de Profecia 

Os adventistas do sétimo dia oficialmente creem e endossam os escritos de 
Ellen G. White. Não discutem sobre a evidência do espírito de profecia. Porém 
muitos – demasiados em número – negligenciam a leitura dos conselhos, e 
alguns rejeitam ou duvidam de algumas das mensagens. Por que? 

O pastor D. E. Rebok declara em resposta: 

“...oposição ou indiferença para com o espírito de profecia e os dons 
espirituais em geral brotam de: 

1. O deixar de aceitar... os... grandes fatos da fé em que se baseia o 
cristianismo. 

2. Deixar de ler todos ou bastante dos escritos de Ellen G. White, para 
compreender cabalmente suas instruções todo abrangentes e bem 
equilibradas em qualquer assunto dado. 

3. Deixar de compreender a devida relação de seus escritos para com as 
escrituras, e toda a Bíblia para com o único grande fundamental requisito 
para a salvação e entrada no reino do Céu. 

4. Deixar de apreender a verdadeira natureza de seus escritos quanto à 
inspiração e à infalibilidade”. 

(A Orientação Profética no Movimento Adventista, p. 194, apostila; citado 
também no livro “Crede em Seus Profetas” p. 240-241). 

É digno de nota o item 4 indicado: “Deixar de apreender a verdadeira natureza de seus 
escritos quanto à inspiração e à infalibilidade”. Ainda segundo os ASD, Ellen G. White jamais 
escreveu suas próprias ideias. Tudo, sem exceção, era dado pelo Senhor: 

“Há pessoas que dizem: alguém manipula seus escritos. Reconheço a 
acusação. É Aquele que é poderoso em conselho, Aquele que me apresenta o 
estado das coisas” (E.G.White, Carta 1906 citado em “Mensageira”, p.38). 

“Sim, a Sra. White reconhecia que alguém tinha influência sobre ela – alguém 
me disse. Era aquele poderoso em conselho; não um de seus irmãos, mas o 
Senhor!” (A Orientação Profética no Movimento Adventista, p. 157, apostila). 

 

III – A INFALIBILIDADE DA SRA. WHITE 

Como saber se realmente Ellen G. White é a profetisa do Senhor, e se suas palavras 
estão baseadas na Bíblia? Nada melhor do que lembrar as palavras de Jesus em Mt. 12:37: 
“Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado”. 

Devemos ter presente, à luz das palavras de Jesus em Mt. 12:37, o texto de Dt. 18:22: 
“Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, 

está é palavra que o Senhor não falou; com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor 

dele”. 

Por sua vez, ainda, Jesus mandou que nos acautelássemos dos falsos profetas e deu os 
meios para distingui-los dos verdadeiros profetas: 

Mt. 7:15-17: “Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, 

mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se 

uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e 

toda a árvore má produz frutos maus”. 
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Quais são os frutos de um profeta ou profetisa? Naturalmente são suas profecias. Se é 
um profeta verdadeiro, suas profecias se cumprirão. Se é uma profetisa falsa, suas profecias 
não se cumprirão. 

Estamos agora habilitados para julgar Ellen G. White por dois meios: 

1. Suas profecias se cumpriram? 

2. Tudo quanto escreveu está baseado na Bíblia? 

São esses os requisitos que os próprios ASD apontam como prova de ser ela uma 
profetisa verdadeira. 

 

IV – EXAME DAS PROFECIAS E ENSINOS DA SRA. WHITE À LUZ DA BÍBLIA 

4.1 – Sobre a Segunda Vinda de Jesus 

Ao fim de uma reunião de obreiros: “Foram-me mostrados (em visão) os presentes à 
conferência. Disse o meu anjo: “...alguns dos presentes serão pasto para os vermes; alguns, 
sujeitos às sete últimas pragas; alguns... vivos para a vinda de Jesus” (Spiritual Gifts, IV, p.18). 

Data dessa profecia: 1864.  

Comentário: Isso foi em 1864. Todos já morreram e ninguém ficou vivo para a vinda de 
Jesus. 

 

4.2 – Sobre o Dia e a Hora da Vinda de Jesus 

Declaração: 

“Precavenham-se todos os nossos irmãos e irmãs de qualquer que marque 
tempo para o Senhor cumprir Sua Palavra a respeito de Sua vinda, ou acerca 
de qualquer outra promessa de especial importância por Ele feita. “Não vos 
pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo Seu 
próprio poder”. Atos 1:7. Falsos mestres podem parecer muito zeloso da obra 
de Deus, e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja as 
suas teorias; mas como misturam o erro com a verdade, sua mensagem é de 
engano, e levará almas para verdades falsas. Deve-se-lhes fazer oposição, não 
porque sejam homens maus, mas porque são mestres de falsidades e 
procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade” (Testemunhos 
Seletos, vol. II, p. 359) grifo nosso. 

Contradição: 

“Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos 
anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 
144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram 
fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o 
Espírito Santo, e nosso rosto brilhou, com esplendor da glória de Deus, como 
aconteceu com Moisés na descida do monte Sinai” (Primeiros Escritos, p.15) 
grifo nosso. 

