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Biografia do autor. 

Dudley Marvin Canright (22 de setembro de 1840 - 12 de maio de 1919) foi um pastor na Igreja 

Adventista do Sétimo Dia por 22 anos, que mais tarde deixou a igreja e se tornou um de seus críticos mais 

severos. Ele se juntou à igreja em 1859, aos 19 anos de idade, e subiu através do ministério para uma posição de 

destaque na Conferência Geral , um comitê de líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

Início da vida [ editar ] 
Dudley Marvin Canright nasceu em uma casa de fazenda perto de Kinderhook, Michigan , em 22 de setembro de 
1840, para Hiram e Loretta Canright. Em 1859, na idade de 19, Dudley viajou para o leste para atender à academia 
de Albion, em Albion, New York. Para se sustentar, trabalhou como fazendeiro para o Élder Roswell F. Cottrell, um 
ministro adventista do sétimo dia. No verão de 1859, ele participou de uma reunião de acampamento , realizada pelo 
Élder James White , perto de Albion. Lá, ele aceitou a doutrina da Mensagem do Advento e logo foi batizado na Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. Dudley serviu brevemente como secretário do Élder White, que o encorajou a entrar no 
ministério. Por 5 anos, depois de converter toda a sua família para o Adventismo, Dudley serviu como um evangelista 
para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

Dudley continuou sua carreira evangelística, pregando em toda a Nova Inglaterra. Em 1867, ele se casou com 
Lucretia Cranson, um órfão de 19 anos, parcialmente criado porEllen G. White . O Sr. ea Sra. Canright tiveram três 
filhos, dois dos quais sobreviveram à infância. 

A vida da esposa de um ministro itinerante foi dura para a Sra. Canright, e em 1879, ela sucumbiu 
à tuberculose . Dois anos depois, Dudley voltou a se casar, com uma senhorita Lucy Hadden. Sua união produziu 
quatro filhos, três dos quais sobreviveram à infância. 

Controvérsia dentro da Igreja Adventista [ editar ] 
Por 20 anos, Canright foi um ministro e evangelista para a Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo os Estados 
Unidos. Ele também foi um contribuidor notável para o periódico adventista, a Review and Herald (agora a Revisão 
Adventista ). Durante uma férias no Colorado com James e Ellen White em 1873, Canright e sua esposa tiveram 
uma queda com eles. Canright e James White se reconciliaram naquele mesmo ano. Na Sessão da Conferência 
Geral de 1876 ele foi um dos três homens eleitos para o Comitê Executivo da Conferência Geral, o mais prestigiado 
comitê da denominação. Em 1878, Canright foi eleito presidente da Associação Escolar Sabatina da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. 

Canright foi freqüentemente chamado pelo Élder James White, e outros líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 
para debater ministros de outras denominações, geralmente sobre a questão do sábado do sétimo dia: 

"Em 1874, o Élder White havia organizado um grande debate em Napa City, Califórnia, entre o Élder Miles Grant, de 
Boston, Massachusetts, e um de nossos ministros". (Adventismo do Sétimo Dia Renunciado, por DM Canright, 1914). 

Na década de 1880, Canright gradualmente desiludiu-se com o que considerava comportamento autocrático nas 
partes de Elder e Mrs. White. Em 1880, aposentou-se momentaneamente do ministério e viajou através do Midwest, 
como um professor da elocution e conferencista. Depois de um ano de vida itinerante, voltou para Battle Creek, 
Michigan, onde se reconciliou com Elder e Mrs. White. 

Reconciliação com a Igreja [ editar ] 
Em um artigo de 13 de setembro de 1881 no Advent Review and Herald, intitulado "Perigo de dar lugar ao desânimo 
e às dúvidas", Canright escreveu: 

"Eu vim para Battle Creek - e livremente conversei com Eld. Butler, Irmão e Irmã White, e outros, minhas dificuldades 
e provações. Eles fizeram tudo o que puderam, e tudo que eu poderia pedir, para me ajudar ... Como Voltei a trabalhar 
e tentei olhar para o lado da coragem e da fé no trabalho, encontrei minhas dificuldades desaparecendo e meu 
interesse e confiança na mensagem reavivando, até agora me sinto claro e satisfeito no trabalho novamente ... Se a 
Bíblia não ensina claramente e abundantemente as doutrinas da mensagem do terceiro anjo, então eu desespero 
de nunca saber o que ela ensina ... Não tenho mais dúvidas quanto ao meu dever e ao trabalho da minha vida. Por 
anos no passado, assim no futuro, tudo que eu sou e tenho será lançado sem reservas nesta obra ... Eu 
humildemente confio na graça de Deus para me ajudar a manter essa resolução ". 

"Aquele que não o experimentou, pode ter pouca idéia de como rapidamente o desânimo e as dúvidas irão crescer 
sobre uma pessoa, quando uma vez que eles são dados forma para. Em um curto espaço de tempo, tudo parece 
colocar em uma cor diferente ... Claro que eu Lamento agora que eu dei lugar a desânimos e dúvidas, mas acho que 
aprendi uma lição por ela que não vou precisar aprender novamente enquanto eu viver ". 
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Parting Ways com adventismo do sétimo dia [ editar ] 
Em 1881, de volta como um ministro adventista do sétimo dia, Canright se casou novamente, e continuou sua vida 
como um evangelista viajando por mais um ano. Então, em 1882, aposentou-se do ministério e comprou uma 
fazenda em Otsego, Michigan . Mais uma vez, ele começou a ter dúvidas sobre a família White, particularmente 
sobre o suposto "dom da profecia" de Ellen White. Ele vacilou repetidamente, várias vezes saindo de sua 
aposentadoria precoce para realizar reuniões e pregar. Ao longo do início da década de 1880, suas relações com a 
Sra. White permaneceram amigáveis. 

Então, abruptamente, em 1887, Canright e sua esposa, Lucy Canright, deixaram a Igreja Adventista do Sétimo 
Dia. Era uma decisão que ele estava pensando há um ano. Ao cortar suas relações com a igreja de sua casa, a 
Igreja Adventista do Sétimo Dia de Otsego, Canright declarou o seguinte, conforme registrado pelo secretário da 
igreja: 

"Que ele chegou a um ponto em que já não acreditava que os Dez Mandamentos vincularam os cristãos e 
abandonaram a Lei, o Sábado, as Mensagens, o Santuário, a nossa posição sobre os Estados Unidos na profecia, 
os Testemunhos, Reforma da saúde, as ordenanças da humildade.Ele também disse que ele não acreditava que o 
papado tinha mudado o sábado.E, embora ele não declarou diretamente, sua linguagem sugeriu que ele 
provavelmente iria manter domingo. 

"Ele acha que os adventistas do sétimo dia são muito estreitos em suas idéias, e que ao citar tanto como eles do 
Antigo Testamento estão voltando para o luar em vez de experimentar a luz do sol do evangelho de Cristo. Ele 
pensou que nós estávamos exaltando A lei acima de Cristo.Também não tem fé na obra missionária conduzida por 
nosso povo, sente como se não fosse a maneira que Deus projetou para fazer a obra. 

"Ele ainda afirmou acreditar que a vinda de Cristo estava próxima, fazendo a mesma aplicação de Daniel 2 e 7 e 
Mateus 24 que ele sempre teve, mas não acreditava que houvesse uma mensagem especial antes da segunda vinda 
de Cristo no sentido Em que os Adventistas do Sétimo Dia ensinam. " -Church clerk's record, 17 de fevereiro de 
1887, Otsego, Michigan Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

Vida após Adventismo. 
Tendo deixado a Igreja Adventista do Sétimo Dia , Dudley e sua família brevemente considerou juntar-se à Igreja 
Metodista , mas finalmente decidiu sobre a Igreja Batista . Em 5 de março de 1887, ele, sua esposa e sua filha Veva 
(Genevieve) foram aceitos na Igreja Batista Otsego. No dia 17 foi-lhe dada uma licença para pregar, e 2 dias depois, 
foi ordenado e tornou-se o pastor assalariado da Igreja. Permaneceu nessa posição até 1889. 

Em setembro de 1890, Dudley e sua família deixaram Otsego, mudando-se para Grand Rapids, Michigan. Lá, tornou-
se pastor emérito da Igreja Batista Berean, um cargo que ocupou por apenas um ano. Durante seu tempo como 
pastor destas igrejas, ele se ocupou em escrever sua crítica de 413 páginas, Adventismo Renunciado do Sétimo 
Dia , que foi publicado em 1889. Em 1915, ele e seu irmão Jasper assistiram ao funeral de Ellen G. White , durante 
Que ele teria exclamado: "Há uma mulher cristã nobre ido!" 

Em março de 1916, Canright acompanhou um velho amigo adventista, JH Morrison, a uma reunião de trabalhadores 
da igreja em Battle Creek. Depois, eles foram para a casa de Morrison. Depois dessa visita, Canright caminhou até 
a igreja Batista local, onde tinha uma chave para o porão. Inconsciente de que a remodelação extensa tinha ocorrido, 
e chegando à igreja depois de escurecer, Canright caiu através de um buraco aberto no porão, quebrou a perna, e 
permaneceu lá por dois dias. Ele foi levado para o hospital local, e depois para o Battle Creek Sanitarium, onde sua 
perna foi amputada. Ele passou os últimos 3 anos de sua vida com sua filha Genevieve, que se tinha convertido 
à Ciência Cristã . Canright morreu em 12 de maio de 1919. Dois meses depois, seu livro final, A Vida de Mrs. EG 
White , foi publicado. 

• Que as primeiras doutrinas realizadas em 1844 e até 1851 falharam completamente 

• Alguns casos em que suas profecias estavam erradas e depois suprimidas depois 

• Que ela repreendeu e controlou a conduta dos povos, supostamente por conhecimento espiritual, mas 
factualmente por informações que muitas vezes atacavam uma parte inocente 

• Que ela plagiou muitos de seus textos supostamente inspirados por Deus de outros autores e teve que revisar 
um de seus livros a uma despesa de US $ 3.000 

Em 1933, a Review and Herald publicou em defesa da fé: uma resposta a Canright . Escrito por WH Branson, um 
ministro adventista, o livro procurou corrigir o que o autor alegou foram distorções de Canright e deturpações da 
doutrina adventista. Em 1971, a igreja publicou a secretária de I Was Canright , por Carrie Johnson, um memoir de 
seu trabalho para DM Canright nos 1900s adiantados. 
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A vida de Ellen White por DM Canright 

Prefácio 

 

A Sra. EG White, a profetisa, líder e principal fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, afirmou ser 

divinamente inspirada por Deus, assim como os profetas da Bíblia. Definindo sua posição, ela diz: " Antigamente 

Deus falava aos homens pela boca dos profetas e apóstolos, e nestes dias lhes fala pelos testemunhos de seu 

Espírito " ("Testimonies for the Church", Vol. IV, P. 148, Vol. V., pág. 661, n. 88, p.189), isto é, por ela através 

de seus escritos. 

Cada linha que ela escreveu, seja em artigos, cartas, testemunhos ou livros, ela alegou foi ditada a ela pelo Espírito 

Santo, e, portanto, deve ser infalível. 

Seu povo aceita e defende estas afirmações fortemente. Seus escritos são lidos em suas igrejas, ensinados em suas 

escolas e pregados por seus ministros da mesma forma que as Sagradas Escrituras. Sua igreja está ou cai com 

suas reivindicações. Isso eles admitem livremente. Ela se relaciona com seu povo, o mesmo que Maomé aos 

Maometanos, Joseph Smith aos Mórmons, Ann Lee aos Shakers, e a Sra. Eddy aos Cientistas Cristãos. 

Daí que estas reivindicações elevadas são um assunto para a investigação justa, a que seus seguidores, que 

livremente criticaram outros pretendentes à inspiração divina, não podem objetar razoavelmente. Eles publicaram 

vários livros sobre sua vida e obra, em que se reuniram e construíram tudo o que era possível em seu favor. Da 

leitura destes livros nunca se saberia que ela alguma vez cometeu um erro, plagiou, praticou a decepção, ou 

escreveu escritos alegados inspirados que tiveram que ser suprimidos. Ao narrar a vida de homens inspirados, 

Deus não encobre suas falhas e passa por seus erros e falhas. 

O público, portanto, tem o direito de conhecer o outro lado da vida da Sra. White. 

A escritora talvez esteja melhor qualificada para dar os fatos relativos a essa fase de sua vida do que qualquer 

outra pessoa vivendo, como ele se uniu com seu povo quase no início, agora há quase sessenta anos, quando eles 

eram apenas cerca de cinco mil. Ele tem todos os escritos da Sra. White nesses primeiros dias. Alguns dos mais 

prejudiciais destes foram suprimidos. Nem o público nem o seu próprio povo, exceto alguns funcionários, 

conhecem essa velha "revelação". Sua íntima associação com a Sra. White lhe deu a oportunidade de conhecê-la 

e observá-la, como ninguém poderia ter sem essa associação. 

Por que eu acreditei na Sra. Branca Inspirada 

Certa vez, aceitei a alegação de inspiração da Sra. White pela mesma razão que a maioria de seus seguidores 

faz. Eu primeiro aceitei o sábado, e depois outros pontos da fé, até que cheguei a acreditar em tudo. 

Uma vez entre e deles, eu encontrei todos afirmando em termos fortes que a Sra. White foi inspirada por Deus. Eu 

supus que eles sabiam, e assim tomou sua palavra para ele; E isso é o que todos os outros fazem quando entram, 

negam-no como podem. 

Logo descobri que suas revelações estavam tão conectadas com toda a história e crença de sua igreja que eu não 

poderia separá-las consistentemente, assim como uma pessoa não podia ser um Mórmon e não acreditar em 

Joseph Smith, ou um Cientista Cristão e não acreditar na Sra. Eddy. 

Eu acreditava nas outras doutrinas tão firmemente que engoli as visões com o resto, e que é o que todos fazem. 



Quando eu comecei a ter suspeitas sobre as visões eu encontrei a pressão tão forte que eu temia expressá-los, ou 

até mesmo para admiti-los a mim mesmo. Todas essas dúvidas eram do diabo e levariam à rejeição da verdade e 

depois à ruína. Então eu não ousava entretê-los nem investigar o assunto; E esta é a maneira que é com outro. 

Vi que todos os que expressavam dúvidas sobre as visões eram imediatamente marcados como "rebeldes", como 

"no escuro", "liderados por Satanás", "infiéis", etc. 

Não tendo fé em nenhuma outra doutrina ou povo, eu não sabia o que fazer nem aonde ir. Então eu tentei acreditar 

nas visões e ir ao longo apenas como milhares deles fazem quando realmente eles estão em dúvida sobre eles o 

tempo todo. Isso os leva a praticar a decepção, e fingem publicamente acreditar no que interiormente não 

acreditam, ou na melhor das hipóteses, o que duvidam. Veja o caso de Uriah Smith no capítulo que trata de sua 

visão. 

Há mais de quarenta anos, no meu primeiro ministério e ainda firmemente crente em todas as doutrinas 

adventistas do sétimo dia, escrevi uma forte defesa da Sra. White. Durante todos os anos desde então, nada tão 

forte foi produzido por qualquer um de seus defensores. Isso é comprovado pelo fato de ter sido copiado por eles 

em sua defesa, mas omitido meu nome. Também em seus escritos contra mim eles citam isto como contradizendo 

o que eu digo agora. Eu não os culpo; Mas a minha resposta é esta: "Um homem sábio muda sua mente raramente, 

um tolo nunca." 

Na época em que escrevi aquela defesa da Sra. White, há quarenta anos, eu nunca tinha visto uma cópia de suas 

primeiras visões contidas em "Uma Palavra ao Pequeno Rebanho", 1847, e na Verdade Presente , 1849 e 

1850; Nem os panfletos do Élder Bates na mesma data. Eles haviam sido tão efetivamente suprimidos que eu não 

sabia que eles já existiam. Estes contêm a evidência a mais prejudicial de encontro a sua inspiração. Tudo isso 

veio em minhas mãos mais tarde. À medida que os anos passavam, outras evidências se acumulavam 

gradualmente, até que eu era obrigado a mudar de idéia. 

Durante seus primeiros anos no Parlamento, Gladstone, o grande estadista da Inglaterra, fez discursos defendendo 

fortemente o lado ao qual pertencia. Mais tarde ele mudou de opinião e juntou-se ao lado oposto. Então um 

membro de seu partido velho levantou-se e leu um dos discursos de Sr. Gladstone que condena firmemente as 

vistas que defendido agora. Ao fechar todos os olhos estavam no Sr. Gladstone. O que ele poderia dizer? Ele 

levantou-se lentamente e disse: "Isso foi há muito tempo atrás, e muitas coisas aconteceram desde então." Isso 

foi tudo. A Casa aclamou-o com lustância. Ele tinha efetivamente respondido ao seu adversário. Minha resposta 

aos adventistas é a mesma: "Isso foi há muito tempo atrás, e muitas coisas aconteceram desde então." 

Os fatos apresentados neste livro dão algumas das razões pelas quais eu desisti da fé na reivindicação de 

inspiração da Sra. White. Os fatos são indiscutíveis; As conclusões baseadas nelas devem, portanto, ser 

inevitáveis na própria natureza do caso. 

Ao desempenhar esta tarefa, o escritor, conhecendo as fragilidades da natureza humana, usou como linguagem 

suave e mostrou tanta caridade como os fatos no caso permitiriam. Mas, sabendo os erros e as decepções que 

estiveram conectados com a Sra. White e seu trabalho, sentiu-se um dever que devia ao mundo cristão para indicar 

os fatos. 

O autor. 

Minha posição atual 

Desde que eu me afastei dos adventistas, há mais de trinta anos, eles continuaram relatando que lamentei deixá-

los, tentei voltar, repudiei meu livro que escrevi e confessei que agora sou um homem perdido. Nunca houve uma 

palavra de verdade em nenhum desses relatórios. Eu espero que eles relatem que eu me retraí no meu leito de 

morte. Tudo isso é feito para impedir a influência de meus livros. Reafirmo agora tudo o que escrevi em meus 

livros e tratados contra essa doutrina. 



Vários ministros adventistas prestaram ajuda valiosa na preparação dessas páginas. Uma vez que eles eram 

crentes na inspiração divina da Sra. White, mas fatos simples finalmente os obrigou a renunciar a fé em seus 

sonhos. 

DM Canright, 

Pastor Emérito da Igreja Berean Baptista, Grand Rapids, Michigan. 

A impostura encolhe da luz,  

E teme o olho curioso;  

Mas as verdades sagradas que o teste convida,  

Eles nos dão uma busca e tentam.  

O podemos ainda manter  

Uma mente mansa e inquisitiva,  

Garantido que não procuraremos em vão,  

Mas tesouros escondidos encontrar.  

Com a compreensão abençoada,  

Criado para ser livre,  

Nossa fé no homem não ousamos descansar,  

Nós confiamos só em Ti.  
--Anônimo 

 

 

Capítulo 1 Introdução 

 

Os adventistas do sétimo dia consideram a Sra. White como um profeta, e seus escritos como 

inspirados. Eles fazem longos argumentos da Bíblia para provar que deve haver "dons" na igreja, o 

mesmo que fazer mórmons, Shakers e outros para suas igrejas. Eles fazem isso para fundamentar sua 

reivindicação para o único "dom da profecia", que dizem ser possuído pela Sra. White. 

A Bíblia diz: "Cuidado com os falsos profetas" (Mateus 7:15). "Levantar-se-ão falsos Cristos e falsos 

profetas" (Mateus 24:24). "Não creiais em todo espírito, mas experimentai os espíritos ... porque 

muitos falsos profetas saíram ao mundo" (1 João 4: 1). 

Em cada geração muitos surgiram alegando ser profetas. Todos encontraram seguidores, mais ou 

menos. Tudo o que tinham de fazer era acreditar firmemente em si mesmos e fazer alegações 

extravagantes, e logo tiveram seguidores. Mohammed, que surgiu no século VI dC, com seus 

duzentos milhões de seguidores hoje, é um exemplo notável. Vamos notar alguns proeminentes perto 

de nossos próprios tempos. 

Swedenborg 

Emanuel Swedenborg nasceu em Estocolmo, Suécia, em 1688, e morreu em 1772. Ele era um 

favorito com o rei ea família real. Ele era do caráter mais puro, e devotamente religioso. Não uma 

mancha repousa em seu caráter moral. 



Na idade de 55 anos, de acordo com a Enciclopédia de Schaff-Herzog, da qual condensamos este 

esboço, ele começou a ter visões do céu, do inferno, dos anjos e do mundo espiritual. Ele diz: "Eu 

fui chamado a um santo ofício pelo próprio Senhor, que me apareceu com mais misericórdia, seu 

servo, no ano de 1743, quando abriu minha visão no mundo espiritual e me permitiu conversar com 

espíritos e anjos . " Exatamente como o que a Sra. White alegou. Este trabalho ele continuou por 

trinta anos, durante o qual ela escreveu cerca de trinta volumes inspirados. Ele fez algumas previsões 

notáveis, que seus seguidores afirmam foram exatamente cumpridas. 

Ele fundou uma nova igreja baseada em suas revelações. A Bíblia é sagradamente ensinada, e a vida 

santa é recomendada. A igreja tem aumentado constantemente, até que tem sociedades em todas as 

partes do mundo. Eles publicam vários periódicos, além de muitos livros. Seus seguidores acreditam 

nele tão implicitamente quanto os seguidores da Sra. White nela, e são muito zelosos em propagar 

sua fé. 

Ann Lee e os abanadores 

Os Shakers são tão bem conhecidos na América que pouco precisa ser dito sobre eles. Ann Lee, seu 

líder, nasceu na Inglaterra em 1736; Morreu, 1784. Como a Sra. White, "Ela não recebeu 

educação". Ela se juntou a uma sociedade cujos membros estavam tendo exercícios religiosos 

notáveis, e logo começou a "ter visões e fazer revelações", o que, como a Sra. White, chamou de 

"testemunhos". "Doravante, ela afirmou ser dirigida por revelações e visões" (Schaff-Herzog 

Encyclopedia, artigo "Ann Lee"). Ela foi aceita como líder e como "a segunda aparição de 

Cristo". Como a Sra. White, ela exigia "um tipo peculiar de vestido" e "opôs-se à guerra e ao uso da 

carne de porco" (Johnson's Cyclopedia, artigo "Shakers"). Seus seguidores não têm relações com 

outras igrejas, e são famosos por sua pureza e devoção. Na prova da inspiração da Sra. White, os 

adventistas citam o alto tom moral e religioso de seus escritos. Eles dizem que suas revelações devem 

ser de Deus ou Satanás. Se de Satanás, eles não ensinariam tal pureza ou santidade. O mesmo 

raciocínio irá provar que a Sra. Lee também é uma verdadeira profetisa, pois ela excede a Sra. White 

nesta linha, de modo que "Shaker" se tornou sinônimo de honestidade. 

Sra. Joanna Southcott 

Esta notável mulher nasceu na Inglaterra em 1750, de pais pobres, e era totalmente sem instrução. Ela 

trabalhou como empregada doméstica até mais de quarenta anos de idade. Ela se juntou aos 

Metodistas em 1790. Em 1792 ela se anunciou como uma profetisa, e "publicou numerosos [mais de 

sessenta] panfletos expondo suas revelações" (Cyclopedia de Johnson, artigo "Southcott"). Ela tinha 

transes da mesma forma que a Sra. White, e anunciou o rápido advento de Cristo. (Ver Enciclopédia 

Americana, artigo "Southcott.") Ela exerceu um comércio lucrativo na venda de seus livros, assim 

como a Sra. White. Por mais estranho que pareça, muitos ministros importantes na Inglaterra 

acreditavam nela, e milhares se tornaram seus seguidores, até que em poucos anos foram mais de 

cem mil. "A fé de seus seguidores", diz a Enciclopédia Americana, "elevou-se ao entusiasmo". 

