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APONTAMENTOS SOBRE O CASO WHITE
Pr. João Flávio Martinez
O “CASO WHITE” é um exame completo das profecias, dos escritos e das práticas de Ellen
White. Sydney Cleveland avalia suas alegações de inspiração, sonhos e visões, as doutrinas que
ela endossou, seus hábitos pessoais que se opunham ao que ela escreveu, e os efeitos de suas
reivindicações sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este livro é uma análise bem
documentada sobre fatos pouco divulgados sobre Ellen White e sua longa história a serviço do
Adventismo.” (Ed. Reflexão)
Uma investigação milionária foi levada a cabo pela própria Igreja Adventista para limpar o
nome de sua profetisa, mas a conclusão de tais pesquisas, constataram que de fato Ellen White,
havia plagiado diversos textos de obras de terceiros. Ellen White, ao invés de estar sob
inspiração divina, como ela mesmo alegava, copiou descaradamente obras teológicas e
históricas sem dar o menor crédito aos autores.
Nesta palestra pretendo fazer alguns apontamentos sobre os fatos constantes no livro “O
Caso White: desvendando os mitos sobre ”Ellen G. White”.

Ellen White versus a Bíblia Sagrada
Aqui estão mais algumas contradições de Ellen White, diretamente contrárias à Bíblia,
registradas no livro O CASO WHITE da Editora Reflexão. Neste estudo utilizamos a tradução
Almeida Corrigida Fiel.
Será que Satanás enganou Adão?
Ellen White
Satanás, que é o pai da mentira, enganou
Adão de forma semelhante, dizendo que
ele não precisava obedecer a Deus, que
ele não morreria se ele transgredisse a lei.
Evangelismo, p. 598

Bíblia Sagrada
E Adão não foi enganado, mas a mulher,
sendo enganada, caiu em transgressão.
ITimóteo 2.14

Israel Foi Destruído Em Razão Da Gula?
Ellen White
Bíblia Sagrada
Deus concedeu o seu desejo, dando-lhes
Quando a carne estava entre os seus dentes,
carne, e deixou-os comer até que sua
antes que fosse mastigada, se acendeu a ira
gula produziu uma praga. Conselhos
do SENHOR contra o povo, e feriu o SENHOR
Sobre o Regime Alimentar, p. 148
o povo com uma praga mui grande. –
Números 11.33
Nota: A praga caiu antes que as pessoas pudessem até mesmo mastigar a comida!

Podemos ter a certeza da nossa salvação?
Ellen White
Bíblia Sagrada
Aqueles que aceitam o Salvador,
Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes
conquanto sincera sua conversão, nunca
no nome do Filho de Deus, para que saibais
devem ser ensinados a dizer ou sentir
que tendes a vida eterna, e para que creiais
no nome do Filho de Deus – IJoão 5.1
que eles são salvos. Parábolas de Jesus, p.
155
NOTA: A razão pela qual o apóstolo João escreveu sua carta, foi garantir aos crentes que
eles já haviam obtido a vida eterna por meio de Cristo Jesus.
Ministros Podem Comer Carne?
Ellen White

Bíblia Sagrada

Poderemos nós, possivelmente, ter confiança E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta
em pastores que, às mesas em que é servida
páscoa, antes que padeça – Lucas 22.15.
a carne, unem-se aos outros em comê-la?
Conselhos Sobre o Regime Alimentar, p. 345.
NOTA: O tradicional jantar da Páscoa, que Jesus comeu com os discípulos, incluía comer um
cordeiro assado inteiro!
“E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos; com ervas amargosas a
comerão” – Êxodo 12.8.
“E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã; como também pão e carne à noite; e bebia do
ribeiro” – IReis 17.6.
Por que Deus alimentaria Elias com pão e carne se isso iria seria considerado um “mau
exemplo”? Por que DEUS não o alimentou com pão e pepinos, ou pão e cenoura?
Comentário Adicional do Tradutor:
 O Tabernáculo, bem como o Templo, no Velho Testamento, exalavam cheiro de carne
assada (churrasco)! Isso porque as ofertas de bezerros, cordeiros e bodes era queimada
no fogo!
 Nenhum sacerdote no Velho Testamento poderia seguir um “regime vegetariano”, pois
a eles cabiam partes do sacrifício, carne assada, que eles deveriam e eram obrigados a
comer.
“Mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu
oferecimento; nada se deixará dela até à manhã” – Levítico 7.15.
 Nenhum judeu que viveu o regime da Lei poderia seguir uma dieta vegetariana, pois a
Páscoa era o cordeiro assado, que deveria ser comido por inteiro!
“E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos; com ervas amargosas a
comerão” – Êxodo 12.8.
“Numa casa se comerá; não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso.
Toda a congregação de Israel o fará” – Êxodo 12.46-47.
 Nem mesmo o Senhor Jesus Cristo seguiu um regime alimentar. Sendo judeu, comeu a
carne assada do cordeiro pascal e comeu peixe até mesmo depois de ressuscitar! A Sra.
White (portanto todo adventista também) consideraria isso um “mau testemunho”?
“E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta páscoa [Cordeiro Assado], antes que padeça” Lucas 22.15.
“Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, e um favo de mel; o que ele tomou, e
comeu diante deles”. – Lucas 24.42-43.

Deus Não Ama As Crianças Más?
Ellen White
Bíblia Sagrada
O Senhor ama as crianças pequenas que
Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos,
tentam fazer o certo, e Ele prometeu
bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos
que elas estarão em seu reino. Mas as
que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam
crianças más Deus não ama. Apelos à
e vos perseguem; para que sejais filhos do vosso
Juventude, p. 61.
Pai que está nos céus; Porque faz que o seu sol
se levante sobre maus e bons, e a chuva desça
Deus ama as de coração honesto, as
sobre justos e injustos. Sede vós pois perfeitos,
crianças verdadeiras, mas Ele não pode
como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. –
amar aqueles que são desonestos, p. 41
Mateus 5.44,45,48.
Mas a vós, que isto ouvis, digo: Amai a vossos
inimigos, fazei bem aos que vos odeiam; –
Lucas 6.27
NOTA: Como Deus poderia amar Seus piores inimigos e mesmo assim não amar as crianças
más?

É Pecado Estar Doente?
Ellen White
É um pecado estar doente; porque todas
as doenças são o resultado da
transgressão. Reforma da Saúde,
01/08/1866

Bíblia Sagrada
Então saiu Satanás da presença do SENHOR, e
feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta
do pé até ao alto da cabeça. Jó 2.7

NOTA: Como poderia toda doença ser o resultado da transgressão? Deus mesmo disse que
Jó era “um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém
a sua sinceridade” (Jó 2.3). Paulo tinha um “espinho” em seu corpo que o estava deixando
fraco (ver IICo. 12.7-10). Seria um pecado de Paulo ter essa condição em seu corpo?
Observar que Paulo deixou Trófimo doente em Mileto (IITm. 4.20). Isso faria de Paulo um
“incentivador do pecado”? Que absurdo!)

Compilado pelo ex-pastor Adventista do Sétimo Dia Sydney Cleveland e pelo ex-ancião Robert
K. Sanders.