Contradição: 

“...conhecimento quanto ao tempo anunciado pela voz de Deus. Ouvi a hora 
proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da 
visão” (Mensagens Escolhidas I, p. 76) grifo nosso. 
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4.3 – Fechamento da Porta da Graça em 1844 

“Por algum tempo, depois da decepção de 1844, mantive juntamente com o 
corpo do advento, que a porta da graça estava para sempre fechada para o 
mundo. Este ponto de vista foi adotado antes de minha primeira visão. Foi a 
luz a mim concedida por Deus que corrigiu nosso erro e habilitou-nos a ver a 
verdadeira atitude” (Mensagens Escolhidas I, p. 63) grifo nosso. 

Comentário: Aí está um erro bíblico confessado. Tito 2:11-13 declara que a graça de 
Deus se manifestou e se manifestará até a gloriosa vinda de Jesus. Quanto ao seu erro ter-se 
dado antes da sua primeira visão, isso nada significa, pois como disse ela: 

“Distinção Descabida. Alguns adotam o ponto de vista segundo o qual as 
advertências, admoestações e correções dadas pelo Senhor, por intermédio de 
Sua serva, a menos que sejam recebidas em visão especial para cada caso, 
individualmente, não têm maior importância que conselhos e advertências 
provenientes de outras fontes. Nalguns casos alegou-se que, ao dar 
testemunhos para igrejas ou indivíduos, eu era influenciada por cartas que 
recebia de membros da igreja. Alguns chegaram a avançar que testemunhos 
que se dizem ser do Espírito de Deus eram somente manifestações do meu 
próprio juízo, baseadas em informações colhidas em fontes humanas. Essa 
informação é absolutamente falsa” (Testemunhos Seletos, vol. II, p. 294) grifo 
nosso. 

Como se vê, nenhuma distinção deve ser estabelecida entre o que ela escreve em 
visão ou não. Ademais, Ellen G. White foi clara quando afirmou: 

“Mas o pecador, a quem Jesus estendera seus braços por longo tempo, e que 
rejeitou as ofertas de salvação, foi deixado sem Advogado, quando Jesus 
passou do lugar santo para o Santo dos santos e fechou a porta em 1844” 
(The Present Truth, p. 79). 

 

4.4 – Sobre a Guerra Civil Americana – O Envolvimento da Inglaterra 

“Quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão seu próprio 
interesse em acudir, e haverá guerra geral e confusão geral” (Testemony For 
The Church, vol.I, citado em Subtilezas do Erro, p. 42). 

É interessante observar as palavras ‘quando’ e ‘haverá’, que a Inglaterra declararia 
guerra e com ela outras nações se envolveriam. A história americana sobre a guerra civil não 
registra o envolvimento da Inglaterra, e muito menos de outras nações. Taxativamente outra 
falsa profecia. 

 

4.5 – Sobre a Interpretação de Hebreus 1:1 

Hb. 1:1: “Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos 

profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho”. 

Os ASD assim interpretam esse texto: 

“O Objeto dos Testemunhos. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela 
boca de Seus profetas e apóstolos. Nestes dias, Ele lhes fala por meio dos 
testemunhos do seu Espírito. Não houve ainda um tempo em que muito 
seriamente falasse ao Seu povo a respeito de Sua vontade e da conduta que 
este deve ter” (Testemunhos Seletos, vol. II). 
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4.6 – Sobre a Doutrina do Santuário Esposada por Crosier 

“O Senhor me mostrou em visão que o irmão Crosier tinha a verdadeira luz 
sobre o Santuário. Foi da sua vontade que o irmão Crosier escrevesse a 
respeito. Sinto-me perfeitamente autorizada pelo Senhor a recomendar esse 
ensino a cada santo” (Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, p. 11-12). 

Comentário: Infelizmente, o irmão Crosier logo descobriu que o ensino do santuário 
não estava em harmonia com a Palavra de Deus e admitiu seu erro (I. Richard Conradi, The 
Founders of the Seventh-day Adventist Denomination, Painview, NJ: American Sabbath tract 
Society, 1939). 

 

4.7 – Sobre a Doutrina do Juízo Investigativo 

“Assistido por anjos celestiais, nosso grande Sumo Sacerdote entra no lugar 
santíssimo, e ali comparece à presença de Deus a fim de Se entregar aos 
últimos atos de Seu ministério em prol do homem, a saber: realizar a obra do 
juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com 
direito aos benefícios da mesma” (O Conflito dos Séculos, p. 484). 

Comentário: Uma flagrante negação do Evangelho, porque Jesus já concluiu a obra da 
redenção em nosso favor no Calvário (Jo. 19:30). Ademais, nega a justiça de Cristo, pois declara 
que Jesus aceitar-nos-á tão somente se formos suficientemente bons. A Bíblia ensina que Jesus 
nos acolhe como somos (Mt. 11:28-30, Jo. 6:37). Ensino inteiramente anti-bíblico (1Jo. 2:1-
2,12).  

 

4.8 – Sobre a Salvação pelo Exame do Caráter 

“Esta obra de exame do caráter, para determinar quem está preparado para o 
reino de Deus, é a do juízo de investigação, obra final do santuário do Céu” (O 
Conflito dos Séculos, p. 428). 

Comentário: A ideia de que o caráter precisa estar em harmonia com a lei de Deus, 
antes que se possa determinar quem está preparado para o reino de Deus, implica que a 
pessoa, por si mesma, deve ter conquistado certa justiça própria, o que contraria Gl. 2:16: 
“Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo; temos 

também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras; 

porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada”. 