Ela "se considerava a noiva do Cordeiro, e declarou-se, aos sessenta e quatro anos de idade, grávida 

do verdadeiro Messias, o" segundo Shiloh ", a quem ela iria suportar 19 de outubro de 1814. Joanna 

morreu em Sua auto-ilusão de 27 de dezembro de 1814, mas seus seguidores, que em um tempo 

numerados cem mil, continuou até 1831 para observar o sábado judaico "(Schaff-Herzog 

Encyclopedia). "Um exame post-mortem mostrou que ela estava sofrendo de hidropisia" (Johnson's 

Cyclopedia). "A morte pôs fim a suas esperanças e temores, mas, com seus seguidores, foi outra 



coisa, e, embora por algum tempo confundida por sua morte, que mal podiam acreditar ser real, sua 

rápida ressurreição foi antecipada com confiança. Essa persuasão que eles viveram e morreram, e 

sua seita ainda não está extinta "(Enciclopédia Americana, artigo" Southcott "). 

A Sra. White alegou que seu dom era o "testemunho de Jesus" mencionado em Apocalipse 12:17, 

enquanto a Sra. Southcott afirmou ser a "mulher" mencionada nos versículos 1 e 2 do mesmo 

capítulo. Mrs. Southcott escreveu "A Book of Wonders", enquanto a Sra. White escreveu um livro 

chamado "O Grande Conflito". Os seguidores da Sra. White alegam que este é o livro mais 

maravilhoso da época. Eles a venderam pelo carro, a Sra. White recebendo uma grande realeza. Um 

biógrafo recente da Sra. Southcott diz de seus livros: "Ela achou o negócio muito lucrativo, ... e 

começou a arrecadar o dinheiro vendendo suas profecias". Isso é exatamente o que a Sra. White 

fez. A Sra. Southcott alegou ser chamada a "selar" os cento e quarenta e quatro mil de Apocalipse 7: 

1-4. A Sra. White alegou ter uma mensagem para selar os mesmos cento e quarenta e quatro mil com 

o Sábado. Ela parece ter muito padronizado a Sra. Southcott de várias maneiras. 

O seguinte da Enciclopédia de Chambers (artigo "Southcott") também é aplicável à Sra. White e seus 

seguidores: "A história de Joanna Southcott não tem muito nela que é maravilhosa, mas a influência 

que ela exerceu sobre os outros pode muito bem ser E a infatuação de seus seguidores é difícil de ser 

entendida, particularmente quando se considera que alguns deles eram homens de alguma 

inteligência e mente cultivada. Provavelmente o segredo de sua influência estava no fato de que a 

pobre criatura estava em Sério sobre suas próprias ilusões.Tão poucas pessoas no mundo são 

realmente de modo que eles são sempre susceptíveis de ser escravizado por outros que têm 

convicções de qualquer tipo, por mais grotesco.Em seu leito de morte Joanna disse: "Se eu ter sido 

enganado, Foi por algum espírito, bom ou mau. "Pobre Joanna nunca suspeitou que o espírito que 

jogou tais caprichos era seu próprio." 

Só isso da Sra. White. É maravilhoso que, com todas as provas de seus fracassos, homens inteligentes 

ainda sejam guiados por ela. Mas os casos de Joanna, de Ann Lee e outros, nos ajudam a resolver 

este. Todos acreditam firmemente em sua própria inspiração, e esse fato convenceu os outros. 

Observe aqui a terrível tenacidade do fanatismo quando começou. Quando Joanna morresse, 

teríamos suposto que todas as pessoas sãs teriam desistido, mas ajustaram-no de alguma maneira, e 

seguiram em frente. Assim com os seguidores da Sra. White. Não importa que erros e falhas que ela 

fez, eles corrigi-los, e seguir em frente. 

Joseph Smith e os Mórmons 

Este profeta e suas visões e revelações são tão bem conhecidos que os mencionamos, mas 

brevemente. Smith nasceu em 1805, e morreu em 1844, ano em que a Sra. White começou a ter suas 

revelações. Ele saiu em um grande despertar religioso, como fez a Sra. White no movimento Advento 

de 1843-4. Como a Sra. White, ele era inculto, pobre e pobre. Em 1823 ele começou a ter "visões" e 

"revelações", e a ver e conversar com anjos. O segundo advento de Cristo estava próximo, disse ele, 

daí o nome de "Santos dos Últimos Dias". Sua missão era introduzir "a nova dispensação". Seus 

seguidores são os "santos", e todas as outras igrejas são "pagãs", ou gentios. Os seguidores da Sra. 

White, da mesma forma, são os santos; Todas as outras igrejas são "Babilônia" e apóstata. 

Quanto a ter os "dons" na igreja, os mórmons superam muito os adventistas. Além de terem um 

profeta, eles têm muitos milagres, como afirmam fortemente; Têm o dom de línguas, e podem 



mostrar, dizem eles, muitas previsões cumpridas de forma impressionante. Eles também têm uma 

nova Bíblia, uma nova revelação, começaram uma nova seita, e não terão nada a ver com os outros, 

mas proselitismo de todos. 

Os mórmons começaram em 1831, apenas cerca de quinze anos antes dos adventistas do sétimo 

dia; Mas agora são mais de quinhentos mil, quatro vezes o que os adventistas fazem. Eles estão 

aumentando mais rapidamente do que os adventistas, que "apontam com orgulho" para o seu 

crescimento como prova de que Deus está com eles. 

Os adventistas do sétimo dia afirmam que devem ser a verdadeira igreja porque têm um profeta e 

são perseguidos; Mas os Mórmons têm um profeta e foram perseguidos mil vezes mais. Smith e 

outros foram mortos; Muitos foram chicoteados, tarados e emplumados, podres-egados, apedrejados, 

atormentados, fugidos da cidade e proscritos. Então eles devem ser a verdadeira igreja! Em 

comparação, os adventistas do sétimo dia sofreram pouco. Eles têm pouca idéia do que é a 

perseguição, embora tenham parecido ansiosos por se apresentarem como mártires. 

Sra. Eddy e Ciência Cristã 

Não é nosso objetivo nessas poucas linhas discutir o caráter da Sra. Eddy ou da Ciência Cristã, mas 

simplesmente mostrar como as pessoas são levadas e governadas por professos profetas inspirados 

de Deus, independentemente do que ensinam. 

Eddy nasceu em 16 de julho de 1821, em New Hampshire, e morreu em 3 de dezembro de 1910, 

perto de Boston, com quase noventa anos de idade. A Sra. White nasceu em 1827 e morreu em 1915, 

aos quase oitenta e oito anos. Ambos viveram durante praticamente o mesmo período de tempo. Os 

sistemas religiosos dos dois, no entanto, são exatamente o oposto. Nas revelações da Sra. White, o 

diabo é um homem grande e corpulento, de carne e osso; Os santos redimidos têm asas e voam como 

pássaros, vivem em casas de prata e num mundo onde árvores de ouro com ramos de prata dão 

fruto. Tudo muito literal e muito material. Na destruição final, Deus tortura os ímpios até o 

limite. Falando da destruição dos ímpios, ela diz: "Eu vi que ... alguns eram muitos dias consumindo, 

e contanto que houvesse uma porção deles desconsolada, toda a sensação de sofrimento permaneceu" 

("Primeiros Escritos", " P. 154, ed. 1882). 

Com a Sra. Eddy não existe matéria; Tudo é apenas mente, espírito, princípio. Não há Deus pessoal, 

nem demônio, nem anjos, nem pecado, nem mal, nem doença, nem inferno, nem castigo eterno, nem 

almas perdidas, Jesus somente humano, nem ressurreição, nem segundo advento, nem dia de 

julgamento, partes de A Bíblia apenas mitos e enganosa, Deus nunca responde oração. 

Contudo estes dois profetas; Com teorias tão opostas, encontram seguidores prontos. Os discípulos 

de cada um crêem no seu próprio profeta com igual devoção, e os escritos de cada um como 

inspirados e infalíveis. Esses escritos são suas Bíblias, dizendo o que a Bíblia de Deus significa. 

Cientistas cristãos, como uma classe, estão elevados moralmente e socialmente. Nesses aspectos, 

eles sobresaltam dos adventistas. Se ensinar pureza de vida provou que a Sra. White era um profeta 

inspirado de Deus, isso prova a mesma coisa para a Sra. Eddy. 

O fato é que nenhuma dessas mulheres líderes foi inspirada por Deus ou por Satanás, mas por seus 

próprios devaneios religiosos, altamente herdados e moldados pelas influências dominantes que 

vieram em suas vidas. Não é necessário acreditar que a Sra. Eddy foi desonesta. Ela era simplesmente 



uma entusiasta religiosa, levada com seus próprios delírios mentais, o mesmo que a Sra. White. Os 

adventistas apontam para o seu sucesso como prova de que a Sra. White era um verdadeiro 

profeta. Mas os crentes na Sra. Eddy superam em número dez a um, embora começando seu trabalho 

mais de vinte anos mais tarde. 

"Pastor" Russell 

Falando de Mr. Russell pouco depois de sua morte, o New York Watchman-Examiner de 9 de 

novembro de 1916, diz: 

"Quando Charles T. Russell, que se intitulou 'Pastor' Russell, morreu, um homem notável passou 

para fora do mundo. Devemos unhesitatingly colocá-lo em uma classe com Alexander Dowie, e 

Joseph Smith, o fundador do Mormonismo. , Eloquente e mestre dialético, ele jogou o mountebank 

com tanto sucesso que ele reuniu multidões de seguidores, em muitos casos enganando até mesmo 

os eleitos de Deus. Ele construiu em torno dele uma grande organização de homens e mulheres, que 

responderam à sua liderança como os mórmons obedecer Mandamentos do profeta.Uma corrente de 

ouro derramado em seus cofres, e foi usado em uma propaganda propagandística mundial.Ele estava 

sem treinamento, e nunca foi ordenado para o ministério, e ainda ele falou multidões sem número 

por voz e caneta, E ganhou a seus pontos de vista erráticos muitos de todas as denominações.Este 

sucesso veio apesar do fato de que sua própria vida era uma reprovação ao Christianity.That ainda 

parece ser verdadeiro que os homens gostam de ser enganados, e "Pastor" Russell enganou multidões. 

"É anunciado que sua morte não interferirá com a propagação de seus pontos de vista, e a promoção 

do 'Dawnism milenar'. Na verdade, é altamente provável que o fanatismo que possui muitos de seus 

seguidores se manifestará em uma nova propaganda.Muitas milhares de mulheres andam pelas ruas 

de nossas grandes cidades distribuindo a literatura do Russellismo.As pessoas têm fome pelo 

conhecimento do desconhecido e Misterioso futuro. O Sr. Russell capitalizou este desejo profundo 

do coração humano, e com um dogmatismo incomparável deu a informação a mais minuciosa e exata 

a respeito do futuro do unborn. " 

Russell estabeleceu várias vezes para que o mundo chegasse ao fim, sendo o mais recente em 1914. 

Em outubro daquele ano, ele disse que os "tempos dos gentios" seriam cumpridos. Seus seguidores 

afirmam que ele era o maior homem que viveu desde os apóstolos, e que sua seita é a única igreja 

verdadeira. Todos os outros são Babilônia. O Sr. Russell viveu ao mesmo tempo junto com a Sra. 

White e a Sra. Eddy. Os seguidores de cada um aceitam seu líder como o único oráculo infalível de 

Deus. Todos eles podem estar certos? 

Alexander Dowie 

Aqui em nossos dias era outro pretendente à inspiração divina - o segundo Elijah. Durante anos ele 

atraiu grande notoriedade. Alegou-se que ele realizou centenas de curas milagrosas. A devoção eo 

entusiasmo de seus seguidores eram ilimitados. O dinheiro fluiu livremente. Como a Sra. White e a 

Sra. Eddy, ele era dogmático e arbitrário. Sua palavra era lei. Ele exigia uma vida religiosa austera, 

superando mesmo a Sra. White. A seita ainda vive em Zion City, Chicago. 

Note o que uma colheita de falsos profetas do século passado produziu. Parece estar no ar da época. 

Nenhum dos aqui mencionados, exceto a Sra. White, é considerado pelos Adventistas do Sétimo Dia 

como um verdadeiro profeta. Eles chamam Swedenborg de espiritualista. Joseph Smith que eles 



consideram um impostor, e seus escritos como uma invenção. Contra Mrs. Eddy e Christian Science, 

eles escreveram extensivamente. Contra "Pastor" Russell e seus ensinamentos eles publicam um 

trabalho intitulado "A Escuridão da Aurora Milenar". Nenhum passa a reunir com eles. Todos são 

falsos. O único verdadeiro profeta dos tempos modernos é o deles. 

O objetivo deste livro é investigar as alegações de Sra. White, a profetisa dos adventistas do sétimo 

dia, e, a partir de provas documentais, fatos simples e provas incontestáveis, permitem ao leitor julgar 

por si mesmo se deve ou não ser classificada com Os outros falsos profetas da época aqui 

mencionados. 

Capítulo 2 - O Grande Teste Denominacional 

 

"Os adventistas do sétimo dia não têm nenhum credo senão a Bíblia". Esta declaração é feita 

repetidamente em suas publicações destinadas à distribuição pública. 

Da mesma forma eles dizem: "A Bíblia é seu próprio expositor". - Um texto explica outro. 

Tudo isso soa bem, mas após o exame ambas as declarações são mostradas como falsas. 

Em primeiro lugar, os adventistas do sétimo dia têm um credo, o mesmo que outras denominações, 

e têm publicado este desde 1872. Chamam-lhe os " Princípios Fundamentais dos Adventistas do 

Sétimo Dia ". Suas palavras iniciais são: "Os adventistas do sétimo dia não têm nenhum credo senão 

a Bíblia, mas mantêm certos pontos de fé bem definidos". E então eles são uma vez proceder a definir 

esses "pontos de fé". O que é isso, mas um credo ? Webster define credo como " um resumo 

autoritativo ou fórmula dos artigos de fé cristã que são considerados essenciais ." 

Abrindo as disciplinas das várias igrejas ortodoxas, como metodistas, batistas e presbiterianos, 

encontramos cada um começando seus artigos de fé assim: "Cremos". Então segue o que eles 

acreditam. Os adventistas dizem que todas essas igrejas têm um credo, mas eles mesmos não têm 

nenhum credo. Mas seus "Princípios Fundamentais" começam da mesma maneira, assim: "Eles 

crêem"; E então seguem seus vinte e nove artigos de fé, dizendo o que eles acreditam. Portanto, para 

eles dizerem que não têm credo, mas outras igrejas têm, é uma decepção. 

Mas a pior característica deste credo é que ele não contém o seu principal artigo de fé - o que eles 

consideram o maior essencial de todos. Por estranho que pareça, isso é omitido. Seu maior engano 

nessa matéria não é ter um credo formulado quando dizem que não têm credo, mas ao não inserir em 

seu credo formulado o artigo supremo de sua fé. 

O terceiro artigo de seu credo publicado diz que eles possuem: 

"Que as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento foram dadas por inspiração de Deus, 

contêm uma revelação completa de Sua vontade para o homem, e são a única regra infalível de fé e 

prática". 

Isso novamente soa bem; Mas é falso, absolutamente falso. Os adventistas do sétimo dia não 

acreditam que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento contenham a plena revelação da 

vontade de Deus para o homem, nem levam essas Escrituras como sua "única regra infalível de fé e 



prática", pois sustentam que os escritos Da sua profetisa, a Sra. EG White, também são dadas por 

inspiração de Deus; Que estes escritos contêm uma revelação mais completa da vontade de Deus 

para o homem, e que eles são infalíveis. E, o que é mais, eles fazem fé nesses escritos um teste de fé 

e comunhão em sua igreja. Tudo isso é suscetível à mais clara prova. 

Uma e outra vez, a Sra. White reivindicou seus escritos para serem inspirados por Deus, e os colocou 

no nível da Bíblia. Ela diz: 

"Peguei a preciosa Bíblia e rodeei-a com os vários Testemunhos para a Igreja, dados para o 

povo de Deus. Aqui, eu disse, os casos de quase todos são cumpridos " ( Testemunhos , Vol. 2, 

p. 5, página 664). 

De acordo com 2 Tim. 3: 16,17, só a Bíblia é um guia suficiente para o céu, fornecendo o homem de 

Deus para todas as boas obras. Mas a Sra. White acrescenta seus escritos à Bíblia; A rodeia com eles, 

de fato. Com os dois assim colocados juntos, ela diz que " os casos de quase todos são 

atendidos ." Portanto, a Bíblia, por si só, deve ser melhor; Para que atenda os casos de todos . 

A alegação de infalibilidade foi criada para os escritos da Sra. White em 1911. Naquele ano, 

eles declararam que seus escritos eram " o único intérprete infalível dos princípios bíblicos " 

( The Mark of the Beast , de GA Irwin, p.1). 

Com eles, portanto, a Bíblia não é seu único credo, não é seu próprio expositor, nem é sua única 

regra infalível de fé e prática. Pelo contrário, a fé na Sra. White e nos seus escritos é a grande coisa 

- o artigo de fé principal, mas não publicado. Não é uma coisa incomum ouvir seus membros mais 

velhos dizer: "Se eu desisti da fé na Sra. White, eu desistiria de tudo". Isso mostra que tudo nesta 

igreja está construída sobre ela. Desacreditar nela é a maior das heresias, e ao mesmo tempo marcas 

uma como um apóstata. Antes de se unir à igreja, pouco ou nada se ouve sobre a Sra. White; Mas, 

após a união, ouve-a citar constantemente como autoridade sobre tudo - doutrina, dieta, vestido e 

disciplina. 

Aqueles que a princípio não aceitam suas visões, a Sra. White diz: 

"Não deve ser posto de lado, mas a longa paciência e o amor fraterno devem ser exercidos em 

direção a eles até que encontrem sua posição e se estabeleçam a favor ou contra". 

Mas, "se eles lutam contra as visões", então, ela diz, "a igreja pode saber que eles não estão 

certos" ( Testimonies , Vol. I, p.328 ). 

Isso mostra que, no final, de acordo com os próprios escritos da Sra. White, a fé em seus escritos é 

feita um teste de fé e comunhão nesta igreja. 

Conseqüentemente, todos os dias, não só membros da igreja, mas igrejas inteiras, foram 

desassociados por descrença nas visões da Sra. White. Para livrar-se de membros que não 

acreditavam em sua inspiração, igrejas inteiras foram dissolvidas sumariamente pelos oficiais da 

igreja sem seu consentimento e reorganizadas, a fé na Sra. White e seus escritos sendo feitos um 

teste para entrar na nova organização. Em outubro de 1913, sua igreja em St. Louis, Mo., foi 

dissolvida desta maneira. As três últimas perguntas feitas àqueles que desejavam unir-se à igreja 

reorganizada eram estas: 



"11. Você acredita que a igreja remanescente deve ter o espírito de profecia? 

"12. Você acredita no espírito de profecia como investido na Sra. EG White? 

"13. Você acredita na reforma da saúde como ensinado na Bíblia e no espírito da profecia?" 

Isso é suficiente para mostrar que "a Bíblia, e somente a Bíblia", não é o credo dos adventistas do 

sétimo dia. É a Bíblia e outra coisa ; É a Bíblia e os escritos da Sra . White . 

Não é honesto, portanto, para eles publicar ao mundo que eles têm "nenhum credo, mas a 

Bíblia". Nem é honesto, ao publicar seu credo, omitir o que é seu principal artigo de fé e grande teste 

denominacional. É justo que o público deve saber de sua decepção sobre este assunto. 

Eles não são tão francos e honestos a este respeito como são os Mórmons. Os Mórmons têm um 

credo, formulado por Joseph Smith em 1841, e adotado posteriormente por sua conferência geral, 

que eles publicam como seus "Artigos de Fé". Eles não hesitam em chamar isso de seu credo. Nem 

eles, neste credo suprimir o fato de que eles acreditam no Livro de Mórmon. Artigo VIII. Desse 

credo diz: 

"Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, na medida em que é traduzida corretamente, também 

cremos que o Livro de Mórmon é a palavra de Deus". 

Por que os Adventistas do Sétimo Dia não deveriam ser tão honestos, e declarar em seu credo que 

acreditam que os escritos da Sra. White são a Palavra de Deus? Deve haver algo radicalmente errado 

com uma denominação que, com palavras justas, mas falsas e fatos suprimidos, tentará enganar o 

público inocente e desavisado, e com um "dom" espiritual que exige tanta decepção para protegê-lo. 

Capítulo 3 - Reivindicações feitas para seus escritos 

 

Tão inspirado quanto a Bíblia 

Uma e outra vez, os adventistas do sétimo dia deram a Sra. White o mais alto endosso possível. Em 

7 de fevereiro de 1871, a Conferência Geral aprovou a seguinte resolução: 

"Que reafirmemos a nossa confiança permanente nos Testemunhos de Irmã White à igreja, como 

ensinamento do Espírito de Deus" (Livro do Ano SDA de 1914, p.243). 

Novamente eles dizem: 

"A nossa posição sobre os Testemunhos é como a pedra angular do arco ... Tire isso, e não há ponto 

de parada lógico até que todas as verdades especiais da mensagem se tenham ido ... Nada é mais 

seguro do que isto, que a mensagem e as visões [Da Sra. White] pertencem juntos, e permanecem ou 

caem juntos " ( Review and Herald Supplement , 14 de agosto de 1883). 

"O Espírito de Profecia [os escritos da Sra. White] é uma parte fundamental desta mensagem ... 

Desde a ascensão desta mensagem, esta denominação tem acreditado no Espírito de Profecia. Nós 

temos pregado tão amplamente quanto nós temos o Sábado e Outras verdades afins, e acreditamos 



que isso é completamente ... Para nós, faz uma grande diferença se alguém que consideramos desde 

o surgimento desta mensagem como sendo dotado com o dom profético é um profeta de Deus, ou se 

ela não é " (Declaração [da Comissão da Conferência Geral], maio de 1906, pp. 10, 86). 

Note que esta igreja é construída sobre a Sra. White e seus escritos. Eles comparam esses escritos 

com a pedra angular do arco. Toda a estrutura cai se essa pedra angular for deixada de fora. Só assim, 

a Igreja Adventista do Sétimo Dia cairia se os escritos da Sra. White fossem deixados de fora, eles 

dizem, e verdadeiramente também. Por sua própria confissão, essa igreja não é construída sobre Jesus 

Cristo e a Bíblia, mas sobre a Sra. White e seus escritos. A regra protestante é: " A Bíblia, e somente 

a Bíblia, como a regra da fé e da prática ". Os adventistas do sétimo dia não respeitam esta regra, 

mas acrescentam à Bíblia os escritos da Sra. White e os tornam superiores à Bíblia; A pedra angular 

de todo o seu sistema, sem a qual ela cairia. Assim, de acordo com sua própria declaração, se deixada 

com a Bíblia apenas, sem seus escritos, sua igreja cairia. Em que, então, sua igreja é fundada? Sobre 

os escritos, visões e sonhos da Sra. White. 

Agora leia isto de GA Irwin, muitos anos presidente da sua Conferência Geral. Na página 1 de um 

tratado intitulado "A Marca da Besta", ele diz: 

"É do ponto de vista da luz que veio através do Espírito de Profecia que a questão será considerada, 

acreditando como nós que o Espírito de Profecia é o único intérprete infalível dos princípios bíblicos, 

uma vez que É Cristo através desta agência dando o verdadeiro significado de suas palavras. " 

Aqui temos um infalível papa feminino endossado como tal por aquela igreja. Eles reivindicam para 

ela exatamente a mesma prerrogativa que a Igreja Católica reclama para o Papa; Ou seja, que ela é 

a única intérprete infalível da Bíblia. Nenhum papa de Roma nunca reclamou mais. Os Mórmons 

não reivindicam mais por Joseph Smith, nem pelos Cientistas Cristãos pela Sra. Eddy. 

Agora escute a afirmação de inspiração e infalibilidade para a Sra. Eddy, como expressa na Sentinela 

da Ciência Cristã , 4 de novembro de 1916: 

"Para compreender a verdadeira importância da Ciência Cristã, para obter algum sentido de seu 

alcance infinito, perceber sua infalibilidade e tornar obediência inquestionável a ela, deve-se perceber 

que ela é uma revelação de Deus, daí a verdade inalterável. A Bíblia e a "Ciência e Saúde com Chave 

para as Escrituras", da Sra. Eddy, é um passo na direção certa ... Além disso, ele reconhece o 

Descobridor e Fundador da Ciência Cristã como o verdadeiro e único Líder possível de Cristãos 

Cientistas. " 

Aqui estão duas mulheres, ambas vivendo ao mesmo tempo, ensinando exatamente o oposto de 

teorias religiosas, ambas alegando ser divinamente inspiradas, e ambas declaradas infalíveis e o único 

guia verdadeiro. Em que devemos crer? 