Se a fidelidade em cumprir os requisitos da lei é fator decisivo para ser aceito no juízo 
investigativo, por certo a salvação já não é obtida por graça somente (Rm. 5:1; Ef. 2:8-10). 

 
4.9 – Sobre o Plano da Redenção Ter Sido Instituído Depois da Queda 

“O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem, 
quando fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. Existiu ele 
então no propósito de Deus e pela sua promessa; e mediante a fé os homens 
podiam tornar-se súditos seus. Contudo, não foi efetivamente estabelecido 
antes da morte de Cristo. Mesmo depois de entrar para o Seu ministério 
terrestre, o Salvador, cansado pela obstinação e ingratidão dos homens, 
poderia ter-se recusado ao sacrifício do Calvário” (O Conflito dos Séculos, p. 
347). 
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Comentário: Lemos em: 

2Tm. 1:9: “Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo as nossas obras, 

mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos 

dos séculos”. 

1Pe. 1:20: “O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do 

mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós”. 

 

4.10 – Sobre a Eficácia do Sangue de Cristo 

“A obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar--se antes 
do segundo advento do Senhor. Visto que os mortos são julgados pelas coisas 
escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados 
antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado” (O Conflito 
dos Séculos, p. 488) – grifo nosso. 

Comentário: A Bíblia declara que o sangue de Cristo cancela nossos pecados, não 
estabelecendo diferença entre perdoar e cancelar: 

At. 3:19: “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados”. 

Ef. 1:7: “Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as 

riquezas da sua graça”. 

1Jo. 1:7: “...o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado”. 

Ap. 1:5: “Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados”. 

 

4.11 – Sobre o Tempo do Fim 

“As profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao 
início do juízo. Isto se observa especialmente no livro de Daniel. Entretanto, a 
parte de sua profecia que se refere aos últimos dias, Daniel teve ordem de 
fechar e selar, até "o tempo do fim" Não poderia, antes que alcançássemos o 
tempo do juízo, ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e 
baseada no cumprimento daquelas profecias. Mas, no tempo do fim, diz o 
profeta, "muitos correrão de uma parte para outra, e a Ciência se 
multiplicará" Daniel 12:4. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, 
aumentou-se o conhecimento cumprimento das profecias, e muitos têm 
proclamado a mensagem solene do juízo próximo” (O Conflito dos Séculos, p. 
355) grifo nosso. 

Comentário: O "tempo do fim" ou "os últimos dias" são expressões que apontam o seu 
início para logo após a descida do Espírito Santo e durará até a segunda vinda de Jesus, e não 
um período que passou a vigorar a partir de 1798: 

At. 2:17: "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a 

carne”. 

At. 2:20: "O sol se converterá em trevas , e a lua em sangue , antes de chegar o grande e 

glorioso dia do Senhor". 

1Co. 10:11: "Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para 

quem já são chegados os fins dos séculos". 

1Pe. 1:20: "O qual , n a verdade , em outro tempo foi conhecido , ainda antes da fundação do 

mundo , mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós". 
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É interessante observar que as Testemunhas de Jeová apontaram o mesmo tempo, 
primeiro para o ano de 1799. Agora, afirmam que o tempo do fim começou em 1914. Os 
adventistas, por sua vez, apontaram o "tempo do fim" para 1798, enquanto que a Bíblia aponta 
o "tempo do fim" como tendo já inicia do nos tempos apostólicos. 

 

4.12 – Sobre a Existência de Dois Tronos no Céu 

“FIM DOS 2.300 DIAS 

“Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Vi o Pai erguer-se do 
trono e num flamejante carro entrar no santo dos santos para dentro do véu, e 
assentar-Se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que 
estavam curvados ergueram-se com Ele. Não vi um raio de luz sequer passar 
de Jesus para a multidão descuidada depois que Ele Se levantou, e eles foram 
deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, 
conservavam os olhos fixos nEle ao deixar Ele o trono e levá-los para fora a 
uma pequena distância. Então Ele ergueu o Seu braço direito, e ouvimo-Lo 
dizer com Sua amorável voz: "Esperai aqui; vou a Meu Pai para receber o 
reino; guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bodas e 
vos receberei para Mim mesmo”. Então um carro de nuvens, com rodas como 
flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou 
no carro e foi levado para o santíssimo, onde o Pai Se assentava. então 
contemplei a Jesus, o grande Sumo Sacerdote, de pé perante o Pai” (Primeiros 
Escritos, p. 54,55) grifo nosso. 

Comentário: A Bíblia declara haver um só trono no céu e nele Jesus se sentou quando 
ascendeu aos céus, depois que ressuscitou: 

Ap. 3:21: “Ao que vencer lhe concederei que se assente no meu trono ; assim como eu venci e 

me assentei com meu Pai no seu trono”. 

Ap. 22:3: “E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão". 

Não há base bíblica para se afirmar que o Pai estava no seu trono no Lugar Santo, ao 
lado de Jesus, e que em 22 de outubro de 1844, o Pai se levantou do seu trono no Lugar Santo, 
e foi para o Santo dos Santos, aonde Jesus também foi. Como é possível aceitar-se que o Pai 
permaneceu 1813 anos no Lugar Santo? 

 

4.13 –  Sobre o Término da Obra da Redenção na Cruz 

“Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao Céu, 
depois de ressurgir. Pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde 
nosso Precursor entrou, por nós (Hebreus 6:20.) Ali se reflete a luz da cruz do 
Calvário . Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção” (O 
Conflito dos Séculos, p. 492). 

Comentário: A Bíblia declara que a obra da redenção foi concluída na cruz e não que 
foi começada: 

Jo. 19:30: "E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado". 

Hb. 1:3: "...havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se para 

sempre à destra da Majestade nas altura". 
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4.14 – Sobre a Guarda do Sábado Como Meio de Salvação 

“Devemos cada sábado justar contas com nossa alma, a fim de averiguar se a 
semana finda nos trouxe lucro ou prejuízo espiritual. Santificar o sábado ao 
Senhor importa em salvação eterna. Diz Deus: "Aos que Me honrarem 
honrarei". 1Sam. 2:30” (Testemunhos Seletos, vol. III, p. 22) grifo nosso. 

Comentário: Paulo escreveu 13 epístolas e em nenhuma delas falou sobre a 
importância da guarda do sábado para a salvação. Pelo contrário, combateu aqueles que 
guardavam dias para se justificar diante de Deus, dizendo que temia pela salvação deles, pois 
estavam aceitando outro evangelho (Gl. 1:8-9): 

Gl. 4:9-11: "Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais 

outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e 

meses, e tempos, e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco". 

Gl. 2:16-17: "Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de 

festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futura, mas o corpo é de 

Cristo". 

 

4.15 – Sobre os Escritos da Sra. White Serem "Uma Luz Menor que Conduz a Uma Luz 
Maior” 

Declaração: 

“(4) O papel do Espírito de Profecia no estudo da Bíblia. Chamar a atenção do 
Seu povo para a Sua Palavra (Testemunhos Seletos, vol II, pág. 279) foi um dos 
objetivos do espírito de profecia, como afirmou a Sra. White em 1876. Depois, 
em 1903, como se notou na lição 10 pág. 2, a Sra. White declarou: “Pouca 
atenção tem sido dada à Bíblia, e o Senhor nos deu uma luz menor, para guiar 
homens e mulheres a uma luz maior (O Colportor Evangelista, pág.125)” (A 
Orientação Profética no Movimento Adventista, p. 108 – apostila) grifo nosso. 

Contradição: 

“A Bíblia é o grande compêndio para os alunos das nossas escolas. Ela ensina 
a inteira vontade de Deus para com os filhos e filhas de Adão. É a regra de 
vida, ensina-nos o caráter que precisamos formar para a vida futura. Não 
carecemos da pálida luz da verdade para tornar compreensíveis as Escrituras. 
Semelhantemente poderíamos supor que o Sol do meio-dia necessitasse da 
bruxoleante candeia da Terra para aumentar-lhe o fulgor” (Testemunhos 
Seletos, Vol. III, p. 236) grifo nosso. 

Contradição: 

“A verdade divina é encontrada em Sua palavra. Os que pensam deverem 
buscar noutra parte a verdade presente precisam converter-se de novo. Têm 
hábitos errôneos para emendar, caminhos maus que abandonar” 
(Testemunhos Seletos, p. 236).  

 

4.16 – Sobre o Apressamento da Segunda Vinda de Cristo 

Declararação: 

"Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso 
Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Houvesse 
a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como Ele ordenou, o 
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mundo inteiro haveria sido antes advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à 
Terra em poder e grande glória” (O Desejado de Todas as Nações, p. 609, 
edição 1979). 

Contradição: 

“Mas, como as estrelas novas no vasto circuito de sua indicada órbita, os 
desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança” (O Desejado 
de Todas as Nações, p. 28, edição 1979) grifo nosso. 

Comentário: A promessa da volta de Cristo (Jo. 14:2-3) é uma declaração do assentado 
desígnio de Deus e se "os desígnios de Deus não conhecem adiantamento", logo "não está em 
nosso poder apressar a volta de Jesus”. 

 

4.17 – Sobre Comer Carne de Porco: 

Declaração: 

“Alguns de nossos bons irmãos estão perturbados com respeito a comer carne 
de porco, e alguns deles abstem-se dela, pensando que a Bíblia proíbe o seu 
uso. Nós não nos opomos à abstinência do uso de carne de porco, se for feita 
com base correta. Pensamos que a liberdade excessiva e o uso abundante da 
mesma carne e de carne de outro animal... isto sim é pecado. Mas não 
cremos, de maneira alguma, que a Bíblia ensina que o seu uso correto, na 
dispensação do evangelho seja pecaminoso. Mas, porque nem todos 
entendem como os profetas falaram sobre o assunto é que não vemos as 
coisas da mesma forma e daí necessitamos ir ao Novo Testamento. E o que 
encontramos? Certamente, se o comer carne de porco fosse pecado aos olhos 
do céu, nesta dispensação, o Novo Testamento teria, de algum modo, nos 
ensinado o fato. Mas, descobrimos que o Novo Testamento não ensina, direta 
ou indiretamente, tal coisa. Os principais textos citados para provar a 
proibição à igreja gentílica de comer carne de porco são Is. 65:4 e 66:17. Nós 
realmente pensamos que estes textos nem de longe fornecem provas 
suficiente sobre esse ponto. Na realidade, devemos crer que eles não tem 
qualquer aplicação nesta dispensação "queimando incenso sobre tijolos" (v.3), 
"assentando-se junto às sepulturas", "passando as noites junto aos lugares 
secretos", e "se santificando nos jardins" são repreensões feitas em conexão 
como comer carne de porco. Agora, se algum desses pontos for aplicado para 
os nossos dias literalmente, então, certamente, todos os demais devem ser. 
Mas, acreditamos que ninguém fará uma aplicação literal de Is. 65:4 e 66:17 
no seu todo para o nosso tempo . Esta é uma razão porque pensamos que 
estes textos não tem aplicação literal para os dias atuais” (The Present Truth, 
p.87 – tradução parcial). 