Editores e ministros da Igreja Adventista exortar os "testemunhos" da Sra. White sobre o seu povo 

constantemente, em seus sermões e papéis da igreja. Eles a citam mais do que fazem a Bíblia, e com 

a mesma autoridade. 

Seus ministros são obrigados a estudar seus escritos com a Bíblia. Qualquer interpretação que ela 

coloque em um texto, ou qualquer declaração que ela faz sobre um assunto, estabelece-a 

irrevogavelmente. É o que Deus diz, e isso termina. 



Assim, Uriah Smith, escrevendo em 1868, antes de abrir os olhos para os fatos, defendendo suas 

visões, diz: 

"Não descartamos nada que as visões tenham ensinado desde o começo até o fim, desde o 

princípio" ( The Visions of Mrs. EG White , p.48 ). 

Aqui está outro no Review and Herald , 5 de outubro de 1914: 

"Como com os profetas antigos, a conversação é feita pelo Espírito Santo através de seus órgãos 

vocais, os profetas falaram como eles foram movidos pelo Espírito Santo". 

Mais uma vez, no mesmo artigo, 26 de agosto de 1915, é esta: 

"Pense que ele escolheria um porta-voz inferior por quem instruir a igreja remanescente? Por outro 

lado, como é a maior crise de todas as idades, devemos naturalmente esperar que o porta-voz que 

Deus usaria para este período seria inferior a Nenhum nas eras passadas. " 

A linguagem não poderia ser mais forte. A Sra. White não era inferior a nenhum dos profetas de eras 

passadas. Portanto, ela é igual a Moisés, Isaías, Daniel, Paulo e João, o Revelador. Isso eles ensinam 

constantemente. 

Seus Escritos Todos Inspirados pelo Espírito Santo 

Agora leia o que a Sra. White reclama pelos seus escritos. Definindo sua posição, ela diz: 

" Antigamente , Deus falava pela boca dos profetas e apóstolos , e nestes dias lhes fala pelos Testemunhos 

de seu Espírito" ( Testemunhos , Vol. IV, p.148 ). 

Aqui ela se coloca a um nível com todos os escritores da Bíblia, tanto profetas e apóstolos. (Ver Hb 

1: 1,2.) Qualquer um que rejeita ou se opõe a seus escritos é marcado como um rebelde que luta 

contra Deus. Assim ela diz: 

"Se você diminuir a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele lhes enviou, vocês estão se 

rebelando contra Deus, assim como eram Corá, Datã e Abirum" ("Testemunhos", Vol. 

Aqui ela se classifica em autoridade com Moisés. A partir disto, veremos que seus seguidores não 

fizeram reivindicações maiores para ela do que ela fez para si mesma. 

Ela afirma que cada linha que escreve, mesmo em uma carta particular, é diretamente inspirada por 

Deus - " os preciosos raios de luz que brilham do trono " (mesmo livro, p.67). De suas próprias 

palavras, ela diz: " É Deus, e não um mortal que errou , que falou " ( Testemunhos , Vol. 

III, p.257 ). Ela afirma repetidamente que aqueles que duvidam ou se opõem a ela estão lutando 

contra Deus, pecando contra o Espírito Santo. Assim: " lutando contra o Espírito de Deus ... 

Aqueles ... que derrubariam o nosso testemunho, eu vi, não estamos lutando contra nós, mas 

contra Deus " ( p.260 ). 

Mais uma vez ela diz: 



"Quando fui ao Colorado, escrevi muitas páginas para serem lidas em sua reunião de acampamento 

... Deus estava falando através de barro. Você poderia dizer que esta comunicação era apenas uma 

carta. Sim, era uma carta, mas inspirada pelo Espírito de Deus. Deus, para trazer diante de vossas 

mentes as coisas que me foram mostradas ... Nessas cartas que escrevo ... Estou apresentando-vos o 

que o Senhor me apresentou ... Não escrevo um artigo no papel que diga apenas o meu Elas são o 

que Deus abriu diante de mim em visão - os preciosos raios de luz que brilham do trono " ( Testemunhos , 

Vol. V, pp. 63-67). 

Observe que ela afirma ser simplesmente o porta-voz de Deus. Não são suas palavras, mas as 

palavras de Deus, a mesma que a Bíblia - Deus falando através de barro. Ao longo de seus escritos 

especialmente concebidos para seu próprio povo, podem ser encontradas expressões desse tipo. Em 

seus livros preparados para o público, no entanto, todas essas expressões são cuidadosamente 

omitido. 

A Bíblia de Sra. White dezessete vezes tão grande quanto a Bíblia de Deus 

Conforme mencionado na parte de trás de "Life Sketches of Mrs. White", seus livros compõem um 

total de 13.351 páginas. A Bíblia regular do professor, de tamanho bom, contém 771 páginas. Vê-se, 

portanto, que os livros inspirados da Sra. White são dezessete vezes maiores do que a nossa Bíblia. 

Seus ministros estudam todos esses livros da mesma forma que a Bíblia de Deus. Um editorial 

no Lake Union Herald , de 22 de dezembro de 1915, diz: " Exortamos todos os nossos povos a 

estudar diariamente os" Testemunhos ", e os nossos trabalhadores devem lê-los uma e outra 

vez ". 

Aqui estão alegados escritos inspirados, dezessete vezes maiores que a Bíblia, para serem lidos uma 

e outra vez! Para fazer isso a pessoa comum poderia ler pouco mais. Poucos estudantes da Bíblia 

leem a Bíblia em menos de um ano. 

Capítulo 4 - Breve Esboço de Sua Vida 

 

Ellen G. White nasceu em Gorham, Me., 26 de novembro de 1827. Seu nome de solteira era 

Harmon. Quando uma criança seus pais se mudaram para Portland,. 

Em seus Testemunhos para a Igreja, a Sra. White dá um longo relato de sua infância, juventude, 

conversão e aceitação do adventismo sob a pregação de William Miller. Seus pais e toda a família 

eram metodistas do tipo mais zeloso até desassociados por sua forte adesão às doutrinas do Sr. Miller. 

Quando tinha apenas nove anos de idade, ficando zangada "com alguma bagatela", como diz a Sra. 

White, uma estudante, correndo atrás dela, atirou-lhe uma pedra e quebrou o nariz. O golpe foi tão 

grave que quase a matou. Ela foi desfigurada para a vida. Ficou inconsciente por três semanas, e não 

se esperava que ela vivesse (p.10). Quando ela começou a se recuperar e viu como ela estava 

desfigurada, ela queria morrer. Tornou-se melancólica, e evitou toda a companhia. Ela diz: "Meu 

sistema nervoso estava prostrado" (p.13). 

Depois de um tempo, ela tentou voltar à escola, mas teve que descontinuar, pois não podia 

estudar. Assim, sua educação escolar nunca foi além de aprender a ler e escrever um pouco (p.13). 



Em 1840, com a idade de treze anos, ouviu William Miller pregar que o fim do mundo viria em 1843. 

Ela estava terrivelmente assustada, e pensou que ela estaria perdida (p.15). Voltando para casa, ela 

passou quase toda a noite em oração e lágrimas (página 16). 

Ela continuou nesta condição desesperada por meses (página 16). Então, em uma reunião do campo 

metodista, ela teve uma maravilhosa conversão (p.18). Aqui ela viu muitos caírem inconscientes com 

o "poder", como era comum na época. Aqui os pais estavam com ela lá, e em total simpatia com 

esses exercícios. 

Mais uma vez, em 1842, ela ouviu Miller provar que Cristo viria em um curto ano. Ela estava 

terrivelmente assustada novamente. Ela diz: "A condenação tocou aos meus ouvidos dia e noite" 

(p.23). "Eu temia perder a razão" (pg 25). "O desespero me dominou." Eu fiquei freqüentemente em 

oração a noite toda, gemendo e tremendo com angústia inexprimível "(p.26). 

Isso indica sua condição mental. Em sonhos ela foi para o céu e encontrou Jesus, e foi aliviada (pg 

28). Então ela participou de reunião de oração e caiu inconsciente, e permaneceu neste estado durante 

toda a noite (p.31). Isso era muitas vezes repetido. Ela procura dar a impressão de que seus exercícios 

foram toda obra do Espírito de Deus. Mas onde eles? Não; Eram simplesmente o resultado de sua 

condição física e mental, forjada pelas excitações religiosas com as quais ela estava infelizmente 

cercada. As previsões alarmantes de Miller quase desequilibraram sua mente histérica em seu corpo 

fraco. 

Mais tarde, ela própria confessa isso. Ela diz: "Poderia a verdade ter sido apresentada a mim como 

eu agora entendo, perplexidade e tristeza teria me poupado" (p.25). Ela simplesmente tinha uma 

concepção errada de Deus e da simplicidade do evangelho. Esse equívoco nunca a abandonou 

completamente. A idéia de um Deus severo e seu serviço corre por todos os seus escritos. Mostra 

como completamente foi influenciada por seus associados e pela atmosfera espiritual que a 

rodeia. Em vez de o Espírito de Deus controlar sua mente toda a sua vida como ela supôs, era seu 

próprio espírito influenciado por mentes principais ao seu redor. As páginas a seguir demonstrarão 

isso. 

Agora observe a diferença na conversão de seu marido, o Élder James White. Todo o relato disso é 

dado por ele mesmo em apenas catorze palavras. Em "Life Sketches" (página 15) ele diz: "Aos 

quinze anos fui batizado e unido à igreja cristã". Isso é tudo o que ele diz sobre isso. Seu pai tinha 

sido um diácono batista, então um membro da igreja cristã. Nem seus pais, sua igreja, nem seus 

associados estavam acostumados a exercícios religiosos tão extremos como os de Ellen 

Harmon. Mas sua conversão não era tão genuína quanto a dela? Ela nunca questionou. 

De 1840 a 1844, entre os treze e os dezessete anos, esta menina, fraca, doentia, sem instrução, 

impressionável e anormalmente religiosa e excitável, caiu sob a influência das palestras do Sr. Miller 

que prediziam o fim do mundo em 1843, então Em 1844. Para o último ela atendeu a estas reuniões 

excitantes constantemente, e acreditou sem uma pergunta tudo que previu. Ela diz: "Eu crei nas 

palavras solenes pronunciadas pelo servo de Deus" (p.22). O efeito em sua mente fraca, imaginativa 

e desequilibrada era terrível. Ela disse: "Parecia-me que meu destino estava resolvido" (pg 28). Seus 

pais e toda a família aceitaram as teorias de Miller, que causaram sua separação da Igreja Metodista. 

A previsão de Miller de que o fim viria no dia 22 de outubro de 1844 baseou-se em uma longa linha 

de duvidosos valores cronológicos que se estendiam por mais de vinte e três séculos. Eles foram 



disputados por sábios estudiosos. Agora, o que aquela garota ignorante sabia sobre essas antigas 

datas cronológicas? Absolutamente nada. Ela simplesmente acreditava nas afirmações fortes e 

positivas de Miller, sem saber se eram confiáveis ou não. 

O mesmo ocorre com a grande massa dos que aceitaram a pregação de Miller. Muito poucas, de fato, 

eram pessoas com educação ou habilidade. Eram pessoas que podiam facilmente ser movidas por 

meras asserções e excitação. Disto havia muita. 

Ellen estava tão empolgada com essas afirmações positivas que durante dias ela sentou-se apoiada 

na cama, trabalhando para ganhar alguns centavos para comprar trilhas do Advento para doar 

(p.38). Quando conseguiu se levantar, ela saiu avisando seus jovens amigos. Ela diz que "várias 

noites inteiras foram gastos por mim" desta forma. 

Em seguida, ela dá conta de como os diferentes em reuniões emocionantes ficariam impotentes ao 

chão (p.47). As crianças foram afetadas da mesma maneira. Os pregadores do Advento 

experimentaram a mesma coisa (p.49). Por semanas antes do dia marcado, os negócios foram postos 

de lado, e as reuniões emocionantes aconteceram constantemente (p.51). 

Tudo isso, Ellen, com seus pais, aceitou sem questionar como o poder de Deus, a obra do Espírito 

Santo testemunhando a verdade do que Miller ensinou. Mas o que ele? Não. As pessoas inocentes 

verão que eram simplesmente seus sentimentos exagerados e excitados; isso foi tudo. 

Sua decepção foi ótimo. Seguiu-se então a confusão, as divisões eo fanatismo mais selvagem - 

sonhos, transes, visões, falar em línguas, reivindicações de dons proféticos e coisas do género. O 

Élder White, em Presente Verdade , maio de 1850, diz: "JV Himes, na Conferência de Albany, na 

primavera de 1845, disse que o movimento do sétimo mês produziu mesmerismo de sete pés de 

profundidade". O Élder Himes, ao lado de Miller, era o homem mais forte nesse trabalho. Quando 

terminou, essa foi a estimativa dele do espírito que moveu o povo. E ele estava certo. Era inevitável 

que esse seria o resultado com uma tal classe de pessoas esperando um evento tão terrível em um dia 

definido. 

Miller, Himes, Litch, e todos os líderes naquele trabalho, logo confessou que tinha sido um erro. Mas 

o Élder White, Bates, Holt, Andrews e Ellen Harmon (Sra. White) ainda se aferram a essa obra como 

correta - como o poderoso poder de Deus. Seus seguidores ainda defendem, e afirmam que era de 

Deus. A Sra. White, em todas as suas visões e revelações, volta a ela como uma providência especial 

de Deus, o poder do Espírito Santo. Com ela e com o seu povo, é como a saída do Egito, a travessia 

do Mar Vermelho, a coluna de fogo à noite, a nuvem de dia, a voz de Deus do Sinai, o fundamento 

da maior mensagem de Deus Enviado aos homens, o último teste de todas as idades! 

Mas essa mensagem de Deus? Certamente que não. Fatos abundantes provam isso. Era simplesmente 

o trabalho de homens falíveis enganados pelo zelo sem conhecimento. Ao fixar o tempo exato e 

definir um dia definido para Cristo vir, eles contradiziam as mais claras advertências que Jesus jamais 

deu, repetidamente. Ele disse: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas 

somente o meu Pai" (Mateus 24:36). "Não é para vós conhecer os tempos ou as estações que o Pai 

colocou em seu próprio poder" (Atos 1: 7). Tudo isso foi descartado. Eles sabiam do tempo e do 

dia. Todo mundo que não concordasse com eles seria rejeitado de Deus e perdido. E esse espírito 

tem seguido o seu trabalho mais ou menos desde então. Eles encontraram o que eles mereciam 

ricamente por tão cegamente desconsiderar a palavra de Deus. Eles ficaram amargamente 



desapontados e tiveram que suportar a zombaria daqueles a quem condenavam à destruição por não 

concordarem com eles. 

Agora leia a condenação do Senhor a esse trabalho. "Quando um profeta fala em nome do Senhor, 

se a coisa não segue, nem acontecer, isso é o que o Senhor não falou, mas o profeta o tem dito 

presunçosamente, não o temerás" (Deuteronômio 18:22). 

Isto é exatamente o que os adventistas fizeram em 1843, e depois novamente em 1844. Eles falaram 

em nome do Senhor, e isso não aconteceu. Assim, não os tema. 

Os adventistas do sétimo dia agora condenam aqueles que estão tentando descobrir o tempo exato 

em que o Senhor virá. Assim, a Revista do Advento , 2 de março de 1916, diz: "Satanás nos faria 

acreditar que podemos realmente descobrir a proximidade do retorno do Senhor, que ao lançar 

figuras e estatísticas de computação podemos determinar até que ponto a última mensagem do 

evangelho se estendeu , E como quase Israel é inventado. " 

Aqui a Review condena exatamente o que Miller fez em 1844. Diz que esta é a obra de 

Satanás. Então, não era seu trabalho lá atrás? 

Em um artigo intitulado "A False Prophet Exposed", publicado em seu artigo em inglês, Present 

Truth , 4 de fevereiro de 1915, eles dizem: 

"Ora, se há uma característica acima de outra que marca um falso profeta, é a prática não-bíblica de 

estabelecer um tempo definido para o retorno de nosso Senhor". 

Isto foi dito na condenação de "Pastor" CT Russell que ajusta o tempo para o "fim dos tempos dos 

gentios" para ocorrer em 1914. Mas se era errado ajustar o tempo para 1914, por que não era errado 

ajustá-lo para 1844, sessenta anos antes? Se era "não-bíblico" em um caso, por que não estava no 

outro? 

Embora originando com esse erro, os adventistas do sétimo dia agora condenam o estabelecimento 

do tempo, como já foi dito. Referindo-se às palavras de Cristo em Matt. 24-36; Marcos 13:33, e Atos 

1: 7, eles dizem: 

"Apesar destas palavras, alguns têm de vez em quando fixar datas para a vinda de Cristo. Tal 

definição de data leva muitas vezes ao fanatismo, e quando a data passa, o desânimo e o ceticismo 

total são susceptíveis de possuir as almas dos criadores de data" ( Review and Herald , 7 de junho de 

1917). 

Uma e outra vez isto foi provado absolutamente verdadeiro. Se uma sentença tivesse sido 

acrescentada a esta afirmação, teria sido completa, e isso teria sido: " Como uma ilustração de um 

dos piores momentos de definição do tempo, veja o tempo estabelecido pelos adventistas, 22 de 

outubro de 1844 , E o terrível fanatismo e ruína que a seguiu ". 

Se estabelecer um tempo definido prova o Sr. Russell e outros falsos profetas, por que não prova 

William Miller, Joseph Bates e Sra. White falsos profetas também? Os adventistas do sétimo dia não 

podem condenar consistentemente esta prática em outros sem se condenarem, pois eles também 

foram culpados disso, como mostramos no capítulo sobre "A Porta Fechada". 



Em dezembro de 1844, apenas dois meses depois desse fracasso, a Sra. White começou a ter 

"visões". No primeiro, ela diz: "Deus me mostrou em visão santa", etc. Ela procurou o povo do 

Advento, mas não pôde vê-los. Foi-lhe dito para olhar mais alto. Lá, acima do mundo, ela os viu num 

caminho alto indo para a cidade. Uma luz gloriosa estava atrás deles. Era a advertência Millerite de 

dois meses antes. Aqueles que negaram esse trabalho caíram do caminho para baixo com " todo o 

mundo perverso que Deus havia rejeitado " ("Palavra ao Pequeno Rebanho", p.14). Negar que 

Deus estava naquele trabalho de 1844 tempo-que fixa, estava a ser perdido. Assim, ela diz: " Como 

as igrejas se recusaram a receber a mensagem do primeiro anjo [a obra de Miller], rejeitaram 

a luz do céu e caíram do favor de Deus " ("Primeiros Escritos", p. 

Tentando desculpar seu fracasso em 1843, ela diz: "Eu vi que a carta de 1843 foi dirigida pela mão 

do Senhor, e que não deveria ser alterada, que as figuras eram como o Senhor queria, que sua mão 

era Sobre, e escondeu, um erro em algumas das figuras "(" Primeiros Escritos ", p.64). 

Aqui ela tem a presunção de lançar sobre o Deus Todo-Poderoso a responsabilidade pela tolice e 

pelo fracasso em 1843. Não está isto acusando Deus de loucura? E isso para desculpar sua própria 

loucura. 

Mais uma vez ela diz: " O movimento do Advento de 1840-44 foi uma manifestação gloriosa do 

poder de Deus ". ( The Great Controversy , Vol. IV, página 429). 

Assim, Deus é responsabilizado por todas as suas falhas, tanto em 1843 como em 1844. 

Aqui as visões desta menina foram adicionadas ao movimento do advento de 1844. Depois disto teve 

visões quase diariamente, cada semana ou assim pelo menos. As pessoas do Advento geralmente as 

consideravam simplesmente alucinações de sua própria mente, causadas por sua fraca condição de 

corpo e as emoções ao seu redor. Alguns de seus melhores amigos assim os consideraram. O próprio 

Élder White, em "Uma Palavra ao Pequeno Rebanho" (p.22), publicado em 1847, cita uma de suas 

amigas que estava familiarizada com seus exercícios. Este irmão diz: 

"Eu não posso endossar visões da irmã Ellen como de inspiração divina, como você e ela pensa que 

eles sejam, no entanto, eu não suspeito a menor sombra de desonestidade em qualquer um de vocês 

neste assunto. Eu posso, talvez, expressar a minha crença Na questão sem prejuízo -, sem dúvida, 

resultará em seu bem ou o meu.Além disso, admito a possibilidade de eu estar enganado.Criança que 

o que ela e você vêem como visões do Senhor, são apenas religiosos Em que sua imaginação corre 

sem controle sobre os temas em que ela está mais interessada.Tanto absorvida nesses devaneios, ela 

está perdida em tudo ao seu redor.Reveriedades são de dois tipos, pecaminosas e religiosas. A 

religião é seu tema, e seus devaneios são religiosos: em ambos os casos, os sentimentos , em 

sua essência , são obtidos a partir de um ensinamento anterior, ou estudo. Eu não acho que suas 

visões são do diabo. 

O Élder Bates diz que suas primeiras impressões de suas visões eram que elas eram apenas "o que 

foi produzido por um estado debilitado prolongado de seu corpo" (mesmo trabalho, p.21). 

Essas declarações expressam exatamente a opinião deliberada do autor sobre as chamadas visões da 

Sra. White. Depois de um profundo conhecimento com ela por muitos anos, fiquei satisfeito que esta 

era a verdadeira explicação de suas supostas revelações. Conheci pessoalmente outras irmãs 

adventistas do sétimo dia que tinham visões semelhantes às da Sra. White. Todos eram cristãos 



devotos, sinceros além de uma questão, mas equivocados e fanáticos. Não sendo encorajados em 

seus supostos "dons", depois de algum tempo suas visões cessaram. 

Desde a morte da Sra. White uma irmã adventista do sétimo dia em Los Angeles. Cal., Tem tido 

visões semelhantes às visões da Sra. White. Ela tem muitos seguidores, que os aceitam de Deus. Mas 

os funcionários da conferência os denunciam como espúrios. Outra irmã em Washington, DC, tem 

visões, e afirma ser o sucessor da Sra. White. 

Por algum tempo, a própria Sra. White duvidou da autenticidade de suas próprias visões. Ela diz: 

"Às vezes eu fui tentado a duvidar da minha própria experiência" (Early Writings, p.18). Depois, 

anos depois, depois de ter tido uma longa experiência com suas próprias visões, ela diz: "Na noite eu 

tenho Despertou meu marido, dizendo: "Tenho medo de me tornar um infiel" (Testemunhos, Vol. I, 

p.571) Algum profeta da Bíblia, algum verdadeiro profeta de Deus, jamais falou assim? Se ela tinha 

certeza de que suas visões eram de Deus, não poderia ter havido nenhuma ocasião para seus temores 

de que ela se tornaria um infiel.Esta confissão mostra que ela não estava certa de que suas visões 

eram de Deus.Nota aqui como ela se volta para ela E que o marido mais forte para ajudá-la a sair de 

suas dúvidas.Se não tivesse sido por seu constante encorajamento, ela, como os outros, teria, 

provavelmente, abandonado suas visões.Que sofreu durante anos com uma forma grave de epilepsia 

é Não é geralmente conhecido, mas tal é o caso.Vê este assunto tratado no capítulo sobre "Filosofia 

de suas visões". 

Em 1846 casou-se com o Élder White. Ele a encorajou fortemente nessas visões. Também naquele 

ano o Élder Joseph Bates endossou-os. Assim encorajada, suas dúvidas quanto à sua fonte parecem 

ter sido aliviadas. Que ela fosse mais ou menos sincera neste equívoco e decepção parece evidente 

do teor geral de sua vida. Um estudo cuidadoso de seus escritos mostra que cada ano ela se tornou 

um pouco mais forte em suas reivindicações de inspiração, até que finalmente ela fez a afirmação de 

que todas as suas expressões, mesmo em uma carta, foram inspiradas. Para uma explicação mais 

detalhada de suas visões, veja o capítulo que acabamos de mencionar. 