Contradição: 

“No tocante ao alimento cárneo, devemos instruir o povo a nele não tocar. Seu 
uso é prejudicial ao melhor desenvolvimento das faculdades física, mentais em 
orais" (Testemunhos Seletos, vol. III, p. 138, edição 1956). 

Comentário: Os defensores de Ellen G. White são extremamente corajosos, pois 
chegam ao ponto de dizer, sem nenhuma cerimônia, que não há conflito entre as duas 
declarações. 
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4.18 – Sobre Deixar os Filhos sem Comer por Três Dias 

“Eu recomendaria deixá-los ficar sem comida pelo menos por três dias, até 
que sintam fome bastante para tomar o alimento saudável. Arriscaria deixá-
los passar fome. Nunca pus em minha mesa comidas de que não permitisse 
que meus filhos participassem. Punha diante deles só aquilo de que eu própria 
comia. As crianças comiam isto, e nunca pensavam em pedir aquilo que não se 
encontrava na mesa. Não devemos condescender com o apetite das crianças, 
apresentando-lhes essas comidas indigestas. — Manuscrito 3, 1888.” 
(Temperança,p. 158) grifo nosso. 

Comentário: Que Pai seria esse que, por inapetência do filho, o deixaria sem comer por 
três dias consecutivos até que a fome lhe voltasse? Se nós que somos maus damos coisas boas 
aos nossos filhos (Lc. 11:11-13), iríamos deixá-los sem comer por três dias seguindo o conselho 
da Sra. White??? 

 

4.19 – Sobre o Fechamento das Portas da Nova Jerusalém 

“Por ordem de Jesus são fechadas as portas da Nova Jerusalém, e os exércitos 
de Satanás rodeiam a cidade, preparando-se para o assalto” (O Grande 
Conflito, p. 671). 

Comentário: Jesus não poderia ter dado essa ordem, pois lemos em Ap. 21:25: “E as 

portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite”. E Ap. 3:8: “eis que diante de ti pus 

uma porta aberta, e ninguém a poderá fechar” – nem mesmo Ellen G. White com suas visões. 

 

4.20 – Sobre a Conversão de Sacerdotes e Príncipes 

Declaração: 

“Os sacerdotes e príncipes, e a multidão furiosa que clamou: "O Seu sangue 
caia sobre nós e sobre nossos filhos!" –  todos contemplam a enormidade de 
seu crime. Em vão procuram ocultar-se da majestade divina de Seu rosto, mais 
resplandescente que o Sol, enquanto os remidos lançam suas coroas aos pés 
do Salvador, exclamando. "Ele morreu por mim!" (O Conflito dos Séculos, p. 
674) grifo nosso. 

Contradição: 

“E embora Meu povo não quisesse vir a Mim para ter vida, embora sacerdotes 
e príncipes tenham feito comigo o que desejaram, conquanto Me tenham 
rejeitado, terão ainda outra oportunidade de aceitar o Filho de Deus” (Atos 
dos Apóstolos, p. 27). 

 

4.21 – Sobre o Sábado Ser o Sinal Entre Deus e o Seu Povo Atual 

“Outra vez deve o anjo destruidor passar pela Terra. Deve haver um sinal 
sobre o povo de Deus e esse sinal é a observância do Seu santo sábado” 
(Testemunhos Seletos, Vol. II, p. 183). 

Comentário: O sinal dado por Deus ao seu povo, Israel, na verdade consistia de dois 
sinais: 1) a circuncisão (Gn. 17:9-11) e 2) a guarda do sábado (Ex. 31:16-17). O sinal ou o selo 
entre o povo de Deus da nova aliança é outro: 

Ef. 1:13: "Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da 

vossa salvação; e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa". 
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2Tm. 2:19: "Toda via o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo; O Senhor conhece os que 

são seus e qualquer que profere o nome de Cristo a parte-se da iniquidade”. 

 

4.22 – Sobre a Expiação Incompleta de Cristo 

“A intercessão de Cristo no santuário celestial, em prol do homem, é tão 
essencial ao plano da redenção, como o foi Sua morte sobre a cruz. Pela sua 
morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao Céu, depois de 
ressurgir” (O Conflito dos Séculos, p. 492). 

Comentário: Os ASD ensinam através de Ellen G. White que Jesus entrou no santuário 
celestial no ano de 1844, e agora está terminando a obra da redenção. A Bíblia diz que Jesus 
penetrou no santuário celestial (o Santo dos Santos) ao ascender aos céus e não no dia 22 de 
outubro de 1844 (Hb. 6:19,20; 9:23-26). Esta expiação se fez uma vez para sempre. Não é uma 
expiação incompleta: 

Hb. 10:10-14: “Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, 

feita uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes 

os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único 

sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus... Porque com uma só 

oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados”. 

 

4.23 – Sobre Serem Nossos Pecados Lançados Sobre Satanás 

“Satanás não somente arrostou o peso e castigo de seus próprios pecados, 
mas também dos pecados da hoste dos remidos, os quais foram colocados 
sobre ele; e também deve sofrer pela ruína de almas, por ele causada. Vi 
então que Satanás e toda hoste ímpia foram consumidos, e foi satisfeita a 
justiça de Deus; e todo o exército dos anjos e os santos remidos todos, com 
grande voz, disseram amém” (Primeiros Escritos, págs. 294 e 295  O Ritual do 
Santuário, p. 315). 

Comentário: Parece fantástico que alguém que se diz evangélico aceite doutrina tão 
contrária ao evangelho. Será que a Sra. White não se dá conta das implicações de tal ensino? 
"Satanás não somente arrostou o peso e castigo de seus próprios pecados, mas também dos 
pecados da hoste dos remidos, os quais foram colocados sobre ele". Sabemos que todos os 
nossos pecados foram lançados sobre Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo 
(Is. 53:6; cf. Jo. 1:29). Em vista disso é impossível conceber que Satanás os carregue: "Ora, onde 

há remissão destes, já não há oferta pelo pecado" (Hb. 10:18). Não há necessidade de que outro 
complete a obra, pois tudo "está consumado" (Jo. 19:30; 2Co. 5:21; Rm. 8:32). 

 

4.24 – Sobre a Comparação da Lei Dietética com a Lei Moral 

“Sentir a santidade da Lei Natural — Toda lei que rege o organismo humano 
deve ser estritamente considerada; pois é tão verdadeiramente uma lei de 
Deus como o é a palavra Escritura Santa: e todo desvio voluntário da 
obediência a essa lei é tão certamente pecado como a transgressão da lei 
moral” (Temperança, p. 213). 

Comentário: Se a transgressão de uma lei dietética, no caso específico da carne, que é 
considerada por E. G. White como estimulante (Temperança, p. 158), é como transgredir a lei 
moral, que para os ASD se resume apenas aos 10 mandamentos, então não existe povo que 
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mais transgrida a lei moral do que os ASD. Perguntamos, qual o ASD que não inclui carne no seu 
regime alimentar? 

 

4.25 – Sobre Sua Visão de uma Mesa de Prata de Quilômetros de Comprimento 

“Vi lá mesas de pedra, em que estavam gravados com letras de ouro os nomes 
dos 144.000. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos, e Jesus nos 
deixou e foi à cidade. Logo Lhe ouvimos de novo a delicada voz, dizendo: 
"Vinde, povo Meu; viestes da grande tribulação, e fizestes Minha vontade; 
sofrestes por Mim; vinde à ceia, pois Eu Me cingirei e vos servirei." Nós 
exclamamos: "Aleluia! Glória": E entramos na cidade. E vi uma mesa de pura 
prata; tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo nossos olhares 
podiam alcançá-la toda” (Primeiros Escritos, p. 19). 

Comentário: A Sra. White é excêntrica nas suas visões, e é preciso ser muito crente em 
seus escritos para admitir a existência, no céu, de uma "mesa de pura prata com muitos 
quilômetros de comprimento", ainda mais considerando que os olhares dela e de outros 
podiam alcançá-la toda! 

 

4.26 – Sobre o Título na Testa dos 144.000 

“Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa 
estava escrito: Deus, Nova Jerusalém, e tinham uma estrela gloriosa que 
continha o novo nome de Jesus” (Primeiros Escritos, p. 15). 

Contrastando com a visão na qual a Sra. White viu que na testa dos 144.000 estava 
escrito "Deus, Nova Jerusalém". Lemos em Ap. 14:1: “E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre 

o monte de Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o 

nome dele e o de seu Pai”. Em quem acreditar: na Bíblia ou na Sra. White? (cf. 1Co. 4:6). 

 

4.27 – Sobre Enoque Ter Sido Visto Num Mundo com Sete Luas 

“Então fui levada a um mundo que tinha sete luas. Vi ali o bom e velho 
Enoque, que tinha sido trasladado" (Primeiros Escritos, p. 40, edição de 1967). 

Comentário: Embora se afirme, na continuidade da declaração acima, que Enoque 
tenha ido apenas "visitar" aquele lugar, e não morar naquele lugar de "sete luas" (Saturno). 
Sabemos que é uma doutrina espírita a crença na existência de outros mundos habitados. É um 
ponto de vista admitido pela Sra. White, quando em sua visão viu "um mundo que tinha sete 
luas", repetindo as palavras de Allan Kardec, que afirma: "1015. Em que sentido se deve 
entender a palavra céu? Achais que seja um lugar? Não; é o espaço universal; são os planetas, 
as estrelas..." (O Livro dos Espíritos , p.250, 20ª edição, p. 461). O mesmo ponto de vista é 
sustentado pelos mórmons. 

Teria Deus permitido a saída do seu servo Enoque do céu (Jo. 14:2-3; Hb. 12:23) para 
uma visita a Saturno? Não é especular com a Palavra de Deus? (1Co. 4:6). 