A fundação do adventismo foi estabelecida em 1844. As visões da Sra. White foram adicionadas a 

esta tarde no mesmo ano. Então, em 1846, o Sabbath foi adicionado. Em seguida veio o 

santuário. Em seguida, as três mensagens. Mais tarde, a reforma da saúde, vestido curto e outras 

questões. Todos estes foram, de tempos em tempos, simplesmente adicionados e construídos sobre 

o fundamento inicial do tempo de 1844. Assim, todos os adventistas do sétimo dia apontam de volta 

para isso como o grande evento em sua história. 

Após o casamento, a Sra. E a Sra. White visitaram crentes em todos os estados da Nova 

Inglaterra. Essas empresas eram pequenas, dispersas e pobres. Assim, ambos sofreram muitas 

privações por um tempo, e induziu-os a guardar o sábado, embora no início eles não viam 

importância nela. Ele aceitou as visões da Sra. White, e ela aceitou a guarda do Sábado. Ela logo 

aceitou todas as suas teorias sobre o Sábado; Que era o selo de Deus, o grande teste do cristianismo, 

e que deve ser mantido das 18 às 18 horas, em vez do pôr-do-sol ao pôr-do-sol, como agora o 

guardam. Logo depois disso, ela foi para o céu, e Jesus a levou ao Santíssimo, levantou a tampa da 

arca e mostrou-lhe as tábuas de pedra, com o sábado brilhando acima de todos os outros 

mandamentos ("Primeiros Escritos", p. 26). Pergunta: Por que Jesus não lhe disse que estava 

quebrando o sábado todas as semanas começando no momento errado? 



Seu primeiro filho nasceu em agosto de 1847. Eles ocupavam uma parte da casa de um irmão e 

alugavam móveis. O Élder White trabalhava com a pedra na estrada de ferro; Então cortar madeira 

por cinqüenta centavos por dia ("Testemunhos para a Igreja", Vol. I, p.82). Por isto se verá que ele 

não era um homem de influência entre os adventistas. As visões de sua esposa eram geralmente 

desacreditadas. Em 1848 eles visitaram lugares diferentes na Nova Inglaterra. Eles também foram 

para o oeste de Nova York, onde conheceram alguns adventistas. 

Em 1849, o Élder White começou a publicar seu primeiro artigo, Presente a Verdade . Alguns 

números foram impressos em um lugar, e alguns em outro, por dois anos. 

Em 1850, em Paris, Me., Ele emitiu o primeiro número do Review and Herald . Em 1852 mudaram-

se para Rochester, NY Aqui ele começou uma pequena gráfica. Em 1853 chegaram tão longe como 

Michigan, onde encontraram irmãos dispersos; Em seguida, visitou Wisconsin. Em 1855 mudaram 

seu escritório para Battle Creek, Michigan. Esta permaneceu a sede da denominação por cerca de 

cinqüenta anos. Gradualmente grandes interesses foram construídos aqui, uma grande fábrica de 

impressão, o grande Sanitarium, o Colégio, o Tabernáculo, etc. Estes foram os dias de maior 

harmonia e prosperidade material. Estes foram os dias em que eu era mais proeminente com eles, e 

ajudou na construção de todas essas instituições. Finalmente o Dr. Kellogg ea Sra. White se 

separaram, e ele, com o Sanitarium, foi separado da denominação. Em seguida, a sede foi transferida 

para Washington, DC, em 1903. 

Depois de se localizar em Battle Creek em 1855, durante os próximos vinte e cinco anos a Sra. White 

viajou e trabalhou, com seu marido ou com alguma ajuda eficiente, em muitos estados do Maine à 

Califórnia. Sua influência com o seu povo tinha-se tornado estabelecida e suprema. Ninguém ousou 

questionar sua autoridade ou inspiração. Aproximadamente a cada ano, homens ou mais ou menos 

proeminência se retiravam por causa da descrença em seus "testemunhos", como os chamam 

agora. Mas a grande maioria permaneceu fiel a ela. 

Em agosto de 1881, seu marido morreu. Esta foi realmente uma bênção para ela. Ele havia perdido 

sua influência na igreja, e outros estavam nos altos cargos. Ela começou a ser influenciada mais por 

eles do que por ele. Isso o preocupava. Ele tentou me levar para ir com ele e quebrar sua influência 

sobre ela. Escreveu-me que nós dois iríamos no comitê da conferência geral e assim começ os fora 

do escritório, e quebramos sua influência crescente sobre ela. Aqui está sua carta para mim cerca de 

dois meses antes de morrer: 

Battle Creek, 24 de maio [1881].  

Mano. Canright: A Revisão contará nossos planos. Dependeremos de você para nos 

ajudar. . . Esperamos que você possa se juntar a nós em nossos trabalhos. Haverá esforços feitos para 

chegar a Wisconsin, para que você vá aqui e lá. . . Espero que possamos ver nossa saída e sermos 

capazes de trabalhar em união. . . Elders Butler e Haskell tiveram uma influência sobre ela que eu 

espero ver quebrado. Ele quase a arruinou. Esses homens não devem ser apoiados por nosso povo 

para fazer o que fizeram. . . É hora de haver uma mudança nos oficiais da Conferência Geral. Confio 

que se formos verdadeiros e fiéis, o Senhor se agradará de que constituirmos dois daquele conselho.  

(Assinado) James White. 

Sobre este mesmo tempo o Élder White disse ter comentado ao Élder Butler: "Você e Haskell têm 

deformado a mente de minha esposa, e eu estou indo para casa para tirar a urdidura dela." 



Quando estávamos juntos, ele passou mais completos os planos mencionados em sua carta. Mas, no 

dia 6 de agosto, ele morreu de repente. Suas palavras revelam claramente o fato de que ele sabia que 

sua esposa era influenciada, em suas visões, por outros. Toda sua vida ele tinha feito isso ele 

mesmo. Como estes dois homens se opunham a ele, ele temia sua influência sobre ela, se com eles, 

como eles e ela tinha planejado. Então ele me pediu para ir com ele e sua esposa para fazer uma 

equipe forte, e assim mantê-la consigo mesmo e longe deles. 

Esta é a maneira como as coisas estavam quando ele morreu. Alguns dias depois, o Élder Butler 

disse-me que a morte do Élder White foi providencial para salvar a igreja de uma separação. Isso 

deixou Butler fortemente na liderança por vários anos mais. Finalmente ele e a Sra. White caíram, e 

ele se retirou para uma pequena fazenda na Flórida, e ficou em silêncio por muitos anos. Disse-lhe 

que poderia seguir seu caminho, e ele poderia ir para ele. Era relatado geralmente que tinha perdido 

a confiança nos "testimonies." O fato de ele ter deixado o trabalho por tanto tempo indicou isso. Ela 

lhe tinha dado um severo "testemunho", que ele não gostava. 

O Élder White não era um homem literário, não um estudante de livros, não erudito, não um 

teólogo. Ele não entendia nem o hebraico, nem o grego, nem o latim, só lia a versão inglesa comum 

da Bíblia e raramente consultava as traduções. Ele era um homem de negócios, tinha uma grande 

capacidade de negócios e era um líder nascido de homens. Seu estudo e trabalho foram em grande 

parte dedicados à construção de grandes empresas instituições, tais como editoras, o Sanatório, a 

faculdade, geral e conferências estaduais, e para financiar. Aqui ele fez um sucesso. Mas suas 

realizações literárias eram realmente escassas. Comparado com os grandes reformadores como 

Luther, Melancthon, Wesley e outros, ele foi um completo fracasso. Ele freqüentou o ensino médio 

apenas vinte e nove semanas, e aprendeu o suficiente para ensinar uma escola de campo. Apesar de 

ter publicado e editado artigos durante trinta anos, não produziu nenhum comentário, nenhum 

trabalho crítico, nenhum livro sobre qualquer assunto doutrinário. Ele publicou dois livros 

encadernados: "Life Sketches", uma simples história de sua vida e de sua esposa, e "Life of Miller", 

tirada quase inteiramente de outro autor. Ele extraiu seu conhecimento da observação e de conversar 

com os principais homens que eram estudantes. Todos os assuntos doutrinários que requerem estudo 

ele entregou a estes homens para que eles cavem, depois que ele os usou ele mesmo. Nem ele nem 

sua esposa deram origem a uma única doutrina sustentada pelos adventistas do sétimo dia. A doutrina 

do segundo advento que receberam de Miller; E todas as datas proféticas que aceitaram dele 

exatamente como as organizaram. O sábado que eles tiraram de Bates, juntamente com seu tempo 

unscriptural 6 PM para começar e terminá-lo. Em seguida, eles seguiram JN Andrews em mudar para 

o tempo do pôr do sol. A teoria do santuário no céu eles aceitaram do Élder ORL Crosier, que depois 

a repudiou. Mais tarde eles aceitaram de Andrews a teoria das três mensagens ea besta de dois cornos, 

como aplicado aos Estados Unidos. O sono dos mortos que obtiveram dos adventistas do Primeiro-

Dia, com quem logo caiu e teve muitas controvérsias amargas. 

Do escritor eles aceitaram três itens de vital importância para seu sucesso financeiro. No início do 

trabalho, o Élder White organizou o que foi chamado de "Benevolência Sistemática". Cada pessoa 

foi convidada a colocar em um livro uma declaração de todos os seus bens em seu valor total, e pagar 

tanto em cada dólar, se a propriedade estava produzindo qualquer coisa ou não. Todos foram 

convidados a prometer adiante cada ano o que eles dariam a cada semana. Isto não é o 

dízimo. Ninguém pode dizer um ano antes o que ele pode ter, nem se ele pode viver tanto tempo. 

Este plano foi fortemente endossado pela Sra. White no primeiro volume de seus "Testemunhos à 

Igreja". Ela diz: " O plano da Benevolência Sistemática é agradável a Deus ... Deus está 



conduzindo seu povo no plano da Benevolência Sistemática " (pp. 190, 191). " A benevolência 

sistemática vos parece desnecessária, ignorais o fato de que ela se originou com Deus, cuja 

sabedoria é infalível. " (P.554). 

Então, Deus ordenou este plano! Deveria ter funcionado, então, mas falhou. Isto é confessado em 

seu Lake Union Herald de 24 de fevereiro de 1915, assim: " O dinheiro foi chamado de 

Benevolência Sistemática, mas o método não provou ser satisfatório, e foi descontinuado 

conosco após dois anos de julgamento [mais de quinze anos] E o dízimo de acordo com a renda 

do indivíduo foi adotado em seu lugar ". 

Sim, e fui eu que fiz essa mudança. No inverno de 1875-6, o Élder White me pediu para visitar todas 

as igrejas em Michigan e endireitar suas finanças, que estavam em má forma. Eu os encontrei 

desencorajados, e atrás em suas promessas, e insatisfeitos com o plano de Benevolência 

Sistemática. Depois de estudar o assunto, coloquei esse plano de lado e fiz as igrejas adotarem o 

plano de dízimo praticado por aquela igreja desde então. Todos ficaram satisfeitos, e as finanças 

melhoraram muito. Fui a Battle Creek e coloquei o novo plano diante do Élder White. Ele 

prontamente aceitou, e a mudança foi feita em geral. 

Agora, o outro plano foi ordenado por Deus? Ele estava satisfeito com isso? E ele mandou a Sra. 

White dizer isso? Não; Seu marido levantou, e ela aprovou. Isso foi tudo. Depois disso, ela endossou 

o dízimo como eu o arranjei. Meu plano era melhor que o do Senhor? Esta é uma amostra justa de 

como a Sra. White endossou o que outros estudaram fora, mas não teve nenhuma luz especial sobre, 

ela mesma, como ela professou ter. 

Ao mesmo tempo, eu encontrei as igrejas negligenciando a Ceia do Senhor, em muitos casos por 

anos de cada vez, nem havia tempo regular para reuniões de negócios. Então induzi todas as igrejas 

onde eu ia, a adotar o plano de realizar reuniões trimestrais regulares, quatro vezes por ano, para 

todas as questões comerciais. Este, também, foi adotado, e tem sido praticado pela denominação 

desde então. 

Até 1877, nenhum dinheiro para qualquer propósito, nem mesmo para as escolas do sábado, foi 

coletado em suas igrejas no sábado. Considerava-se sacrílego tirar dinheiro no sábado. Mas em 

Danvers, Mass., Desprezei esse costume e peguei a primeira coleção no Sabbath, 18 de agosto de 

1877. Funcionou bem. Fui a Battle Creek e coloquei o assunto diante do Élder White e sua esposa, 

que prontamente aprovaram. Foi universalmente adotado pela denominação desde então, e trouxe 

centenas de milhares de dólares em seu tesouro. Isso novamente ilustra como a Sra. White 

simplesmente seguiu e endossou o que outros estudaram. 

Assim, Review and Herald , 7 de setembro de 1916, diz: "Esses extratos mostrarão claramente que 

essa agência [a Sra. White] é muito útil para confirmar os crentes nas conclusões a que chegaram a 

partir do estudo das Escrituras". 

Exatamente. A Sra. White simplesmente seguiu depois e "confirmou" o que os outros tinham 

estudado, e isso era tudo o que ela fazia. No Lago Union Herald , 1 de novembro de 1916, é dada 

outra boa prova disso. Ele conta como um irmão (Wayne), dez anos antes, e por vários anos, elaborou 

o plano para obter fundos missionários, vendendo o que eles agora chamam de "Colheita 

Ingathering" papéis. Provou ser um grande sucesso. É agora um de seus planos estabelecidos de 

arrecadar dinheiro. Após o Sr. Wayne ter trabalhado este até um sucesso, a Sra. White veio para a 



frente e endossou isto. O artigo diz: " Pouco depois de o plano ter sido iniciado, a Irmã White 

escreveu ao Irmão Wayne a luz que Deus lhe tinha dado a respeito desse plano, endossando-a 

plenamente como estando em harmonia com a mente do Senhor ". 

Aqui está novamente, a mesma velha história. Alguém estuda um plano bem-sucedido, então a Sra. 

White tem uma revelação a respeito. Com ela o Senhor estava sempre atrás em suas instruções! 

De longe a parte mais importante de seu trabalho é a circulação de suas publicações. Em 

"Testimonies," Vol. IX, p. 65, a Sra. White diz: " Na noite de 2 de março de 1907, muitas coisas 

me foram reveladas sobre o valor de nossas publicações ", eo pequeno esforço que está sendo 

feito para circulá-las. O que ocasionou essa revelação? Na mesma página ela diz: "Na tarde de 2 de 

março passei em conselho com o irmão e irmã SN Haskell." As duas páginas seguintes contaram o 

fardo que Haskell teve sobre esse assunto, e seus planos para impulsionar o trabalho. Haskell tinha 

enchido sua mente com suas idéias e planos, e então a noite seguinte ela é inquieta em seu sono, e 

tem uma "revelação" endossando firmemente os planos de Haskell. Então sempre foi do primeiro ao 

último. 

Isto é onde suas revelações foram de grande serviço para a igreja. Na verdade, eles afirmam que não 

poderia ter conseguido sem seus "testemunhos". Os principais homens seguiram adiante e estudaram 

doutrinas e planos, então ela seguiu com uma "revelação divina", endossando cada um deles por sua 

vez. Isso deu a cada um uma sanção divina. Eles não podem nomear um único movimento que não 

tenha vindo dessa maneira. 

Pegue a sua Sociedade Tractária e Missionária. O Élder Haskell começou isso. Então a Sra. White 

tomou-a e endossou-a. Doutor Kellogg defendia fortemente o trabalho médico-missionário. A Sra. 

White seguiu então com um forte endosso disso. Assim foi com cada movimento feito. Essas 

ilustrações demonstram o fato de que ela foi conduzida por homens, não por Deus, em seus 

testemunhos. Agora os líderes voltam-se para a frente e dizem que ela liderou todos os movimentos 

feitos, o que é absolutamente falso. Eles fazem isso para exaltar seus testemunhos para que possam 

usá-los para realizar seus planos. 

Nunca na história, desde Adão até agora, tinha que Deus já escolheu um homem sem instrução ou 

mulher como um líder em qualquer crise ou reforma da igreja. "Moisés foi instruído em toda a ciência 

dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras" (Atos 7:22). Ezra "era escriba hábil na lei de 

Moisés" (Esdras 7: 6). Ele era um amigo de confiança do rei. Nehemiah era portador da taça para o 

rei, e em alta autoridade (Ne. 2: 1). Para Paul, Agripa disse: "Muito letras te fazem louco" (Atos 

26:24). A igreja cristã deve mais ao Paul do que todos os outros apóstolos combinados. Ele foi o 

grande líder, educado da igreja infantil. Na grande reforma no nascimento do protestantismo, todos 

os reformadores estavam entre os grandes estudiosos dessa idade, os homens que tinham poderosa 

influência com os governantes e as massas. Tais foram Luther, Melancthon,Erasmus, Zwingle, Knox 

e muitos outros. 

John Wesley, o grande reformador Inglês, o pai do Metodismo, foi de uma família real, um graduado 

de Oxford, Londres, a maior sede de aprendizagem no mundo Inglês. Ele era um homem de grande 

influência, e era um estudioso madura. Suas obras em prosa composto por sete volumes, além de 

numerosos hinos, "Notas sobre o Novo Testamento," etc. 



Ellen White não tinha nenhuma das características de um grande reformador. Seus livros de qualquer 

interesse geral são facilmente demonstrado ter sido copiado em grande parte de outros autores, e 

poliu-se por seus assistentes. Veja o capítulo lidar com seus plágios. Ela nunca teve a menor 

influência junto fora governantes ou com o público em geral, pois todos os outros reformadores de 

Moisés que Wesley tinha. Ela instilou em seu povo um espírito tão intensamente sectária e hostil a 

todas as outras igrejas, que, tanto nos campos Pátria e de missão, eles são considerados como 

obstáculos para o trabalho cristão. Após o julgamento mais de setenta anos, Ellen White é 

considerado por todo o mundo cristão como um falso professor, e isso pelos mais inteligentes, 

devotos e fervorosos obreiros cristãos desta geração. Mr. Moody, um defensor fervoroso da doutrina 

de Cristo da segunda vinda,condenou todo o seu movimento. Deve haver algumas boas razões para 

tudo isso. 

O ano de 1846 marcou o ponto de viragem na sua vida. 30 de agosto do mesmo ano casou-se com 

Elder James White, e 1844 Adventista. Ele tinha seis anos mais velho do que ela, bem e forte, e mais 

instruídos. Ela era uma menina doentia de apenas dezenove anos, absolutamente sem um tostão. anos 

mais tarde provou que Elder White era um homem de negócios astuto, perspicaz, com um forte, 

dominante vai, um líder nato. . Em um trabalho intitulado "A visão de Ellen White" (pp. 25, 26), EP 

Woodward, ou Portland, Me, dá a seguinte estimativa da força mental relativa de Sr. e Sra White: 

"Eis que esta garota impressionável, religioso ao extremo, seus nervos enfraquecidos e quebrado 

pelas circunstâncias de sua infância, só de passagem sua primeira grande mudança fisiológica e 

psicológica em sua vida, jogado em contacto próximo com esta mente dominante - e que em um 

momento em que o próprio ar estava sobrecarregado com emoção religiosa, agravada pela decepção 

amarga e sem esperança ". 

Que influência essa mente forte, magistral teria naturalmente sobre aquela garota frágil, é fácil de 

ver. Nos anos posteriores, um precisava estar na família, mas um curto período de tempo para ver 

que sua vontade era supremo, e que ela sempre tinha que se curvar a ele. Muitas vezes ouvi-lo falar 

com ela bruscamente, enquanto ela não fez nenhuma defesa. 

Elder JN Andrews disse-me que uma vez sentou-se por enquanto a Sra Branca ler um testemunho 

leve de reprovação ao marido. Ele disse: "Ellen, me dê isso." Ela obedeceu, e ele pegou e jogou-o no 

fogo! 

Elder White, no entanto, prontamente podia ver que seria muito para a sua vantagem para ter o 

endosso divino para todos os seus planos; Por isso, desde o primeiro, ele sofreu fortemente suas 

visões; nunca iria tolerar nos outros a menor dúvida quanto à sua autenticidade, embora ele mesmo 

tinha pouco respeito por eles quando o reprovou. Na primeira publicação, ele emitiu, "Uma Palavra 

ao Pequeno Rebanho" (1847, p. 13), ele defendeu visões nos últimos dias. Assim, desde o início, 

Ellen White teve a influência e incentivo de seu marido acreditar suas visões eram de Deus. Isso 

ajudou a sua própria fé vacilante. 

No mesmo ano (1846), Elder Bates endossado suas visões. Ele era um homem de muito mais 

influência do que Elder White ou sua esposa. Ele próprio era um sonhador, um visionário, confiando 

em sonhos e visões. Ele diz: "Eu pedi um sonho, visões, ou qualquer forma que foi consistente com 

a Sua vontade para me instruir A próxima coisa, tão próximo quanto eu posso agora lembrar, foi o 

seguinte sonho." ( "Experiência Passado e Presente", p 75;. 1848). Sendo um visionário si mesmo, 

ele prontamente endossou as visões de Ellen White. Ele foi o primeiro homem de qualquer influência 

para fazê-lo. A encorajou muito Mrs. White, e aumentou sua influência. 



Ao mesmo tempo Elder Bates pressionado sobre Ellen White e seu marido a necessidade de guardar 

o sábado. Embora a princípio não deu importância a isso, mas eles aceitaram. 

Mrs. White si mesma tem dado uma ilustração de como seus testemunhos foram dados na hora como 

solicitado por funcionários que precisam deles. Em 1867, o primeiro edifício para o Instituto de 

Reforma da Saúde (Sanitarium) estava sendo planejado e construído em Battle Creek, Michigan. 

Elder White estava doente e fora de casa. Então Elder Loughborough e outros foram em frente com 

o trabalho. era necessário dinheiro. Como de costume, eles foram para Mrs. White e pediu um 

testemunho aos irmãos para doar os meios. Este foi entregue como ordenou. Aqui estão algumas 

linhas a partir dele: 

"Aqui, me foi mostrado, era um empreendimento digno para o povo de Deus a se envolver 

em." "Nosso povo deve ter uma instituição própria." "Especialmente deve aqueles que têm meios 

investir neste empreendimento" ( Testemunhos para a Igreja , Vol. I., pp. 492, 494). 

Ela passa através de várias páginas que incitam os irmãos para enviar em seus meios para erigir 

naquele prédio. Mais e mais, ela diz, " Foi-me mostrado " esta - uma revelação clara, inspirada de 

Deus. Assim meios entrou. Eu me dei vinte e cinco dólares, e ter o certificado agora. O edifício foi 

começado, e a primeira história para cima, quando Elder White voltou. Ele estava com raiva porque 

ele não tinha planejado e mandado ele. Tinha tudo para vir para baixo - cada pedra. Então ele colocou 

tudo de novo outra maneira em uma perda de US $ 11.000 do dinheiro do Senhor! 

Isso colocou Mrs. White em uma má correção. Ele exigiu outro testemunho repudiando o 

primeiro. Ela tinha que obedecer humildemente, e fez. Aqui é a sua confissão: 

"O que apareceu em Testemunho nº 11, relativo à Instituto de Saúde não deveria ter sido dada até 

que eu era capaz de escrever tudo o que eu tinha visto em relação a ela... Eles [os funcionários em 

Battle Creek], portanto, escreveu-me que a influência do meu testemunho a respeito do instituto foi 

necessário imediatamente para mover os irmãos sobre o assunto. Nestas circunstâncias cedi meu 

julgamento ao de outros, e escreveu o que apareceu no No. 11 em relação ao Instituto de Saúde... 

neste eu fiz de errado"(Id., p. 563). 

Isto prova que Ellen White foi influenciado pelos funcionários para escrever um testemunho, assim 

como eles queriam, a utilizar para obter dinheiro. Então, em demanda do Pastor White, ela escreve 

outro testemunho, confessando que o primeiro foi errado! O Senhor deu-lhe esse testemunho? Que 

ele fez de errado? Como foi que ela "mostrado" o que ela diz que "viu"? Aqui ver a influência 

controlando seu marido tinha sobre ela. Ela inverteu-se para atender seu desejo de governar em todas 

as coisas. 

Referindo-se a esta transação, Dr. JH Kellogg, na sua resposta a uma comissão examinadora, disse: 

"Foi uma coisa infame, um crime, rasgando essa coisa, por nenhuma outra razão do porque James 

White não foi consultado." Mas através de seus testemunhos Ellen White deu sanção divina para 

tudo. 

Após a morte de seu marido em 1881, Ellen White trabalhou extensivamente na Europa em 

companhia de vários homens que conduzem. Aqui ela visitou a Inglaterra, Alemanha, França, Suíça, 

Itália e Holanda, enquanto o seu trabalho há ainda era jovem. Sua influência em dar endossos divinos 

para o trabalho ajudou a transmitir zelo pelos trabalhadores. Ela permaneceu lá dois anos. 



Retornando para a América, ela trabalhou aqui como de costume até 1891, quando ela foi para a 

Austrália. Ela permaneceu lá por nove anos, visitando as diferentes colônias, e incentivar e transmitir 

zelo para os trabalhadores lá. Ela também fez muita escrita enquanto estiver lá. Aqui, também, a sua 

"autoridade divina" foi de grande valor em endossar os planos e operações dos trabalhadores. 

Em 1900, com a idade de setenta e três, ela voltou para os Estados Unidos, ainda cheio de vigor. 

Durante 1901, ela fez uma viagem através dos Estados do Sul, visitando os lugares onde o trabalho 

tinha sido iniciados. Ela participou da Conferência Geral também naquele ano. 

Sobre este tempo, houve uma grande rebelião e ruptura no trabalho na sede em Battle Creek, Much., 

Onde suas instituições maiores e mais importantes foram localizados. Dr. JH Kellogg, cabeça de sua 

Sanitarium lá, era um homem de influência, ter muitos amigos. Ellen White tentou governar ele como 

ela tinha governado tantos outros. Mas ele era muito forte para ela. Então ela o denunciou em termos 

impiedosa. O resultado foi que o Sanitarium, com um grande número de homens influentes, saiu da 

denominação. Então a Sra Branca exigiu que a sede da denominação deve ser removido daquela 

cidade rebelde. 

Em 1902, o Sanatório e sua grande editora em Battle Creek foram queimadas, se acidentalmente, 

providencialmente, ou, bem, algum outro modo, era uma questão em aberto. 

Na primeira Mrs. White estilo estes incêndios misterioso, e proibiu qualquer tentativa de explicá-los. 

Em um depoimento datado de 20 de fevereiro de 1902, logo após a queima do Sanitarium, ela disse: 

" Que ninguém tentativa de dizer por que esta calamidade foi permitido vir Que ninguém 

tentar explicar esta providência misteriosa... ." Mas, mais tarde, em 1903, ela chamou estes 

incêndios "julgamentos", e reprovou os irmãos por não ter tentado descobrir seu significado. Ela 

disse: " Nos calamidades que se abateram sobre nossas instituições em Battle Creek, tivemos 

uma advertência forma Deus Não vamos passar esta admoestação descuidadamente sem tentar 

compreender o seu significado. ". " Deus não teria permitido que o fogo passar por nossas 

instituições em Battle Creek sem uma razão.Você vai passar pela providência de Deus, sem 

descobrir o que isso significa? Deus quer que estudar este assunto "(" Special Testimonies ", série B, 

nº 6, pp. 6, 11, 33). 

Em 1905, seu próximo maior editora, localizado em Mountain View, Cal., Cinquenta e cinco milhas 

ao sul de San Francisco, foi destruída pelo terremoto do mesmo ano. Um novo edifício foi 

erguido. Mas no ano seguinte este também foi destruída pelo fogo. Neste fogo Mrs. White mesma 

era o mais pesado perdedor pessoal. Ilustrações, para o qual ela pagou uma Nova Iorque artista 

milhares de dólares, para reillustrate alguns dos seus livros maiores, descuidadamente tinha sido 

deixado de fora do cofre, e foram completamente destruídos. Após este Mrs. White teve pouco a 

dizer sobre estes fogos sendo "julgamentos" de Deus. O raio havia caído muito perto dela neste 

momento. 

24 abril de 1911, a sua editora em sua nova sede em Washington, DC, teve um incêndio $ 

28.000. Onde eles foram, incêndios parecem ter seguido eles. 

Após a reconstrução do Sanatório de Battle Creek, os altos funcionários, apoiados por Ellen White, 

tentou afrouxar o aperto de Dr. Kellogg nele e trazê-lo sob controle eclesiástico. Ela disse: " Nossos 

irmãos dirigentes, os homens em cargos oficiais, estão a examinar a posição do Sanatório de 

Battle Creek, para ver se o Deus do céu pode tomar o controle dele " ( "Testemunhos", Série B, 



No. 6, p. 33). Mas os irmãos dirigentes decidiram que Deus não poderia tomar o controle dele, e por 

isso jogou-mar. Então a Sra Branca previu mais julgamentos sobre a cidade condenada, nenhum dos 

quais vieram. 

Apoiado por seus testemunhos, os funcionários, em seguida, realizou uma determinada campanha 

para esmagar Dr. Kellogg. Em uma reunião do conselho, Elder AG Daniells, presidente da sua 

Conferência Geral, disse: " Dr. Kellogg tem uma vontade imperiosa que precisa ser quebrado ." 

Isso revela o espírito que atuou tanto ela quanto eles. Se eles não poderiam governar, eles estavam 

prontos para esmagar os homens, quebrar suas vontades e chamar julgamentos sobre eles. Mas neste 

caso os seus esforços falharam. Eles simplesmente perderam Dr. Kellogg, seu médico o mais capaz 

e observou, e sua maior e melhor equipado sanatório, que gênio do Dr. Kellogg e esforços 

incansáveis tinha construído. 

Durante vários anos, Ellen White permaneceu em grande parte, na Califórnia, visitando o trabalho 

em lugares diferentes, mas passou muito tempo na escrita. Em 1905 ela participou da Conferência 

Geral em Washington, DC Após isso, ela voltou para a Califórnia. Aqui ela escreveu o seguinte: 

"Enquanto em Loma Linda, Cal, 16 abril de 1906, não passou diante de mim uma representação mais 

maravilhosa." ( "Life Sketches da Sra EG White", p 407, edição 1915.). Ela ficou em uma eminência 

com um anjo ao seu lado. Ela viu grandes edifícios cair, viu a destruição terrível, e ouviu o grito da 

morte. "Os anjos destruidores de Deus estavam no trabalho", disse ela. Dois dias depois (18 de abril), 

San Francisco foi visitada com um grande terremoto, assim como ela tinha visto! Mas quando ela se 

relacionam este grande aviso? Não até dias após a cidade tinha caído! Na página 409, o mesmo 

livro,ela diz: "Levei muitos dias para escrever uma parte do que foi revelado essas duas noites." 

Observe: ela não contou o que o anjo lhe mostrou até depois tinha ocorrido o evento. Por que o anjo 

não disse a ela que cidade e quando? Por que ela não diga a ele no dia seguinte? Evidentemente que 

"visão de noite" foi uma reflexão tardia, quando era seguro para contá-la. Mas "passou" com seus 

seguidores. Após os fracassos dos primeiros anos, ela foi cauteloso sobre a nomeação de datas ou 

lugares até depois tinha ocorrido os eventos.Por que o anjo não disse a ela que cidade e quando? Por 

que ela não diga a ele no dia seguinte? Evidentemente que "visão de noite" foi uma reflexão tardia, 

quando era seguro para contá-la. Mas "passou" com seus seguidores. Após os fracassos dos primeiros 

anos, ela foi cauteloso sobre a nomeação de datas ou lugares até depois tinha ocorrido os eventos.Por 

que o anjo não disse a ela que cidade e quando? Por que ela não diga a ele no dia seguinte? 

Evidentemente que "visão de noite" foi uma reflexão tardia, quando era seguro para contá-la. Mas 

"passou" com seus seguidores. Após os fracassos dos primeiros anos, ela foi cauteloso sobre a 

nomeação de datas ou lugares até depois tinha ocorrido os eventos. 

Este terremoto, tão perto, a assustava. Então ela imediatamente escreveu: "Fora das cidades, das 

cidades, esta é a mensagem que o Senhor foi me dando" (mesma página). 

Em 1909, Ellen White voltou a visitar Washington, onde ela participou da Conferência Geral, e 

tomou parte ativa, embora oitenta e um anos de idade. Em seu retorno à Califórnia, ela participou de 

reuniões em vários lugares, falando como de costume. 

Durante os restantes seis anos de sua vida, ela estava muito fraca para viajar; então ela passou o 

tempo em escrever livros, com a ajuda de seus ajudantes. Sabe-se que por muitos anos a maior parte 

do material para seus livros maiores e mais importantes foi recolhida, organizado e escrito, não por 

si mesma Mrs. White, mas por seus assistentes. Ela simplesmente supervisionado ele. Sua biógrafa 

confessa isso. Ele diz: "Ela encontrou tempo para supervisionar a revisão do 'Sketches da vida de 



Paul'" (p 434, mesmo livro citado acima.). Em grande parte, portanto, esses livros foram a produção 

de outros, "supervisionado" por ela. Foram esses ajudantes inspirou também? Estes livros são agora 

aceitas por seus seguidores como infalivelmente correto, tudo inspirado por Deus! 

Estamos informados por seus parentes próximos que durante estes anos finais de sua vida, quando 

esses livros importantes estavam sendo preparadas, muitas vezes ela não sabia seus amigos mais 

próximos, nem mesmo alguns dos seus assistentes a quem ela viu quase diariamente. Quando ela 

tentou falar em sua igreja para casa, ela repetiu-se uma e outra vez, e teve que ser dito quando 

parar. Nenhuma dessas fraquezas aparecem na composição de suas obras preparadas naquele tempo, 

porque, como a maioria de seu trabalho anterior, eles foram preparados por outros. Certamente sua 

"supervisão" não poderia ter atingido muito em sua condição mental neste momento. 

Finalmente, ela encontrou-se com um acidente fatal, uma queda em sua própria casa, 13 de fevereiro 

de 1915, o que resultou em sua morte 16 de julho de 1915, com a idade de quase oitenta e oito. 

Desde sua morte, os líderes foram exaltando ela e seus "testemunhos" mais altamente do que antes. 

Eles foram pedindo a todos os seus membros para comprar um conjunto completo de suas obras. Na 

última página de um dos seus trimestrais da Escola Sabatina para 1915 dizem: "Os escritos completos 

de Sra EG White já pode ser obtido por uma soma que os traz ao alcance de praticamente todos os 

lares." E a módica quantia pediu para um conjunto deles é, em pano, $ 18,60; em couro, $ 26.00 - 

muitas vezes o preço de um bom marrocos Bíblia. 

E o que tem sido o efeito geral de seus "testemunhos"? Eles tiveram uma tendência para criar em 

seus seguidores um espírito de espionagem, criticar os outros criticar e julgar uns aos outros. Eles 

têm gerado em praticamente todos os membros, também, um estreito, intolerante, espírito hostil em 

relação a todas as outras igrejas, que não lhes permitam cooperar com outros cristãos em qualquer 

obra evangélica. Na verdade, eles usam todos os meios possíveis para prosélito de todos. Com eles 

todas as outras igrejas são "Babilônia", caído porque eles se recusaram a endossar Millerismo. Em 

"Primeiros Escritos" (. Suplemento, p 37), Ellen White diz: "Vi que nem jovens nem velhos devem 

assistir a suas reuniões." Não admira seus seguidores são estreitas, intolerante e exclusivo. 

No número obituário da Review and Herald, 05 de agosto de 1915, publicado logo após sua morte, 

Elder MC Wilcox disse: "Seu coração tinha grande caridade para aqueles das grandes denominações 

protestantes que não podia ver tudo o que ela viu." A citação dado apenas refuta esta, e seus pontos 

de vista sobre a "porta fechada", que ela realizou durante anos, governou "as grandes denominações 

protestantes" fora da misericórdia de Deus inteiramente. Para o último, ela aplicou o termo "a queda 

de Babilônia" para eles. 

Todas as suas energias da vida foram dedicados à construção de uma seita, e promulgar estreitas, 

visões sectárias. Ela construiu alta o muro ou partição que separa seus seguidores de todos os outros 

crentes em Cristo. 

Ela era egocêntrico, e, na ocasião, prepotente. Seus escritos para seu povo abundam em referências 

a si mesma, para sua saúde, e como ela foi muitas vezes levantada a partir de camas de doença para 

assistir às reuniões. O objeto evidente nesta era despertar simpatia, e fazer com que seus seguidores 

a considerá-la como um assunto especial da providência de Deus. 



Como a reclamações presunçosos, o seguinte é um exemplo: "Eu poderia revelar maior devoção do 

que qualquer um vivendo, envolvidos no trabalho" ( "Testemunhos", Vol I., p 581..). Se Prov. 27: 

2). 

Ao defender reformas, sendo naturalmente fanática, ela estava inclinado a assumir pontos de vista 

extremos, que, apesar de terem participado na época como fundada sobre a revelação divina, ela foi 

depois obrigado a abandonar ou muito modificado. 

Com seus amigos, ela era sociável e um companheiro agradável. Mas ela nunca iria tolerar qualquer 

questão de sua autoridade, ou qualquer dúvida expressa de sua inspiração. Ou seria instantaneamente 

agitar o possível ira. 

Ela admite adulteração com as mensagens que ela diz que Deus lhe deu para os outros, e nunca 

parece certo que ela escreveu-los apenas para a direita. No início, ela diz: " Quando obrigado a 

declarar a mensagem, muitas vezes eu ia amaciá-los para baixo, e fazê-los parecer tão favorável 

para o indivíduo que pude Era difícil relacionar a planície, testemunhos corte dado me de 

Deus..." ( "Testemunhos," Vol. I, p. 73). Em "Testemunhos", Vol. V., p. 19, ela nega ter feito isso. 

Ela diz: " Eu retiro nada do que eu suavizar nada para atender às suas idéias, ou para desculpar 

seus defeitos de caráter. ". 

Mais tarde, quando ela se tornou mais ousado e grave em seu trabalho, ela diz que Deus teria 

" aprovado " tinha " tomado chão mais forte e foi muito mais grave " (Vol. I., p. 318). 

Mas, finalmente, em 1901, ela diz: " Eu escrevi algumas coisas muito retas Pode ser que eu tenho 

escrito muito forte... " ( "A Resposta", pelo Dr. Charles E. Stewart, p 54.). Quando, então, que ela 

nunca escrever certo? E o que deve ser dito de um profeta que se atreveria a mexer com as mensagens 

de Deus? Após a sua própria exibição, também, ela estava inclinado a ser corte e grave. 

Em seus comentários sobre a sua vida, Elder Wilcox disse ainda: "Mrs. White procurou ensinar os 

homens a olhar para Deus em busca de orientação em perplexidade, e não para ela ou qualquer outro 

ser humano." Isto está longe de ser verdade. Ela ensinou seu próprio povo a olhar para ela 

constantemente para orientação e instrução em cada movimento e cada detalhe da vida. Isso poderia 

ser de outro modo, quando ela alegou inspiração divina para todos os seus escritos, e que ela era 

"mensageiro" especial de Deus para esta era. 

Mais uma vez, Elder Wilcox disse: "Mrs. White nunca reivindicou ou assumiu a liderança entre este 

povo." O oposto é verdadeiro. Ela fez as duas coisas.Os mais altos funcionários da denominação 

estavam sujeitos a ela. Como o Papa de Roma nos tempos medievais, o seu poder e influência na 

igreja cresceu até que ela se tornou supremo. Ela fez e presidentes de conferências desfeitas com 

uma palavra de boca ou uma canetada. Ela disse que era e que não era para preencher escritório. Ela 

disse onde comprar e construir, e onde não. Se ela disse: "Vá em frente," ninguém em toda a 

denominação ousou dizer o contrário, mesmo que isso significasse a perda de milhares e dezenas de 

milhares de dólares. 

O mesmo escritor disse, ainda, que seus testemunhos não eram "clubes para mangle, nem punhais 

para destruir as almas." Esta é igualmente falsa, para muitos deles foram chamados para, por escrito, 

e usado nesta mesma forma. 



Como o leitor peruses os capítulos seguintes deste livro ele vai muitas vezes ficar impressionado 

com estas características dominantes de sua vida, de mistura, como eram, com zelo sem limites e 

uma intensa natureza religiosa. 

Finalmente, em 1911, apenas quatro anos antes de sua morte, como já foi dito, a alegação da 

infalibilidade foi criado para Ellen White e seus escritos. Este foi, mas o clímax lógico para os 

pedidos que já haviam sido feitos por ela, e que ela mesma tinha feito. 

Muito apropriadamente a publicação fazendo esta reivindicação foi escrito para silenciar hereges e 

apóstatas da fé. Não existe maior reivindicação já foi feita para o Papa de Roma. Como a alegação 

da infalibilidade papal foi feita tarde na história da Igreja Católica, de modo a alegação semelhante 

para Mrs. White veio tarde em sua vida; e um não mais presunçoso do que o outro é. Até agora, como 

se sabe, ela nunca repudiou a alegação, até o dia de sua morte. O filho dela, Elder WC White, 

endossou. 

Mas pessoas inteligentes, pensando descobriu que Ellen White cometeu erros; que ela foi muitas 

vezes, muitas vezes, influenciados por uma pessoa contra a outra; e que ela teve sua informação de 

homens, não de Deus. Os casos eram tão simples e tão numerosos que não poderia haver nenhuma 

dúvida sobre isso. Em seguida, essas pessoas devem ou concordar com o que eles duvidaram ou 

desacreditado, ou se rebelar e deixar a denominação. Assim, ao longo de toda dos anos muitos 

deixaram, enquanto outros engoliram suas dúvidas e permaneceu. 

Poderíamos encher páginas deste livro com apenas os nomes dos ministros, editores, professores, 

médicos e missionários que deixaram a igreja por causa da descrença na inspiração dos escritos de 

Ellen White. Quanto aos membros leigos, o seu número é legião, e aumentando rapidamente. igrejas 

inteiras, e muitos deles, não deixaram. A pior característica dele é que muitos que já teve fé implícita 

em Mrs. White, e depois perdeu-lo, com isso perderam a fé na religião completamente. Este é um 

dos resultados tristes, mas inevitáveis de cultos fundadas em tais fanatismos. É por isso que tantos 

infiéis são encontrados em países outrora tão fortemente católica. Tendo perdido a fé no Papa, ea 

igreja que alegou ter o único meio de salvação, sem saber para onde me virar e colocar sua fé e 

confiança, eles desistiram de tudo.A mesma tendência à infidelidade é visto em Utah entre duvidar 

mórmons. 

Então, neste caso, infiéis ex-adventistas são encontrados em grandes números, sempre que 

adventistas do sétimo dia têm trabalhado. Battle Creek, desde a casa de Mrs. White, é um terrível 

exemplo disso. 

Há agora está chegando a ser uma forte influência para atrair e manter milhares de pessoas para a fé, 

pelas oportunidades oficiais e financeiros oferecidos, e este a pessoas de capacidade muito comum e 

pouco treinamento. Estas posições desejáveis cega os olhos e sufocar a consciência para que as falhas 

óbvias e erros de Ellen White são passados por deter sobre outras coisas das quais eles se sentem 

certeza. 

As seguintes páginas deste livro apontam em detalhe, e por provas incontestáveis, alguns dos mais 

gritante destes erros e falhas que os líderes denominacionais têm feito o seu melhor para esconder 

do público e manter-se de seu próprio povo. 

Não obstante todos esses erros e falhas, adventistas do sétimo dia alegação de que Ellen White foi 

igual ao maior profeta que Deus já enviou aos homens. Mas se ela foi inferior a nenhum dos profetas 



de épocas passadas, por que Deus não lhe dar algumas credenciais como ele fez-los? Ela nunca 

operou um milagre único; nunca alegou, não se atrevia a reivindicá-lo. Os profetas antigos forjado 

muitos milagres. Se o poder de Deus estava com ela, por que não alguma prova tangível de que? 

De acordo com seu próprio testemunho, ela teve que ser curado mais e mais frequentemente; mas 

ela não tinha poder para curar os outros. Seu filho mais velho, Henry, um menino forte, saudável de 

dezesseis anos, foi subitamente adoece. Ela eo marido oraram por ele intensamente, mas ele 

morreu. Sua última criança foi levada doente, e em pouco tempo morreu. O marido pegou frio, ficou 

doente, recebeu oração por si mesma, mas de repente morreu com a idade de sessenta e um. Ela rezou 

sobre os outros que morreram. Ela nunca teve qualquer mais poder para curar os enfermos do que 

qualquer cristão comum. 

Capítulo 5 - Onde está agora o seu "Espírito de Profecia"? 

 

Desde o início de sua história, os adventistas do sétimo dia alegaram que eles eram a igreja 

remanescente de Apocalipse 12:17, porque tinham um profeta entre eles; Nomeadamente, a Sra. EG 

White. Eles sempre insistiram que eles tinham o "espírito de profecia" (Apocalipse 19:10). Quando 

aqueles que se opõem a seus pontos de vista alegaram que temos o "espírito de profecia" nos escritos 

dos profetas, conforme registrado nas Sagradas Escrituras, eles o negaram e, de maneira dogmática, 

argumentaram que ter o espírito De profecia deve haver um profeta vivo na igreja. Mas agora seu 

profeta está morto. Onde está seu "espírito de profecia" agora? De acordo com o argumento usado 

há muito tempo, eles agora não têm espírito de profecia e, portanto, não podem ser a igreja 

remanescente de Apocalipse 12:17. A morte da Sra. White matou o argumento. 

Se eles agora dizem que têm o espírito de profecia em seus escritos, eles admitem o que eles sempre 

negaram; A saber, que os escritos dos profetas contêm o espírito da profecia. Se eles têm o espírito 

de profecia nos escritos deixados por seu profeta, então sempre tivemos o espírito de profecia nos 

escritos deixados pelos profetas da Bíblia. Todos os que têm a Bíblia, e acreditam nisso, têm o 

espírito de profecia contidos em seus escritos. Portanto, a afirmação feita pelos adventistas do sétimo 

dia de que eles são o único corpo de cristãos que têm o espírito de profecia é provada falsa por sua 

própria admissão. Sua antiga teoria do espírito de profecia os obrigaria a trazer imediatamente outro 

profeta vivo, ou entregar seu argumento em defesa do "espírito de profecia", como representado na 

Sra. White. Isso destruiria toda a sua teoria sobre esse assunto. 

Por um período de setenta anos eles alegaram ser a igreja remanescente de Apocalipse 12:17, porque 

eles tinham um profeta vivo na igreja. Mas agora seu profeta está morto, e eles não têm mais nenhum, 

para prolongar o "espírito de profecia". Eles estão agora na mesma condição que as outras igrejas e, 

de acordo com seu próprio argumento, não podem agora ser a igreja remanescente. Sobre a Escritura, 

"Onde não há visão, o povo perece", sua argumentação de ações foi que, para que o povo seja seguro 

e seguramente guiado, para que não perecem, deve haver visões, e estes são os Visões de um profeta 

vivo . Agora a pessoa está morta em quem sozinho eles centraram todas as visões verdadeiras ou 

apropriadas. E agora para eles, onde estão as visões sem as quais o povo perece? 

O autor está em dívida com o Élder AT Jones, que anteriormente era o editor de seu artigo na 

Igreja, Review and Herald , para a linha lógica ou argumento aqui apresentado. Ele rejeitou sua visão 

estreita sobre este assunto, e foi posto de lado sem julgamento ou audiência. 



Até o último momento eles estavam constantemente apelando para a Sra. White para a solução de 

novas questões que continuavam surgindo entre eles. Até o fim de sua vida, as disputas doutrinárias 

que dividiam as simpatias e a lealdade de seus líderes foram todas referidas a ela. Com o passar do 

tempo, quem vai agora resolver as novas questões e questões que surgem constantemente em seu 

trabalho? Eles terão de ser resolvidos por seus homens sem inspiração, errantes, o mesmo que em 

outras igrejas. Portanto, eles são tão propensos a dar errado quanto as outras igrejas. 