 

4.28 – Sobre o Lugar da Habitação de Deus 

“Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se 
e recuou: pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, donde 
vinha a voz de Deus. A cidade descerá por aquele espaço aberto” (Primeiros 
Escritos, p. 41, edição de 1967). 
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Comentário: A Bíblia ensina que "os próprios céus, sim os céus dos céus não podem 

conter a Deus" (1Rs. 8:27); que não existe um lugar onde possamos nos esconder de Deus (SI. 
139:6-8), que não existe ninguém com quem possamos compará-lo (Is. 40:18); que Ele enche os 
céus e a terra (Jr. 23:24); que a terra é o escabelo dos seus pés (Mt. 5:34-35). Todas essas 
passagens mostram que Deus é capaz de estar em todo lugar da criação (Is. 57:15). É somente 
de falsos deuses que se diz não poderem estar presente em todo lugar. Elias claramente expôs 
a limitação dos falsos deuses quando os desafiou (1Rs. 18:27). Elias disse que um deus limitado 
por lugares não pode ajudar-nos, mas o Deus da Bíblia sim. As Testemunhas de Jeová afirmam 
que Deus mora na Constelação das Plêiades (Reconciliação, p. 14). Ellen Gould White arranjou 
um outro lugar, na Constelação de Órion. 

 

4.29 – Sobre a Ressurreição do Corpo de Moisés 

“Moisés passou pela morte, (mas Cristo) desceu e lhe deu vida antes que seu 
corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como 
seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao Céu. Satanás maldisse 
amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe 
fosse tirada; Cristo, porém, não repreendeu a Seu adversário, embora fosse 
por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu-o 
a Seu Pai dizendo: "O Senhor te repreenda” (Primeiros Escritos, p. 164). 

Comentário: em 1Co. 4:6 ordena-se não ir além do que está escrito. Onde a Sra. White 
leu na Bíblia que Cristo ressuscitou o corpo de Moisés, antes que o corpo dele visse a 
corrupção? Lemos em Dt. 34:5-6: “Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de 

Moabe, conforme o dito do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bete-

Peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura”. 

Acerca de Jesus a Bíblia é clara quando profetisa sua ressurreição sem a corrupção do 
seu corpo (SI. 16:10 comparado com At. 2:27-31). Mas nada diz a respeito da ressurreição de 
Moisés. Em seguida, a Sra. White identifica Miguel e Jesus como a mesma pessoa. E assim 
diminui a autoridade de Jesus, dizendo que ele não teve poder para repreender Satanás, 
mandando-o a Seu Pai. Ora, Jesus, durante seu ministério terreno não repreendeu Satanás 
várias vezes?: Mt. 16.21-23; Mc. 16:17; Mt. 4:9-10. Por fim, Miguel é criatura e Jesus é Criador 
(Jo. 1:1; 20:28). Miguel não pode ser adorado (Ap. 22:8-9), enquanto Jesus foi e é adorado 
pelos próprios anjos (Hb. 1:6; Ap. 5:11-13). 

 

5 – A GUARDA DOS MANDAMENTOS 

Todas as vezes que os ASD leem na Bíblia algo favorável aos mandamentos, sempre 
entendem nas entrelinhas que por trás está a guarda do sábado. Assim, mandamentos 
significam os 10 mandamentos, e dentre esses notadamente o sábado. entretanto, Jesus deu 
mandamentos aos seus seguidores e mandou que ensinássemos a guardar o que Ele havia 
ensinado, mas nunca mandou guardar o sábado. Vejamos, então, o caráter dos mandamentos 
de Jesus: 

Jo. 13:34: “Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a 

vós, que também vós uns aos outros vos ameis”. 

Jo. 14:15: “Se me amardes guardareis os meus mandamentos”. 

Jo. 15:12: “O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei”. 

Jo. 15:17: “Isto vos mando: que vos ameis uns aos outros”. 

Como Jesus poderia ser mais explícito? João, o apóstolo, confirma isso: 
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1Jo. 3:23: "E o mandamento é este : que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos 

amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento". 

2Jo. 5: "E agora, senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele 

mesmo que desde o princípio tivemos: que nos amemos uns aos outros". 

Não foi sem razão que Jesus admoestou em Mt. 15.9: “Mas em vão me adoram, 

ensinando doutrinas que são preceitos dos homens" (ou de mulheres, como a Sra. White). 

 

VI – EXISTIRAM PROFETISAS FALSAS NO PASSADO? 

A Bíblia diz que sim: 

Ez. 13.17-18: "E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que 

profetizam de seu coração, e profetiza contra elas e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Ai das que 

cosem almofadas para todos os sovacos, e que fazem travesseiros para cabeças de toda estátua, 

para caçarem almas! Porventura caçareis as almas do meu povo? E guardareis vivas as almas 

para vós?" 

Ap. 2:20: "Mas tenho contra ti que toleras a mulher que se diz profetisa ensinar e enganar os 

meus servos..." 

Zc. 13:2-3: "E farei sair da terra os profetas e será que, quando ainda profetizar, seu pai e sua 

mãe, que o geraram, lhe dirão: Não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do 

Senhor..." 