Capítulo 6 - Visões Erróneas Relativas ao Santuário 

 

Como o santuário desempenha um papel tão importante em todas as visões da Sra. White, e na fé 

adventista do sétimo dia em geral, eu vou explicar isso brevemente, sem argumento especial. 

Moisés erigiu um edifício chamado o tabernáculo, ou santuário. Ele tinha dois quartos. O primeiro 

foi chamado de Lugar Santo, o segundo, o Lugar Santíssimo. No primeiro estava a mesa do pão da 

proposição, do candelabro, e do altar do incenso; No segundo, a arca. Os dois quartos foram 

separados pelo "véu". Na porta da primeira sala havia uma cortina. Lá fora, no pátio, estava o altar 

do holocausto. 

Na corte e no Lugar Santo os sacerdotes ministravam diariamente. Ninguém entrou no Lugar 

Santíssimo senão o sumo sacerdote uma vez por ano, no décimo dia do sétimo mês, o "dia da 

expiação" (Levítico 23:37). Os serviços deste dia foram os mais importantes de tudo, e são 

plenamente descritos em Levítico 16. Neste dia, o sumo sacerdote foi para o Lugar Santíssimo com 

o sangue de uma oferta geral para todo o povo, e fez uma expiação por todo o Israel . Ao derramar 

sangue sobre e diante do propiciatório sobre a arca, sobre o altar do incenso e sobre o altar do 

holocausto, dizia-se que ele "limpava" o santuário de todos os pecados do povo. 

Tudo isso era figurativo e típico - uma lição objetiva apontando para Cristo. 

Os pontos de vista de tempo de Miller que Cristo viria em 1844 foram baseados em seus cálculos 

sobre o tempo para a "purificação do santuário". Quando o tempo passou, e Cristo não veio, ele, com 

todos os líderes do corpo dos adventistas em geral, logo reconheceu que ele tinha se enganado no 

tempo. Mas muito poucos - o Élder White, Ellen Harmon (mais tarde a Sra. White), o Élder Bates, e 

alguns outros - ainda sustentavam que o dia do set estava certo. Mas eles não poderiam explicar o 

fracasso. 

Cerca de dois anos depois, em 1846, um ORL Crosier estudou o tema do santuário muito como é 

agora realizada pelos adventistas do sétimo dia. Sua visão foi aceita inteiramente por alguns 

adventistas daquela época, e Ellen Harmon (a Sra. White) logo depois teve uma "visão" na qual ela 

disse que o Senhor lhe mostrou que a visão de Crosier estava correta. Ela recomendou sua publicação 

(ver "Uma Palavra ao Pequeno Rebanho", pp. 11, 12). A teoria era que o santuário terrestre era um 

tipo de um semelhante ao céu, e que este santuário no céu, e que este santuário no céu era o referido 

em Dan. 8:14, em que se baseou o cálculo de 1844 tempo; Que Jesus, como nosso sumo sacerdote, 

ministrava na primeira sala, ou Lugar Santo, no céu, desde a sua ascensão até 22 de outubro de 1844, 

recebendo ali os pecados confessos dos crentes, e que em 22 de outubro de 1844, Ele terminou seu 

ministério no Lugar Santo e entrou no Santíssimo, e lá começou a "purificação do santuário", que 



eles disseram que era também a expiação anti-típica. Note que nesta teoria a expiação não aconteceu 

até mais de dezoito séculos depois que Jesus morreu na cruz! 

Na teoria de Crosier foi sustentado que o trabalho no primeiro apartamento do santuário terrestre era 

apenas para "perdão dos pecados"; Portanto, quando o trabalho no primeiro apartamento do santuário 

celestial fechado (22 de outubro de 1844), ali terminou o perdão dos pecados para todo o 

mundo ! A prisão preventiva para pecadores terminou lá! Assim, depois de 1844, a obra de expiação 

de Cristo no Lugar Santíssimo era apenas para santos! 

O Sr. Crosier afirma que o objetivo deste artigo sobre o santuário era provar que a liberdade 

condicional terminou em 1844, e a Sra. White a endossou por esse motivo. Veja o próximo capítulo. 

Os adventistas nada mais nada desta teoria do santuário até cerca de dois anos depois de 1844. Mas 

quando a teoria de Crosier foi adotada, eles ligaram a "porta fechada" da parábola das dez virgens, 

que pregavam em 1844, com o que eles chamam agora de " Fechando a porta "da primeira sala do 

santuário celestial quando Jesus entrou no segundo apartamento. 

Não foi até 1849, cinco anos depois de 1844, que eles inventaram pela primeira vez a teoria da porta 

"aberta". Veja o próximo capítulo. Mas esta "porta aberta" era apenas para os santos - os antigos 

crentes do Advento. Este foi o segundo passo na teoria da porta fechada. 

Capítulo 7 - A porta fechada, ou a liberdade condicional para os 

pecadores terminou em 22 de outubro de 1844 

 

O título acima indica a teoria realizada e dogmaticamente ensinada por todos os adventistas do sétimo 

dia até o outono de 1851. Em anos posteriores eles gradualmente modificaram-na, e finalmente a 

abandonaram completamente. Hoje eles negam que eles já o ensinaram de todo! Mas vamos 

ver. Todos os seus líderes defenderam esta teoria não-bíblica nos termos mais claros possíveis até o 

momento acima indicado. A Sra. White teve revelação após revelação em suas visões durante este 

mesmo período, confirmando esta teoria. Mais tarde, eles foram obrigados a rejeitar suas 

reivindicações de inspiração, ou negar que ela já ensinou tal teoria. A questão é simples. Aqui estão 

os fatos: 

Os líderes adventistas do sétimo dia desta época foram todos no grande movimento milerita. Em 

1844 eles apostaram tudo sobre a afirmação de que o fim do mundo viria em 22 de outubro de 1844. 

Claro que a liberdade condicional terminaria então. Até este tempo eles aplicaram a parábola das dez 

virgens registradas em Mateus. 25: 1-13. Pouco antes de dar esta parábola, Jesus havia advertido 

seus discípulos de que seu segundo advento ocorreria de repente, quando menos esperado. Para fazer 

cumprir este ensinamento, ele deu a parábola. Dez virgens saíram ao encontro do noivo. Enquanto 

esperava mais do que esperavam, todos adormeceram. Quando ele veio, apenas cinco estavam 

prontos para ir com ele para o casamento. Estes entraram, e "a porta estava fechada." Mais tarde, os 

outros cinco vieram e bateram, mas eles eram tarde demais para ganhar a admissão. O significado é 

fácil de entender. Quando Cristo vier, todos os que estão prontos serão salvos. O resto será fechado 

para fora, será perdido, para a probação será terminada. 



Todos os primeiros adventistas, com Miller à cabeça, explicaram a parábola dessa maneira. E eles 

estavam corretos. Quando seu tempo estabelecido passou eles estavam atordoados. Eles ainda 

insistiam que sua mensagem tinha sido correta; A liberdade condicional tinha terminado. Eles ainda 

esperavam que o Senhor viesse, e esperava que ele algum dia. Eles cessaram de exortar pecadores, 

cessaram de orar por eles e disseram: "A porta está fechada". 

Esta é a origem da teoria da "porta fechada". Em seguida, não teve com eles nenhuma referência a 

nenhum santuário, nem na terra nem no céu. Tal aplicação foi tentada mais tarde. Eles não tinham 

nenhuma "luz" sobre a questão do santuário até anos depois de terem estado pregando a "porta 

fechada". Não foi até cinco anos depois (1849) que os adventistas do sétimo dia inventaram a teoria 

de uma "porta aberta" de Ap 3: 7, 8. Esta nova posição é declarada pela própria Sra. White. Ela diz: 

" A visão da" porta aberta e fechada ", nas páginas 34-37, foi dada em 1849. A aplicação de 

Apocalipse 3: 7, 8 ao santuário celestial e ao ministério de Cristo foi inteiramente nova para 

mim. Nunca ouviram a idéia avançada por qualquer um "(" Suplemento "a" Experiência e Vistas 

", p.2). 

Assim, ela mesma, com todos os outros, havia ensinado durante cinco anos a teoria da "porta 

fechada" sem qualquer referência a uma porta "aberta". Agora eles afirmam que ensinaram a "porta 

fechada" e a "porta aberta" juntas desde a primeira. Assim, o Élder Butler, referindo-se a Apocalipse 

3: 7, 8, diz: " Aqui estava uma porta aberta e uma porta fechada " ("Respostas a Canright", p. Ele 

afirma que ensinaram ambos juntos desde o início em 1844. Declaração da Sra. White, apenas citada 

prova a sua declaração de ser falso. 

Aqui está um fato significativo. Depois de 1844, e por mais de sete anos, o termo "porta fechada" 

ocorre repetidamente em todos os artigos das canetas de todos os adventistas do sétimo dia durante 

esse período - artigos da Sra. White, e Elders White, Holt, Arnold , Bates e outros. É o centro de seus 

argumentos. Tão proeminente foi este que eles foram chamados de "Persianas de Porta". Como tal, 

eles foram denunciados pelo Sr. Miller e os outros adventistas. Mas depois que a teoria da porta 

fechada foi abandonada, esse termo desaparece gradualmente, até agora, há muitos anos, não ocorre 

em seus artigos ou publicações. Este fato, por si só, prova que eles abandonaram a teoria da porta 

fechada que eles detinham, e que a Sra. White tão fortemente endossou. 

Os adventistas do sétimo dia adotaram primeiramente a teoria do santuário para provar que a porta 

da misericórdia foi fechada em 1844, uma teoria que a Sra. White e todos eles mantinham naquela 

época. Aqui está minha prova sobre este ponto: 

Ann Arbor, Michigan, 1 de Dezembro de 1887 

"Élder DM Canright: Eu mantive o sétimo dia quase um ano, por volta de 1848. Em 1846 eu expliquei 

a idéia do santuário em um artigo em um número extra do Day Star , Cincinnati, O. O objetivo desse 

artigo era apoiar A teoria de que a porta da misericórdia estava fechada, uma teoria que eu, e quase 

todos os adventistas que adotaram as opiniões de William Miller, realizaram de 1844 a 1848. Sim, 

eu sei que Ellen G. Harmon - agora a Sra. White - Teoria da porta naquela época. 

Verdadeiramente seu, 

- ORL Crosier. 

Agora escute a Sra. White: 



Topsham, Me., 21 de abril de 1847 

"... O Senhor me mostrou em visão, há mais de um ano, que o irmão Crosier tinha a verdadeira luz 

sobre a purificação do santuário, etc., e que era sua vontade que o irmão C. escrevesse a visão Que 

ele nos deu na Estrela do Dia (extra), 7 de fevereiro de 1846. Sinto-me plenamente autorizado pelo 

Senhor a recomendar que extra a cada santo " 

("Uma Palavra ao Pequeno Rebanho", pp. 11, 12) 

Aqui você tem a origem e o objeto daquela teoria do santuário. 

Todos os adventistas, incluindo todos os ramos, sob a liderança de Miller, por algum tempo depois 

do dia passado em 1844, sustentaram que a probação pelos pecadores havia terminado. Miller disse: 

"Nós temos feito o nosso trabalho em avisar os pecadores e na tentativa de despertar uma igreja 

formal, Deus em sua providência fechou a porta , só podemos agitar uns aos outros para sermos 

pacientes" ( Advent Herald , 11 de dezembro de 1844). ). Então, novamente, na Voz da Verdade , 19 

de fevereiro de 1845, ele diz: "Eu não vi uma verdadeira conversão desde então." Miller deu a 

palestra com a qual todos concordaram. Mas ele, com todos os principais adventistas, rapidamente 

desistiu da teoria, e sempre se opôs a ela. 

O Élder GI Butler, no Review and Herald , de 3 de março de 1885, diz: "À medida que o tempo 

passava, havia um sentimento geral entre os fervorosos fiéis de que seu trabalho para o mundo estava 

feito ... Não há dúvida de que, Meses depois do tempo passado, era o sentimento geral de que seu 

trabalho de avisar o mundo estava acabado ... Sua carga tinha desaparecido e eles achavam que seu 

trabalho estava feito. Sim, isso era exatamente o que eles acreditavam, a probação foi encerrada! Até 

Butler é obrigado a admiti-lo. 

O Élder White admite que a mesma coisa é verdadeira. Ele diz: "Na ausência de luz em relação à 

porta fechada e aberta do santuário celestial, o leitor dificilmente pode ver como aqueles que 

agüentaram sua experiência de advento como ilustrado pela parábola das dez virgens (Mt 25.1) -12), 

poderia deixar de chegar à conclusão de que a graça para os pecadores tinha terminado "(" Life 

Sketches ", p.121 ). Mas eles não tiveram a "luz", nem no santuário nem na "porta aberta", até anos 

depois de 1844. Isso equivale a uma confissão de que acreditavam que a probação pelos pecadores 

havia terminado e que eles acreditavam nisso por vários anos. 

A Sra. White acrescenta seu testemunho sobre o que precede, assim: " Depois do tempo de 

expectativa em 1844, os adventistas ainda acreditavam que a vinda do Salvador estava muito 

próxima, eles sustentavam que ... a obra de Cristo como intercessor do homem antes Deus tinha 

cessado "(" Grande Conflito ", edição 1884, p.268). É claro como luz, a partir das admissões a ser 

encontradas em seus próprios escritos, que por um tempo depois de 1844 adventistas do sétimo dia 

acreditavam que a probação tinha terminado. 

Élder Joseph Bates; Sua Grande Influência Sobre o Ancião Branco e Sua Esposa 

O Élder Bates, de New Bedford, Massachusetts, foi um dos mais ardentes colegas de trabalho com 

Miller e outros na pregação do tempo estabelecido em 1844. Ele é relatado para ter gasto $ 15.000 

(toda a sua fortuna) naquele trabalho. Ele era altamente considerado pelos adventistas, com quem ele 

tinha muita influência. Ele era bastante bem educado, um homem de muita força e de convicções 



muito positivas. Ele conheceu o Élder White e sua esposa no outono de 1846. Ele tinha então 

cinquenta e quatro anos de idade, no auge de sua vida e influência. 

A Sra. White tinha apenas dezenove anos, fraco, sem instrução, desconhecido, salvo para alguns, e 

estes de nenhuma influência com os adventistas. O Élder White tinha apenas vinte e seis anos e tinha 

apenas uma educação limitada. A parte que ele tinha tomado na obra de 1844 era tão limitada que 

ele tinha pouca influência com os adventistas. Ele e sua esposa estavam sem dinheiro, absolutamente 

pobres. Ela estava tendo "visões", que eram geralmente consideradas como o resultado de sua má 

saúde. Depois de um ligeiro conhecimento, Bates aprovou suas visões como de Deus, e jogou toda a 

sua influência em apoiá-los. Esta foi uma vantagem maravilhosa para o Élder White e sua esposa. Foi 

o ponto de viragem em suas vidas. Eles aceitaram prontamente todas as teorias de Bates - o sábado, 

começando às 6 da tarde na sexta-feira, e seu argumento de que o dia da expiação duraria sete anos 

a partir de 1844 e terminaria no outono de 1851. Com os brancos e Outros sustentou fortemente que 

a liberdade condicional para o mundo terminou em 22 de outubro de 1844. 

O folheto "Uma Palavra ao Pequeno Rebanho", foi publicado pelo Élder White em 1847. Que ele 

então acreditava que a probação pelos pecadores terminou em 1844 é provada por suas palavras na 

página 2, onde ele diz: "Da ascensão ao Fechando a porta, em outubro de 1844, Jesus se levantou 

com amplos braços de amor e misericórdia, pronto para receber e pleitear a causa de todo pecador 

que viesse a Deus por Ele. No décimo dia do sétimo mês de 1844, Passou para o Santo dos Santos, 

onde desde então foi um misericordioso "sumo sacerdote sobre a casa de Deus". (...) Eu penso que a 

seguinte é uma profecia que vem cumprindo desde outubro de 1844: "E ele viu que não havia homem 

e se perguntou se não havia intercessor" (Isaías 59: 14-16). Note que depois de 1844 o pecador foi 

deixado sem um intercessor! 

Na página 21 do pequeno trabalho é o seguinte pelo Élder Bates: "Desde o encerramento do nosso 

trabalho para o mundo, outubro de 1844." Seu trabalho para o mundo terminou apenas porque não 

havia mais um "intercessor". 

No mesmo pequeno trabalho, e entre as duas citações já dadas, é o seguinte de uma visão da Sra. 

White: " Era igualmente impossível para eles [os adventistas sem fé] voltar ao caminho e ir para 

a cidade, Como todo o mundo perverso que Deus havia rejeitado "(p.14). 

Note cuidadosamente como todas as citações precedentes concordam: nenhum intercessor para 

pecadores depois de outubro de 1844; Nosso trabalho fechou para o mundo, outubro, 1844; Todo o 

mundo ímpio que Deus havia rejeitado! Todos os três são tão simples que nenhuma palavra de 

explicação é necessária. 

Em 1850, Bates publicou uma passagem sobre o santuário. Na página 9, ele diz: "Os vinte e trezentos 

anos estão completos, terminando no outono de 1844. Aqui sua obra [de Cristo] cessou de ministrar 

e mediar por todo o mundo para sempre ... Aqui a porta está fechada . " 

Um estudo deste tratado mostra que Bates sustentou que o dia da expiação no santuário no céu 

começou 22 de outubro de 1844, e duraria sete anos e, claro, final de outubro de 1851. Os últimos 

seis meses, a reunião de Os santos ocorreriam. Ele argumentou tudo isso desde o dia da expiação 

como dado em Levítico 16. Seu argumento era mera suposição, sem provas. Mas isso o satisfez. O 

Élder White e sua esposa precisavam tanto de sua influência e, além disso, tinham tanta confiança 



em seu conhecimento e habilidade, que prontamente aceitaram seus pontos de vista e escreveram em 

harmonia com o que ele ensinou. 

Aqui estão as palavras do Élder Bates sobre esse sete anos: 

"Os sete pontos de sangue no Altar de Ouro e diante do propiciatório, creio eu, representam a duração 

dos procedimentos judiciais sobre os santos vivos no Santíssimo, todos eles tempo em que eles 

estarão em sua aflição, até sete anos Deus, pela sua voz, os livrará, "porque é o sangue que faz 

expiação pela alma" (Levítico 17:11) .Então o número sete terminará o dia da expiação (não 

redenção). Os últimos seis meses Desta época, eu entendo, Jesus estará se reunindo na colheita com 

sua foice, na nuvem branca. " Outra vez: "É aqui que a porta está fechada - no final dos vinte e três 

cem dias." Os tempos dos gentios estão acabados, Os 5: 6, 7: "Eles irão com seus rebanhos e seus 

rebanhos para Buscai ao Senhor, mas não o acharão, ele se retirará deles, e um mês os consumirá 

com as suas porções. Como é evidente que isto é depois que a porta está fechada e Jesus tinha ido, 

ou se retirou, para o Santo. " Novamente ele diz: "Assim que o dia da expiação terminar, sete anjos 

sairão do templo com as sete últimas pragas." Esta é a duração da mensagem do terceiro anjo em 

Apocalipse 14: 9 -13 "(" O Santuário Típico e Anti-típico, "pp. 10-13, 15, por Joseph Bates, 1850). 

Note-se que os tempos dos gentios iriam terminar no fim dos vinte e três cem dias, em 1844 - sua 

liberdade condicional terminou ali! Então o dia da expiação começaria, e duraria sete anos. Esta seria 

a duração da mensagem do terceiro anjo - sete anos. Essa era a teoria de Joseph Bates. Jesus estava 

para começar a expiação no céu Oct. 22, 1844; Continuaria por sete anos e, naturalmente, terminaria 

em outubro de 1851. Os últimos seis meses - de maio a outubro - seriam a reunião dos santos. É claro 

dos escritos da Sra. White daquela época que ela aceitou e acreditou plenamente nesta teoria. 

Aqui está uma "visão", dada em setembro de 1850, cerca de um ano antes de os sete anos terminarem: 

" Alguns estão parecendo muito longe para a vinda do Senhor. O tempo continuou alguns anos 

mais do que eles esperavam, então eles pensam Pode continuar alguns anos mais ... Eu vi que 

o tempo para Jesus estar no Lugar Santíssimo estava quase terminado, e esse tempo não pode 

durar senão um pouco mais "(" Early Writings ", p. , 1907). 

Jesus entrou no Santíssimo, afirmou-se, em 22 de outubro de 1844. Em setembro de 1850, esteve lá 

há seis anos. Ela naquele tempo diz que "viu" que seu tempo para estar lá estava quase 

terminado! Veja como exatamente isto concorda com a teoria de Bates, publicada no mesmo ano 

(1850)! Estes dois estavam trabalhando juntos. Cada um sabia o que os outros acreditavam. Ambos 

escreveram semelhantemente ao tempo em que Jesus estaria no Lugar Santíssimo. Bates disse que 

terminaria em sete anos - outubro de 1851, ou apenas um ano depois que ele escreveu. Ela disse que 

o tempo de Cristo para estar no Lugar Santíssimo estava quase terminado quando ela escreveu em 

1850. Assim teria sido se a teoria que Bates avançou estivesse correta. Pode-se facilmente ver como 

ela foi cegamente liderada por Bates. O que ela viu não foi o que Deus lhe revelou, mas o que Bates 

lhe ensinou. 

O tempo demonstrou que suas "visões" estavam erradas. Em 1850, quando ela escreveu, Jesus estava 

no Lugar Santíssimo, de acordo com o ensino do Advento, apenas seis anos; Mas ela "viu" que seu 

tempo para estar lá estava quase terminado. Mas, em vez disso, passaram-se quase setenta longos 

anos e, de acordo com os ensinamentos adventistas do sétimo dia, Jesus ainda está no Lugar 

Santíssimo no santuário celestial, e o dia da provação para os pecadores não tem Ainda 

terminou! Qualquer pessoa sincera admitirá prontamente o erro e o completo fracasso dessa "visão". 



Mas aqui está outra "visão" ainda pior, escrita em 27 de junho de 1850: "O meu anjo acompanhante 

disse: 'O tempo está quase terminado, prepare-se, prepare-se, prepare-se '." Um pouco mais 

adiante ela diz: Tivemos tempo para obter a verdade e avançar passo a passo, e cada passo que 

demos nos deu força para levar o próximo. Mas agora o tempo está quase terminado ... e o que 

temos aprendido há anos, terão Para aprender em poucos meses "(" Early Writings ", pp. 64-

67). 

Em setembro de 1850, ela limitou o tempo a "alguns meses", "tempo quase terminado", etc. Note 

como evidentemente ela confiou nos sete anos de Bates. Se ele tivesse sido correto, teria sido apenas 

alguns meses mais. É claro que a mulher iludida acreditava sinceramente nas idéias e interpretações 

de Bates ou nunca teria se atrevido a escrever de forma tão dogmática em suas mensagens de 

"visão". A passagem de quase setenta anos provou que suas "visões" eram, não uma mensagem de 

Deus, mas as alucinações de uma mente exausta, o resultado de seu estado nervoso. Nenhum anjo 

santo jamais lhe disse o que ela alega que ele fez; Pois ele lhe teria dito a verdade. O estudo revela 

claramente o fato de que suas "visões" eram simplesmente o produto de sua própria mente, refletindo 

as opiniões daqueles ao seu redor. 

Miss Sarah B. Harmon, irmã mais velha da Sra. White, em uma carta escrita de Brookfield, NY, à 

Sra. PD Lawrence, 29 e 30 de julho de 1850, disse: "Creio que este é o último inverno que veremos 

antes de Jesus , Nosso grande Sumo Sacerdote, sai, Oh, vivamos para Deus e sacrifiquemo-lo 

fielmente. " (1) Aqui está uma evidência adicional de que os adventistas do sétimo dia tinham 

estabelecido o tempo para que Cristo viesse em 1851. 

Os primeiros adventistas ensinam a porta fechada 

Nós agora apresentamos provas de outra importante fonte de ensino do Advento; Ou seja, a Verdade 

Presente , publicada pelo Élder White em 1849 e 1850. Nesta publicação, vários homens de destaque 

deram sua visão da teoria da "porta fechada" como mantida por todos os adventistas do sétimo dia 

naquela data. Citamos primeiro o Élder George W. Holt ( Presente a Verdade , dezembro de 1849, 

p.47). Ele diz: "Muitos nos apontam para alguém que se diz ser convertido, por provas positivas de 

que a porta não está fechada, dando assim a palavra de Deus para os sentimentos de um 

indivíduo". Observe seu ponto: Se um indivíduo tivesse sido realmente convertido desde outubro de 

1844, teria provado que a porta não estava fechada. Daí que a porta fechada significasse que não 

poderia haver conversões genuínas depois de 1844. Isso foi no final de 1849, cinco anos depois de 

1844, publicado e endossado pelo Sr. e Sra. White! Como isso concorda com a idéia de que a Sra. 

White, ao longo desses cinco anos, estava trabalhando para a conversão dos pecadores, como foi 

alegado? Por que ela não refutou Holt apontando para os pecadores que ela própria tinha convertido 

durante estes cinco anos? Os adventistas explicarão? 

No mesmo artigo (pp. 41-46, mesmo mês, 16 de dezembro de 1849) é um artigo que cobre seis 

páginas do Élder David Arnold, intitulado "The Shut Door Explicated". Certamente isso deve tornar 

a questão clara quanto ao que se entende por "porta fechada". A carga de todo o seu argumento é 

que, depois de 1844, Cristo era um mediador apenas para os santos , e que, como a porta era então 

fechada, não havia, nem poderia haver, uma verdadeira conversão de um pecador desde aquela 

época. Aqui estão algumas linhas: 

"As conversas de professos através da instrumentalidade de diferentes seitas são instadas como prova 

positiva de que a porta não está fechada.Não posso desistir do cumprimento claro da profecia em 



nossa experiência, que mostra a porta fechada no passado, para as opiniões, fantasias E os 

sentimentos dos homens, baseados na simpatia humana e em uma supersticiosa reverência pelas 

primeiras opiniões imbuídas ... Esses professos conversos não se elevarão a um estado melhor do 

que o baixo padrão das seitas caídas, portanto, eles são convertidos à religião dos vários Seitas, mas 

não a Deus ". 

Aqui este escritor argumenta exatamente como Holt, que uma conversão genuína provaria a porta 

não fechada; Mas não houve conversões verdadeiras desde 1844. Esse é o argumento. As conversas 

professadas eram todas espúrias. Novamente perguntamos: Por que a Sra. White não apontou para 

seus conversos e refutou tal argumento? Por que não? Porque ela não tinha. Ela não tinha trabalhado 

para nenhum. Ela não acreditava que fosse possível fazer alguma. Ela concordou com Holt e 

Arnold. Lembre-se, ambos os artigos foram publicados no jornal do marido, editado por ele. 

Agora vamos ouvir o Élder White sobre a mesma pergunta - a "porta fechada". Em Atual Verdade , 

maio de 1850, ele tem um artigo de oito colunas sobre "O Santuário, Vinte e Três Cem Dias, ea Porta 

Fechada". Em um artigo de tal comprimento ele deve ser capaz de fazer a sua posição muito 

simples. E, de fato, ele faz. Ele usa todos os argumentos disponíveis para provar que a porta da 

misericórdia foi fechada em 1844; E que, portanto, não houve intercessor e nenhum perdão para os 

pecadores depois desse tempo. Ele diz: 

"Penso que veremos claramente que não pode haver outro lugar para a porta fechada, mas no outono 

de 1844 ... Quando chegamos a esse ponto do tempo, toda nossa simpatia, fardo e orações pelos 

pecadores cessaram, e os votos unânimes Sentimento e testemunho era que nosso trabalho para o 

mundo estava terminado para sempre ... A razão pela qual os ramos vivos sentiam que seu trabalho 

era feito, foi porque os vinte e três cem dias foram terminados, e chegou a hora de Jesus fechar a 

Porta do Santo e passam para o Santíssimo para receber o reino e purificar o santuário ... Neste 

mesmo tempo em que o servo fiel está dando carne à "casa" (não ao mundo incrédulo), e se opõe à 

E quando a história do Advento marcada pela parábola é cumprida, ea porta fechada no passado ... 

Ele ainda é misericordioso com seus santos e sempre será, e Jesus ainda é seu Advogado e Sacerdote. 

Pecador, a quem Jesus estendeu os braços o dia inteiro, e Que tinha rejeitado a oferta de salvação, 

foi deixado sem advogado quando Jesus passou do Santo Lugar e fechou a porta em 1844. A igreja 

professada que rejeitou a verdade também foi rejeitada, ferida com cegueira, e agora com seus 

rebanhos e rebanhos eles Vá procurar o Senhor, como ainda um defensor dos pecadores. Mas, diz o 

profeta (Os 5: 6, 7): "Não o acharão; Ele se retirou deles . Eles traíram contra o Senhor, porque 

geraram filhos estranhos. " 

Aqui é evidente que o Élder White usou o mesmo argumento que Holt e Arnold. Jesus é um defensor 

dos santos, mas não dos pecadores. A porta está fechada contra os pecadores. Observe que ele cita 

Hos. 5: 6, 7, para provar isso. Enquanto eles acreditavam na porta fechada, este era um texto que 

todos usavam repetidamente. Em breve se verá que a Sra. White a usa da mesma maneira. 

Agora chegamos ao ensinamento da própria Sra. White em suas "visões" e revelações sobre esse 

mesmo assunto. Ela diz que um anjo veio a ela diretamente do céu e conversou com ela, dizendo a 

ela como tudo era. Escreve estas "visões" para o mesmo papel em que os artigos escritos por Holt, 

Arnold e seu marido todos aparecem. Ela foi associada a eles no mesmo trabalho, conversou com 

eles, os ouviu pregar seus pontos de vista, ler seus artigos, etc. Quando seu marido trouxe para casa 

aquele pequeno papel, Presente a Verdade , eles colocaram cada número no chão entre eles e rezaram 

mais isto. Em "Testemunho para a Igreja", Vol. I., página 88, a Sra. White diz: " Na mesma época, 



ele começou a publicar uma pequena folha intitulada Presente a Verdade ... Sempre antes de 

prepará-los para o correio, nós os espalhamos perante o Senhor e oramos por eles . " 

Ela própria tinha artigos em muitos desses pequenos lençóis, junto com os outros. É certo que ela leu 

cada artigo, e sabia, sem dúvida, o que os outros escreveram e ensinaram. Ela certamente concordou 

com esses artigos ou ela não teria orado por eles como ela diz que ela fez. Vamos citar apenas um 

ou dois de seus artigos para mostrar que ela ensinou como todos eles fizeram - que não havia salvação 

para os pecadores depois de 1844. Abrindo para No. 3 (agosto de 1849, pp. 21, 22), descobrimos 

Que ela afirma ter sido levado para a Cidade Santa. Ao relatar a "visão" que lhe foi dada, ela diz: 

" Lá foi-me mostrado que os mandamentos de Deus eo testemunho de Jesus Cristo, relativos à 

porta fechada, não podiam ser separados ". Ela "viu" tudo sobre como em 1844 Jesus deixou o 

Lugar Santo e entrou no Santíssimo, etc. Seus argumentos são os mesmos de todos os outros. Ela viu 

que o poder manifestado pelas outras igrejas nos reavivamentos era apenas o poder do diabo, não o 

poder de Deus. Continuando, ela diz: " Vi que os misteriosos sinais e maravilhas e falsas reformas 

iriam aumentar e se espalhar." As reformas que me foram mostradas não foram reformas do 

erro à verdade, mas de mal a pior, para aqueles que professavam uma mudança de coração 

Tinha envolto apenas um traje religioso, que encobriu a iniqüidade de um coração ímpio, 

alguns pareciam ter sido realmente convertidos, de modo a enganar o povo de Deus, mas se 

seus corações pudessem ser vistos, pareceriam tão negros como sempre. Meu anjo 

acompanhante pediu-me para procurar o trabalho da alma para os pecadores, como 

costumava ser. Olhei, mas não podia vê-lo, pois o tempo para a sua salvação foi passado . 

É doloroso ler as afirmações desviantes, mentirosas e mentirosas feitas por seus defensores para 

escapar do significado lato desta passagem. Em poucos anos, com seus fatos severos, obrigou a Sra. 

White e seus seguidores a abandonar a doutrina "fechada" e "não salvação para pecadores". Nenhum 

deles acredita nisso agora. Esta é prova conclusiva de que suas revelações não eram de Deus, mas 

eram os produtos não confiáveis da auto-sugestão e um estado anormal da mente. Nenhum anjo santo 

jamais lhe disse o que ela relata, pois nenhum tal ser teria dito a ela o que não era assim eo que o 

passar do tempo provou ser falso. Sua afirmação dá a mentira ao ser celestial. Suas revelações 

professadas eram simplesmente o produto de sua própria mente que reflete o ensino daqueles em 

torno dela. 

Aqui está outra de suas "visões" na mesma linha, no mesmo artigo, Presente a Verdade , março de 

1850, página 64. Ela diz: " As emoções e falsas reformas deste dia não nos movem, pois sabemos 

que a O senhor da casa levantou-se em 1844 e fechou a porta do primeiro apartamento do 

tabernáculo celestial, e agora certamente esperamos que eles vão com seus rebanhos buscar o 

Senhor, mas eles não o encontrarão, ele se retirou Dentro do segundo véu) . O Senhor mostrou-

me que o poder que está com eles é uma mera influência humana, e não o poder de Deus ". 

Aqui ela cita Hos. 5: 6, 7, o mesmo texto tão freqüentemente usado por todos os outros, para provar 

que não houve conversões reais depois de 1844. É ocioso, portanto, dizer que ela não concordou com 

os outros, ou negar que ela Ensinou a doutrina da porta fechada, o mesmo que eles. Que razão ela dá 

para explicar por que não houve conversões reais depois de 1844? Note suas palavras: Porque " o 

Mestre da casa levantou-se em 1844 e fechou a porta ." 

Em um relatório de trabalho na Revolução do Advento , 15 de maio de 1850, o Élder White, ao notar 

a morte de uma Irmã Hastings, diz: "Ela abraçou o sábado em 1846 e sempre acreditou que o trabalho 



de advertir o mundo fechado 1844. " Isso mostra que eles mantiveram a idéia da porta fechada por 

anos depois de 1844. 

No Review and Herald , 19 de agosto de 1851, Joseph Bates diz: "Nós entendemos que ele [Cristo] 

foi um Mediador para todo o mundo, ministrando no Lugar Santo (Hb 9:26), no Tabernáculo 

chamado o Santuário, desde o dia de Pentecostes (31 dC) até o seu tempo designado, o fim dos vinte 

e três cem dias, ou anos - a queda de 1844. Neste momento, então, a porta foi fechada contra a igreja 

Sardes [A igreja protestante] eo mundo ímpio ". 

Mas para tornar ainda mais certo que a Sra. White ensinou esta doutrina repulsiva, não bíblica e 

fanática, citamos mais adiante dela; Desta vez de sua "visão" em Camden, NY, 29 de junho de 1851: 

" Então eu vi que Jesus orava por seus inimigos, mas isso não deveria nos fazer orar pelo 

mundo perverso, a quem Deus rejeitou, quando orou por seus inimigos, havia esperança para 

eles, e eles poderiam ser beneficiados e salvos por Suas orações e também depois que ele foi um 

mediador no apartamento exterior para o mundo inteiro, mas agora seu espírito e simpatia 

foram retirados do mundo, e nossa simpatia deve ser com Jesus, e deve ser retirado dos ímpios 

... Viu que os ímpios não podiam ser beneficiados por nossas orações agora . " 

A autenticidade dessa visão é reconhecida pelo Editor Uriah Smith e pelo Élder JN Loughborough 

em seus esforços para explicá-lo. 

Os defensores da Sra. White tentam limitar esta mensagem a apenas uma pessoa presente. Mas sua 

linguagem é muito clara para tal esquivar da questão. 

Ouça-a mais uma vez sobre este assunto. Depois que Jesus deixou o Lugar Santo, ela diz: " Não vi 

um raio de luz passar de Jesus para a multidão descuidada, depois que ele se levantou, e eles 

ficaram em perfeita escuridão ... Satanás parecia estar no trono tentando carregar Sobre a 

obra de Deus, os vi olhar para o trono e orar: 'Pai, dá-nos o teu espírito'; Então Satanás iria 

respirar sobre eles uma influência profana "(" Early Writings ", pp. 55, 56 e 1907). 

Seu ensino aqui é tão claro como o dia - não um raio de luz vem aos pecadores desde 1844, mas 

todos são deixados para o diabo! Qual é o uso de adventistas negando que ela ensinou esta 

doutrina? Ela certamente o ensinou. 

A negação desses fatos simples 

Agora note como os adventistas negam diretamente tudo isso. O Élder Butler, em "Respostas a 

Canright", na página 100, diz que nem a Sra. White nem nenhum deles jamais ensinou que não havia 

salvação para os pecadores depois de 1844. Então ele acrescenta: "É uma calúnia dizer o contrário. 

Declaram também, sem medo de contradição, que durante este mesmo período, quando o Élder C. e 

outros opositores da mesma classe ensinaram que ela e os outros acreditavam que não havia salvação 

para os pecadores, ela e eles estavam trabalhando para a conversão dos pecadores . " 

Nós aqui e agora nitidamente negamos cada palavra da declaração do Élder Butler e confiamos todas 

as citações já dadas por Holt, Arnold, Bates, White e a própria Sra. White, em refutação do que ele 

afirma. A declaração é simples. O leitor pode julgar por si mesmo quem está dizendo a 

verdade. Além disso, negamos que a Sra. White, ou qualquer um de seus ministros durante esses 

anos nomeados, tenha feito o menor esforço para converter mesmo um pecador. Ter feito isso teria 



contradito todos os seus argumentos. Deixe-os produzir uma linha em evidência de um caso em que 

a Sra. White, ou qualquer um deles, trabalhou para converter um pecador comum. Nenhuma 

referência a tal caso pode ser encontrada em nenhuma das suas obras publicadas dessa data. 

Pelo contrário, as publicações daquela época precoce estão cheias de evidências indiscutíveis de que 

não trabalharam para converter ninguém, pelo simples motivo de acreditarem que era inútil. 

O Élder White, seu marido, ensinou as mesmas coisas que ela fez nesse período de sua 

história. Em Presente Verdade , página 69, datada de abril de 1850, ele disse: "Babilônia, a igreja 

nominal caiu, o povo de Deus saiu dela, ela é agora a" sinagoga de Satanás "(Apocalipse 3: 9). A 

habitação dos demônios, o domínio de todo espírito miserável ea jaula de toda a ave imunda e odiosa 

"(Apocalipse 18: 2)." 

Sim, depois de 1844 todas as igrejas protestantes foram totalmente deixadas de Deus, entregues a 

Satanás, que responderam às suas orações! Todos eles eram apenas morada de demônios e 

corrupção! No entanto, essas mesmas igrejas, desde então, produziram um Spurgeon, um 

Livingstone, um Bispo Simpson, um Moody e pelo menos um terço de todos os membros devotos 

da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia!Uma grande parte de seus próprios membros foram 

convertidos em primeiro lugar na "sinagoga de Satanás", e os adventistas muito alegremente as 

receberam em sua igreja como bons cristãos! Mesmo o diabo parece estar empurrando a propaganda 

de conversão para eles, através das igrejas que são "morada de demônios, e guarida de todo espírito 

imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável." Como totalmente inconsistente é a 

associação dos jovens estudantes missionários das pessoas adventistas do sétimo dia com os alunos 

voluntários de outros grupos cristãos, se eles acreditam e permanecer fiel às "visões" de Ellen White 

e os ensinamentos de seu marido e outros líderes do advento início. Eles ainda estão chamando em 

particular sobre os convertidos das igrejas "cheio de diabo" para "sair" deles,e professar 

publicamente para mostrar um espírito de comunhão para essas igrejas, quando na realidade restante 

hostil a eles. Estes jovens adventistas sinceros não têm conhecimento dessas posições iniciais de sua 

igreja, apoiados pelas revelações da mulher a quem eles são ensinados a colocar ao lado dos maiores 

profetas e apóstolos de eras passadas. Eles só precisam investigar com mente aberta, para rejeitar 

todo o esquema, e vir para a base simples de lealdade a Cristo e seus apóstolos, como os verdadeiros 

líderes e professores da igreja.suportado pelas revelações da mulher a quem eles são ensinados a 

colocar ao lado dos maiores profetas e apóstolos de eras passadas. Eles só precisam investigar com 

mente aberta, para rejeitar todo o esquema, e vir para a base simples de lealdade a Cristo e seus 

apóstolos, como os verdadeiros líderes e professores da igreja.suportado pelas revelações da mulher 

a quem eles são ensinados a colocar ao lado dos maiores profetas e apóstolos de eras passadas. Eles 

só precisam investigar com mente aberta, para rejeitar todo o esquema, e vir para a base simples de 

lealdade a Cristo e seus apóstolos, como os verdadeiros líderes e professores da igreja. 

Será que Cristo eo Espírito Santo levar esses fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia a perder 

durante anos todo o seu cargo e simpatia para com os pecadores e cessamos de orar por eles? Era 

Cristo em simpatia com eles quando ensinou que ele já não era um amigo dos pecadores? Ele estava 

em simpatia com eles quando ensinou que ele já não era um advogado para eles, e que o mundo 

inteiro foi rejeitado de Deus, deixou sem o Espírito Santo, entregue a Satanás, e que todas as igrejas 

salvar sua própria eram apenas o sinagoga de Satanás, fortes do diabo, de fato? Será que um santo 

anjo dizer Mrs. White tudo o que terrivelmente falsa mensagem? Tal teoria parece blasfêmia. Se 

Deus não os levou então, tem ele levou-os desde então? Ele está levando-os agora? 



Como a porta fechada foi aberto 

Em Verdade Presente em abril de 1850, página 72, é um relato de um esforço para salvar " os filhos 

do resto ." Este foi seis anos após a " porta foi fechada " em 1844. Nestes seis anos alguns dos seus 

próprios filhos tinham crescido a idade da responsabilidade, não salvos. Aqui era uma experiência 

nova, uma dificuldade inesperado. Como eles poderiam obter estes, os seus próprios filhos, por 

aquela " porta fechada "? "Necessidade é a mãe da invenção." 

Aqui é a maneira como eles fixa-lo para seus filhos: " Como eles [crianças] foram, em 

seguida, [1844] em um estado de inocência , tinham direito a um registro sobre o peitoral do 

juízo, tanto quanto aqueles que haviam pecado e recebeu perdão; e são, portanto, sujeitos do 

presente intercessão de nosso grande sumo sacerdote "(Present Truth, p 45.). 

Isto, naturalmente, era puro hipótese, sem uma partícula de prova escritural; mas "fez o negócio"! 

Os filhos do "remanescente" - isto é, os seus filhos - entrou para Santo dos Santos a couraça de Jesus 

em 1844! Eles estavam dentro , e, portanto, poderia se arrepender e ser salvo mais tarde !! Esta foi 

a primeira ligeira modificação da "porta fechada" doutrina realizada pela adventistas do sétimo dia. 

Logo outro evento inesperado que os obrigou a abrir a porta um pouco mais. Em "Respostas 

Canright," página 102, Elder Butler dá conta disso. Em 1850 a Mr. Churchill foi aceito como um 

homem convertido. Butler diz: "Sua foi um dos primeiros casos de conversão do mundo para a 

verdade presente, que ocorreu após 1844. Como já dissemos, o seu trabalho até então tinha sido 

quase totalmente para a 'ovelhas perdidas da casa de Israel' -...... os antigos crentes adventistas Ele 

[Churchill] havia se casado após este [1844] uma filha da irmã Benson, um '44 Adventista Eles 

ficaram bastante surpresos a princípio que aquele que tinha sido um descrente deve manifestar 

interesse em a doutrina do Advento... Sua conversão foi propalada bastante extensa." 

Estudar isso com cuidado. Butler diz que seu trabalho tinha sido quase totalmente para "velhos 

crentes adventistas." Não tinha sido quase , mas completamente , para os adventistas de idade. Eles 

não tinha pago a menor atenção a qualquer fora de crentes antigos. A conversão de Mr. Churchill 

"surpreso"-los, e foi "propalada extensivamente." Sua foi a primeira conversão do mundo depois de 

1844; ou seja, seis anos depois. Esta é uma confissão de que durante seis anos após 1844 não tinham 

convertido um único pecador. 

Tinha Mrs. White e todos os ministros capazes sido trabalhando há anos para os pecadores sem fazer 

um único converso? Ela afirma repetidamente que o poder do Espírito Santo estava sobre ela todo 

esse tempo. Foi esta a prova disso? 

Mais uma vez, por que eles foram surpreendidos nesta primeira conversão? Por que era tão 

amplamente comentou sobre? A razão é simples. Foi inesperado e contrário às suas opiniões 

anteriores. 

Além disso, eles procuram Churchill e trabalho para ele? Não!Ele veio buscar admissão sem ser 

convidado. Como ele era filho-de-lei para a igreja, como no caso de seus próprios filhos a porta foi 

aberta um pouco mais, e ele foi deixar! A, mais uma vez, ele estava chegando perto do tempo (1851), 

quando eles foram obrigados a abandonar a teoria da "porta fechada". Evidentemente, esta conversão 

Churchill, e no caso de seus próprios filhos crescendo, começou a abrir os olhos para a loucura de 

seus pontos de vista "porta fechada", e os levou a apressar a sua modificação e, finalmente, dar-los 

inteiramente. 



O seguinte excerto é retirado da Review and Herald em data de 11 de Junho de 1861, e assinada por 

nove dos seus ministros proeminentes: 

"Nossos pontos de vista do trabalho antes de nós foram, então, principalmente vago e indefinido, 

alguns mantendo a idéia adotada pelo corpo de crentes adventistas em 1844, com Wm. Miller em 

sua cabeça, que o nosso trabalho para o mundo tinha acabado, e que o mensagem foi confinado aos 

da fé Advent originais. Então firmemente foi esta acreditava que um de nosso número foi quase se 

recusou a mensagem, o indivíduo apresentando-o a ter dúvidas sobre a possibilidade de sua salvação, 

porque ele não estava no movimento '44. " 

Até bem ao longo de 1851, todo o seu esforço era do interesse de apenas os velhos crentes 

adventistas. Todos os seus escritos durante esse período estão cheios desse ensinamento. Em Present 

Truth , de maio de 1850, Elder White diz: "Este trabalho de trazer à tona as jóias e purificando longe 

de erro é rápido aumentando, e está destinado a seguir em frente com poder cada vez maior até que 

os santos são todos procurou para fora e receber o selo do Deus vivo." 

Você vê que eles concebeu seu trabalho ser a de busca de "as jóias", "os santos", e não pecadores. 

Sua primeira publicação de 1847, era "o pequeno rebanho". Então tudo por tudo, eles publicaram a 

partir desse momento até meados do ano de 1851, os seus artigos são dirigidas aos "crentes", "o 

pequeno rebanho", "o remanescente", "o rebanho disperso", "o rebanho rasgado", " à família da fé '" 

a jóias espalhadas', 'aos santos', 'para os sinceros de coração', etc. 

Na página 72 da Verdade Presente , Ellen White diz: "Os mensageiros velozes deve acelerar a 

caminho de busca do rebanho disperso." Em nenhum lugar em todos esses anos encontramos uma 

palavra sobre ir buscar pecadores ou ao trabalho para eles. Daí a sua surpresa quando um pecador 

veio a eles por vontade própria e procurou admissão. Era uma maravilha anunciado generalizada a 

toda a igreja. A verdade é que as suas primeiras publicações contêm muito do seu ensino "porta 

fechada", que é tem sido difícil decidir o que publicar eo que omitir. Muito tem sido necessariamente 

omitido para economizar espaço. 