 

CONCLUSÃO 

Diante de profecias que se não cumpriram, de contradições absurdas e ensinos 
inescriturísticos, não é de admirar que os próprios ASD se achem em confusão e afirmem: 

“Quem der um mergulho profundo nas águas gostosas do Espírito de Profecia, 
por certo emergirá trazendo na face o amargo aspecto da confusão. Não que 
seus escritos sejam tremendamente confusos! Mas neles também há coisas 
difíceis de se entender. E por que são difíceis? Porque a linguagem humana é 
deficiente Essa confusão parecerá maior quando tratarmos da escatologia” (A 
Sacudidura e os 144.000, p. 176) grifo nosso. 

E não fica por aí. Outra declaração do mesmo escritor: 

“Aparentemente não há controvérsia em nosso meio quanto à ideia de que o 
selamento esteja no futuro. Nós dissemos aparentemente porque não 
podemos responder por todos e há textos da Sra. White que muitas vezes nos 
desconcertam e confundem. Há uma razão para isso! Muitas profecias dela 
foram condicionais e outros acontecimentos Deus tentou realizá-los, mas a 
Igreja os repeliu. Por exemplo: a volta de Cristo logo após a famosa 
Conferência de Mineápolis. Se a Igreja tivesse respondido ao chamado divino, 
a obra teria sido concluída e Cristo teria voltado (12)” (A Sacudidura e os 
144.000, p . 123). 

E o escritor não se acanha de confessar a confusão em que se acha em razão dos 
escritos da Sra. White: 

“A aparente contradição do Espírito de Profecia. Ellen G. White faz uma 
verdadeira confusão (aparente) quando trata do assunto. Às vezes diz que só 
os 144.000 cantarão o "cântico novo". (1) Outras vezes diz que a Grande 
Multidão também o cantará (2)” (A Sacudidura e os 144.000, p. 133). 
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Não bastassem essas flagrantes confissões, que levam ao descrédito os escritos de 
Ellen G. White, há ainda a considerar os seus plágios. 

Os ASD se vangloriam de ter Ellen G. White apenas três anos de escolaridade e 
atribuem a um milagre o fato dela ter escrito mais de 25 milhões de palavras durante a sua vida 
profética de 71 anos (Subtilezas do Erro, p. 35, edição 1981). 

Mas, agora, com a publicação do livro “The White Lie” (A Mentira Branca) veio à luz o 
plágio que ela fazia dos livros dos escritores adventistas e seculares. Eis a confissão: 

“É fato que Ellen White verdadeiramente usou obras de outros até certo 
ponto, enquanto empenhada em seus escritos, mas não há nenhuma 
evidência de intenção de fraude por parte dela, nem há evidência de que 
qualquer outro autor fosse alguma vez privado de seus legítimos benefícios 
por causa das atividades dela. Nenhum editor ou autor em qualquer terra já 
processou ou ameaçou processar Ellen White, sob a alegação de que direitos 
autorais ou editoriais houvessem sido infringidos” (101 Questões Sobre o 
Santuário e Sobre E.G. White, p.81). 

Disse Ellen Gould White: "Eu não escrevo um artigo no jornal, expressando meramente 
minhas próprias ideias. São elas o que Deus tem apresentado diante de mim em visão -- os 
preciosos raios de luz brilhando do trono". 

Uma pergunta dever ser feita aos ASD: Por que Ellen Gould White disse que as palavras 
eram sempre dela, quando, na verdade ela "usou obras de outros até certo ponto enquanto 
empenhada em seus escritos"? 

Argumenta o escritor do livro Subtilezas do Erro, p. 38 (edição 1981), que não se ajusta 
à Sra. White o título de papisa dos ASD, pois pergunta ele: "Quem lhe sucedeu no trono 
pontifício? Respondam os acusadores". Nós respondemos: Ora, ora! Ninguém lhe sucedeu no 
trono pontifício, porque ela continua a ocupá-lo mesmo depois da sua morte. Poderíamos 
perguntar: Quem ocupa o trono pontifício na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
(Mórmons)? Embora morto, não são levados os Mórmons a confessar "Creio no profeta Joseph 
Smith Jr. como profeta verdadeiro"? 

Não fazem o mesmo os ASD? Como condicionar um candidato ao batismo a que 
expresse sua fé no "espírito de profecia" de Ellen Gould White? 

Compare agora a declaração abaixo para verificar se os ASD não dependem de Ellen 
Gould White: 

“Embora os profetas da antiguidade fossem humanos, a mente divina e a 
vontade de um Deus infalível estão suficientemente representadas na Bíblia. E 
o mesmo Deus fala por meio dos escritos do espírito de profecia. Estes livros 
inspirados, tais como O Desejado de Todas as Nações, O Conflito dos Séculos e 
Patriarcas e Profetas são certamente revelações divinas da verdade sobre as 
quais deveríamos depender completamente” (Orientação Profética no 
Movimento Adventista – Apostila). 

Ela continua no trono pontifício através de seus escritos. Ninguém lhe ocupa o lugar, 
pois se Deus falou no passado pelos profetas, a nós fala hoje através da Sra. White (ver Hb.1:1). 

O Mormonismo teve o seu anjo Morôni, que falou a Joseph Smith Jr., e a Sra. White 
teve "o seu anjo assistente" (Primeiros Escritos, p. 259), mas podemos dispensar a ajuda tanto 
de um como de outro, pois Paulo previne contra outro evangelho trazido por anjos em Gl.1:8-9. 

 