Aqui está mais um elemento de prova de que seu trabalho por anos após 1844 foi confinado à busca 

apenas por aqueles que tinham sido no movimento de 1844. Ele é retirado da Review and Herald , 7 

de setembro de 1916: " Por quase dez anos, o trabalho foi confinado ao ajuntamento dos que 

haviam aceitado a mensagem do primeiro anjo " (trabalho de Miller). Exatamente. Seu trabalho 

nos primeiros anos após o '44 não foi buscar os pecadores, mas os cristãos Advento antigos, como 

este artigo confessa. 

Adventistas do sétimo dia Reter Key to Door of Mercy 

Fanatismo morre duro. Depois de 1851 eles começaram a abrir a "porta fechada", de modo que agora 

tudo poderia entrar em condicionalmente. Eles devem entender o santuário no Céu, o Jesus alteração 

feita em 1844 a partir do Santo para o Santíssimo, e segui-lo lá pela fé. Orando para ele em qualquer 

outro lugar era apenas para ser perdido! É o que diz Mrs. White em "Primeiros Escritos", edição 

1907, página 261: 

"Eles não têm outro conhecimento do movimento feito no céu, ou o caminho para o Santo dos Santos, 

e eles não podem ser beneficiados pela intercessão de Jesus ali... Eles oferecem suas orações inúteis 

para o apartamento que Jesus deixou. " 



Defendendo este ponto de vista, o Élder Uriah Smith, em "As objeções às visões respondidas", 

publicado em 1868, páginas 24-26, diz: 

"O conhecimento da posição e obra de Cristo é necessária para o gozo dos benefícios de sua 

mediação... A idéia geral de sua obra foi, em seguida, [anterior a 1844] suficiente para permitir que 

os homens para se aproximar a Deus por ele... Mas quando ele mudou de posição [em 1844] para o 

Santo dos Santos... que o conhecimento de sua obra, que tinha até esse ponto foi suficiente, já não 

era suficiente... quem pode encontrar a salvação agora? Aqueles que vão para o Salvador, onde ele é 

e vê-lo pela fé no Santo dos Santos... esta é a porta agora aberta para a salvação. Mas ninguém pode 

entender essa mudança sem o conhecimento definitivo do assunto do santuário e da relação de tipo 

e antítipo. agora eles pode procurar o Salvador como eles têm antes procurei-o,com nenhuma outra 

idéia de sua posição e ministério do que as que entretido enquanto ele estava no primeiro 

compartimento; mas vai aproveitar-los? Eles não vão encontrá-lo lá. Essa porta está fechada." 

Esta teoria é quase tão ruim quanto o original "porta fechada". Para encontrar a salvação agora um 

pecador deve entender a mudança Jesus fez-se no céu em 1844. Mas quem sabe sobre isso? Apenas 

adventistas do sétimo dia. O mundo inteiro e toda a cristandade são totalmente ignorantes do que a 

mudança. Portanto, todos estes foram irremediavelmente perdido, por suas orações não chegaram 

onde estava Jesus !! 

É quase além da compreensão humana que sã as pessoas iriam ensinar tais pontos de vista; mas aqui 

você tê-los sobre suas próprias assinaturas. Em "Primeiros Escritos" de Ellen White eles ainda dar 

ao seu povo estas declarações como a palavra inspirada de Deus! 

O autor conversou com indivíduos que afirmam positivamente que eles têm ouvido Mrs. White 

ensinar repetidamente esta porta doutrina fechada. Há mesmo alguns ainda vivo que irá sob 

juramento declarar que tê-la ouvido defensor-lo. 

Depoimento assinado 

. John Megquier, Sago, Me, um homem conhecido por sua integridade, escreve: "Sabemos bem o 

curso de Ellen G. White, o visionist, enquanto no estado de Maine Sobre as primeiras visões que ela 

tinha estavam em minha casa em. Poland. Ela disse que Deus lhe dissera na visão de que a porta da 

misericórdia se fechou, e não havia mais chance para o mundo"( 'o verdadeiro sábado', de Miles 

Grant, p. 70). 

Sra LS Burdick, San Francisco, Cal., Estava bem familiarizado com Mrs. White. Ela escreve: 

"Eu conheceu James White e Ellen Harmon (agora Mrs. White) no início de 1845. Ellen estava tendo 

o que foi chamado visões:.. Disse que Deus lhe tinha mostrado em visão que Jesus Cristo ressuscitou 

e no décimo dia do sétimo mês de 1844, fechou a porta da misericórdia; tinha deixado para sempre 

o trono mediador; o mundo inteiro estava condenado e perdido, e nunca poderia haver outro pecador 

salvo"( 'The True sábado', p 72.). 

Essas pessoas conheciam os fatos, e puseram o seu testemunho no registro. 

Ele fez-se sentir a cada leitor sem preconceitos que tanto Ellen White e seu marido, James White, 

ensinou claramente que o Espírito Santo foi retirado do mundo e as igrejas "nominal" em 1844. 

Todos eles foram deixados "sem reprovações da consciência." Satanás respondeu suas orações. Suas 



orações a Deus eram inúteis. Que durou mais de 70 anos atrás - duas gerações. Desde essa data 

(1844) partituras, centenas, milhares, dos mais dedicados, consagrados e consagradas que o mundo 

já conhecidos, têm crescido, foram convertidos, e dedicou sua vida e seu tudo para a obra de salvar 

almas. Milhares de estes têm ido para as regiões mais escuras do paganismo e ter se esgotado por 

Cristo e sua igreja. Muitos deles foram presos, espancados ou mortos por causa de Cristo e do seu 

Evangelho.Eles têm sofrido como grandes sofrimentos e realizado como um grande trabalho como 

os próprios apóstolos fizeram. Além destes que deram tudo, são milhares de pessoas que 

voluntariamente contribuíram milhões de riqueza para ajudar os missionários encaminhar o trabalho 

de trazer os pagãos da escuridão para a luz. 

Um caso como o de David Livingstone, na África, ou de Charles Spurgeon, na Inglaterra, ou de DL 

Moody nos Estados Unidos, dá mentira para os ensinamentos acima da Sra White e seus 

cooperadores. O trabalho de adventistas-se em trabalhar pela salvação dos 

pecadores agora contradiz sua afirmação de que o Espírito de Deus deixou o mundo em 1844. Um 

editorial em seu próprio papel, a Advent Review , 23 de setembro de 1915, tem esta afirmação 

verídica: " como nunca antes, talvez, na história do mundo, fez existe um tal espírito de chegar a 

Deus ". Isso contradiz diretamente a afirmação de Ellen White que o Espírito de Deus foi retirado do 

mundo em 1844. 

Os resultados do fanatismo 

No estudo deste capítulo, vemos alguns dos males que resultam do fanatismo; como um erro abre o 

caminho para o outro; e como os homens relutantes estão a desistir de vista fanáticos. 

O erro do ajuste do tempo em 1844 levou a uma má aplicação da parábola das dez virgens; má 

aplicação da parábola levou à teoria da "porta fechada", ou nenhuma misericórdia para os pecadores 

depois de 1844; e isso levou a um mal-entendido do santuário no céu, a expiação e obra mediadora 

de Cristo, e todo o movimento levou à unchristianizing de todo o mundo cristão. 

Mas o tempo obrigou-os a mudar seus pontos de vista, se não a sua intolerância e exclusividade. De 

segurando que Deus não tinha mais uma mensagem misericordioso de salvação para o mundo, os 

adventistas têm vindo a acreditar que eles são as únicas pessoas que têm uma mensagem para o 

mundo de hoje. 

Da crença de que a porta da misericórdia estava fechada para o mundo em 1844, eles passaram para 

a crença de que eles são as únicas pessoas que detêm a chave que vai abrir esta porta. 

De segurando visões errôneas a respeito do assunto do santuário, muitos dos quais com o lapso de 

tempo que eles foram forçados a abandonar, eles passaram a sustentar que eles são as únicas pessoas 

que entendem a questão do santuário. 

Porque as igrejas protestantes não aceitaram os pontos de vista de definição de tempo de William 

Miller, adventistas do sétimo dia têm mantido e ainda sustentam que essas igrejas são a "Babilônia" 

de Apocalipse 14: 8, que está caído. Acreditando assim, tem sido impossível para eles se associar 

com os membros dessas igrejas como irmãos em Cristo. 

Do princípio ao fim os seus pontos de vista levaram-lhes para fechar alguma porta na cara de todos, 

mesmo os trabalhadores cristãos mais fervorosos do mundo. 



Revelações professos de Ellen White de Deus lugar, para eles, o selo de aprovação divina sobre todas 

essas atitudes sobre sua parte, e suas teorias fanáticas, tudo proclamado como revelações de Deus, 

ter feito o fanatismo dessas pessoas mais difíceis de erradicar. 

(1) Sarah Harmon era cinco anos mais velho do que sua irmã Ellen (Ellen White). Ela se casou com 

Stephen Belden, o pai da FE Belden, o músico de adventistas do sétimo dia. Ele tem a letra agora. 

Capítulo 8 - Escritos prejudiciais suprimidos 

 

Mostramos no capítulo sobre a "porta fechada" que a Sra. White, com todos os outros adventistas do 

sétimo dia, ensinou fortemente que, a partir de 22 de outubro de 1844, até a mesma época em 1851, 

não havia salvação para os pecadores . Poucos meses antes de terminados os sete anos, o Élder White 

e sua esposa se convenceram de que essa teoria tinha de ser abandonada. Portanto, em Saratoga 

Springs, NY, em agosto de 1851, o Élder White, com sua esposa, publicou Experience and Views, um 

pequeno panfleto de sessenta e quatro páginas. Nenhuma referência por qualquer um deles é feita 

neste "A Palavra ao Pequeno Rebanho", publicado por James White em 1847, nem a Presente 

Verdade, publicado em 1849 e 1850, embora todas as páginas introdutórias, exceto as sete, 

de Experiência e Exibições sejam copiadas Palavra por palavra a partir destas duas publicações. Por 

que este silêncio estudado sobre estas duas publicações? Porque ambas essas velhas obras estavam 

cheias da teoria da "porta fechada". Daí era necessário ter estes calmamente caiu fora de vista e 

esquecido o mais rapidamente possível. Esta é a explicação de terem sido mantidos fora de vista 

desde então. Eles nunca serão vistos pela geração mais jovem de adventistas do sétimo dia com o 

consentimento dos líderes que agora sabem que eles existiram uma vez. Um conhecimento deles 

destruiria completamente a fé de crentes inteligentes e honestos na Sra. White, em qualquer de suas 

reivindicações, e isso significaria a destruição do próprio coração e alma da vida denominacional. 

Em 1882 o escritório em Battle Creek, Michigan, publicou um pequeno trabalho intitulado 

"Primeiros Escritos", pela Sra. White. No prefácio, os editores dizem: 

"Um interesse generalizado surgiu em todas as suas obras, especialmente nesses primeiros pontos de 

vista, eo apelo para a publicação de uma segunda edição tornou-se imperativo." "Nenhuma parte do 

trabalho foi omitida, nenhuma sombra de mudança foi feita em qualquer idéia ou sentimento da obra 

original, e as mudanças verbais foram feitas sob o próprio olho do autor e com sua total aprovação". 

Na Revisão do Advento de 26 de dezembro de 1882, é um artigo da caneta do Élder GI Butler, sob a 

legenda, "A Book Long Desired". Neste artigo ele chama a atenção de seus leitores para a 

importância de comprar o livro mencionado acima. A partir deste artigo fazemos as seguintes 

citações: 

"Estes foram os primeiros escritos publicados de Irmã White ... Muitos têm muito desejado ter em 

sua posse tudo que ela escreveu para publicação ... Tão forte era o interesse de ter esses primeiros 

escritos reproduzido que há vários anos o A Conferência Geral recomendou por votação que fossem 

reeditados, o volume em consideração é o resultado desse interesse, que atende a uma longa 

necessidade sentida ... Há outra característica interessante relacionada a este assunto: os inimigos 

desta causa, que não pouparam As dores para quebrar a fé de nosso povo nos testemunhos do Espírito 

de Deus e o interesse que se sentiu nos escritos de Irmã White fizeram todo o capital possível a partir 



do fato de que seus primeiros escritos não eram atingíveis. 'Suprimindo' esses escritos, como se 

estivéssemos envergonhados deles.Algunos se esforçaram para fazer parecer que havia alguma coisa 

censurável sobre eles, que temíamos que viria à luz do dia, e que T cuidadosamente mantidos em 

segundo plano. Essas insinuações mentirosas responderam ao seu propósito ao enganar algumas 

almas incautas. Eles agora aparecem em seu verdadeiro caráter, pela publicação de vários milhares 

de cópias deste livro "suprimido", que nossos inimigos fingiram que estávamos muito ansiosos para 

ocultar. Eles alegaram estar muito ansiosos para obter esses escritos para mostrar seu suposto 

erro. Eles agora têm a oportunidade. " 

Imediatamente após a publicação dos Primeiros Escritos , o Élder AC Long publicou um tratado de 

dezesseis páginas intitulado "Comparação dos Primeiros Escritos da Sra. White com Publicações 

Laterais".Apresentamos aqui uma citação do tratado de Mr. Long: 

"A partir das citações acima reunimos os seguintes pontos: Em primeiro lugar, estes" Primeiros 

Escritos "da Sra. White foram publicados sob o seu olho e com sua plena aprovação.Em segundo 

lugar, eles contêm todas as suas primeiras visões.Tercero, aqueles que alegaram que certas Porções 

de suas primeiras visões foram "suprimidas" são lairs, uma vez que agora são todos republicados. " 

Apresentamos agora a evidência para mostrar que a citação anterior, na qual o Élder Butler diz que 

o trabalho de que fala contém todos os "escritos iniciais" da Sra. White é absolutamente falso e 

enganador. Os primeiros escritos da Sra. White foram publicados pelo Élder White em 1847, em um 

pequeno panfleto de apenas vinte e quatro páginas, intitulado "Uma Palavra ao Pequeno Rebanho". O 

trabalho a que o Élder Butler se refere, como contendo todos os seus primeiros escritos, publicado 

em 1882, afirma ser uma reedição exata de todas as suas primeiras visões. Notemos agora que, 

começando no começo de sua primeira visão, publicada em 1847, lemos trinta e três linhas e 

descobrimos que o trabalho re-publicado tardiamente concorda com o velho quase palavra por 

palavra, apenas algumas pequenas mudanças sem Alterando o sentido. Mas no final da trigésima 

terceira linha encontramos que quatro linhas foram omitidas ou "suprimidas". Estes lêem como 

segue: 

"Era igualmente impossível para eles [aqueles que desistiram da sua fé no movimento de 1844] para 

entrar no caminho novamente e ir para a cidade, como todo o mundo WICKED que Deus tinha 

rejeitado.Eles caíram ao longo do caminho, um depois de outro." 

Estas linhas são encontradas na página 14 da edição de 1847. Eles não podem ser encontrados nas 

edições posteriores das visões publicadas em 1851 e em 1882. Temos todas as três edições em nossa 

posse. Por que essas poucas linhas foram deixadas de fora? Porque na data de 1847 a Sra. White 

acreditava na teoria da "porta fechada" e afirmou que, por revelação divina, Deus lhe havia mostrado 

que " todo o mundo perverso que Deus havia rejeitado " estava perdido para sempre. No outono de 

1851 e em 1882, ela não mais acreditava nessa teoria; Portanto, essas linhas tiveram que ser 

omitidas. Aqui, o mensageiro profético professo de Deus se atreveu a manipular uma suposta 

revelação divina. 

Agora, lendo em setenta e duas linhas mais adiante nesta visão, descobrimos que vinte e duas linhas 

foram omitidas. Aqui estão alguns deles: 

"Em um momento nós estávamos voando nosso modo acima, e, entrando, aqui nós vimos o bom pai 

velho Abraão, Isaac, Jacob, Noah, Daniel e muitos como eles." 



[Nota do Editor: Para o crédito da Sra. White, o contexto dessa visão é após a ressurreição 
dos justos. Portanto, a presença de Abraão e de outros santos não apóia a afirmação do 
Sr. Canright de que Ellen White acreditava na consciência depois da morte neste 
momento. Este é o único erro que nossa pesquisa descobriu neste livro.] 

Naquela data inicial, a Sra. White ainda acreditava no estado consciente dos mortos; Então ela vê 

todos esses patriarcas no céu. Mais tarde ela descartou essa idéia para a teoria de que os mortos estão 

inconscientes no sono da morte. Portanto, fica claro por que essas linhas foram omitidas. Ela tinha 

mudado sua visão sobre o estado dos mortos, e, portanto, esta "revelação" de Deus para ela deve ir. 

Um pouco mais adiante em duas linhas são omitidos; Ainda mais distante em oito linhas são deixados 

para fora; E nove linhas ainda mais adiante na visão. 

Uma visão que a Sra. White teve em Camden, NY, 29 de junho de 1851, está inteiramente ausente 

deste volume, que professa incluir TODOS os primeiros escritos da Sra. White. Aqui está uma 

citação desta visão suprimida: 

"Então eu vi que Jesus orava por seus inimigos, mas isso não deveria fazer com que EU ou levar 

EUA a rezar para o mundo WICKED, que Deus tinha rejeitado.Quando ele orou por seus inimigos, 

havia esperança para eles, e eles poderiam ser benéficos E SALVO POR SUAS ORAÇÕES, e 

também depois que ele foi um mediador, no apartamento exterior para o mundo inteiro, mas agora 

seu espírito e simpatia foram retirados do mundo, e nossa simpatia deve ser com JESUS, e deve ser 

retirado do UNGODLY . " 

[Nota do Editor: O White Estate afirma que o itinerário de Ellen White mostra que ela não 
estava em Camden, NY, em 29 de junho de 1851. Eles alegam que a autenticidade da 
visão de Camden é duvidosa. Ao crédito do Sr. Canright, tanto JN Andrews quanto Uriah 
Smith tentaram defender a visão de Camden como uma visão autêntica.] 

A razão pela qual esta visão foi suprimida é simples. Ele ensinou a doutrina da porta fechada nos 

termos mais claros. 

Por que, então, o Élder Butler deveria acusar aqueles que chamaram a atenção de um povo iludido 

para o fato de que alguns dos escritos e visões da Sra. White haviam sido suprimidos, de fazer 

"insinuações mentirosas" contra ela e seus colaboradores? Aqui estão os fatos. Eles nunca foram, 

nem podem ser, refutados com sucesso. 

É claramente evidente por que todas essas declarações e visões "inspiradas" foram suprimidas. Eles 

ensinaram a doutrina da porta fechada e disseram que o povo adventista não devia " orar pelo mundo 

perverso que Deus havia rejeitado "; Que sua simpatia " deve ser retirada dos ímpios ". Depois de 

1844 eles não teriam simpatia pelos ímpios, nem deveriam orar por eles! 

O trabalho mais importante publicado pelos Adventistas do Sétimo Dia durante os anos em que 

acreditavam e ensinavam que a liberdade condicional havia sido encerrada para os pecadores em 

1844, foi um artigo chamado Presente Verdade . Havia onze números deste impresso. Foram 

emitidos de vários lugares no leste, cobrindo o período de julho, 1849, a novembro, 1850. 



No número de agosto de 1849, páginas 21 a 24, há uma longa visão da Sra. White. Essa visão é 

reproduzida em "Early Writings", edição 1882, páginas 34 a 37, exceto oito linhas da página 22, 

relativas a reformas desde 1844, que são omitidas. Estas linhas são as seguintes: 

"Mas de mal a pior, pois aqueles que professavam uma mudança de coração só envolveram sobre 

eles uma veste religiosa que encobriu a iniqüidade de um coração ímpio, alguns pareceram ter sido 

completamente convertidos, de modo a enganar o povo de Deus, mas se Seus corações podiam ser 

vistos, apareceriam tão negros como sempre. " 

A razão pela qual essas linhas foram suprimidas é simples. Eles ensinam na linguagem mais forte 

possível que não houve conversões reais depois de 1844. Em 1882 eles não acreditavam mais 

nisso; Então essas linhas tiveram que ser suprimidas. 

Nas páginas 31 e 32 de Presente Verdade há outra longa visão da Sra. White. Esta visão é citada nas 

páginas 37 a 39 dos Primeiros Escritos . Aqui, novamente, trinta e cinco linhas são suprimidas. A 

omissão é tão longa que citamos apenas uma parte dela simplesmente para mostrar por que a omissão 

foi feita. Nisto ela diz que os mensageiros enviados de Deus " estariam seguros da peste 

prevalecente, mas se alguém fosse que não fosse enviado de Deus, estariam em perigo de serem 

abatidos pela peste ... O que vimos e Ouvido falar da peste é apenas o começo do que veremos e 

ouviremos ... Logo os mortos e moribundos estarão ao nosso redor . " 

A pestilência aqui referida era local, breve e logo verificada. Tal coisa não aconteceu como ela 

previu. Ela simplesmente expressou os temores comuns para assustar as pessoas na época. Isso é 

tudo. A visão falhou absolutamente, e, portanto, essas linhas tinham de ser suprimidas! 

Continuando na página 64 da Verdade Presente , encontramos uma outra visão que foi inteiramente 

omitida de seus "Primeiros Escritos". O motivo para a omissão será evidente para todos. Uma parte 

da visão é executada da seguinte forma: 

"As emoções e as falsas reformas deste dia não nos movem, pois sabemos que o Mestre da casa 

levantou-se em 1844 e fechou a porta do primeiro apartamento do tabernáculo celestial, e agora 

certamente esperamos que eles vão Com os seus rebanhos para buscar ao Senhor, mas eles não o 

encontrarão, ele se retirou deles (dentro do segundo véu). O Senhor mostrou-me que o poder que 

está com eles é uma mera influência humana e não o poder de Deus." 

A Sra. White aqui cita Hos. 5: 6,7 para provar que não houve conversões genuínas após 1844. Isto, 

todos os seus ministros fizeram neste momento, como já foi visto. Ela "viu" o que todos os outros 

viram. 

Novamente, em Presente Verdade , novembro de 1850, páginas 86 e 87, há quase três colunas em 

letra fina, registrando outra das visões da Sra. White. Quase duas colunas inteiras desta visão são 

omitidas dos "Primeiros Escritos". (Ver páginas 63-65.) 

Todas as passagens omitidas aqui citadas ou mencionadas estão nos primeiros escritos da Sra. White. 

Primeiros Escritos , publicado em 1882, afirma conter todos os primeiros escritos de Sra. White, com 

" NÃO UM WORD OMITTED ." Se esta afirmação fosse verdadeira, todas as passagens omitidas 

aqui citadas e referidas seriam incluídas. Mas eles não são. Por que eles foram suprimidos? A 

resposta já foi dada. O que dizer, então, da declaração dos publicadores? Não é uma falsa 



representação deliberada de fato, feita para esconder alguns dos ensinamentos errados de 

"inspirados" da Sra. White? 

Em Early Writings , edição de 1882, lemos: "Prefácio à primeira edição, James White, agosto de 

1851." Foi a primeira edição de 1851? Não, de fato! A primeira edição de seus primeiros escritos foi 

publicada em 1847. 

Então, novamente, nesta edição de 1882, lemos: "Esta SEGUNDA edição", etc. Essa declaração 

também é falsa, porque essa foi a TERCEIRA edição de seus primeiros escritos. Isso foi feito pelo 

Élder e pela Sra. White, para manter fora de vista a perigosa primeira edição de 1847. 

Como tudo isso estava feito com a aprovação da Sra. White, e como ela era protegida por direitos 

autorais por ela, ela não sabia que essas declarações não eram verdadeiras? Certamente ela o fez. Mas 

o Élder Butler não estava ciente disso. Até 1882, a edição de 1851 era a única de que ele sabia, e 

assim, é claro, ele copiou a partir dessa edição, palavra por palavra, tal como ele disse. 

No entanto, logo que a edição de 1882 foi publicada, o Élder AC Long publicou seu panfleto, dando 

todas as passagens omitidas da edição de 1847. Butler leu isto. A Sra. White também sabia disso. A 

honestidade em ambos, ou em ambos, exigia que se fizesse uma desculpa e que as passagens omitidas 

fossem imediatamente impressas como adendas para serem enviadas com as cópias restantes ou pelo 

menos impressas na próxima edição. 

Mas o que aconteceu? Trinta e cinco anos se passaram, onze edições foram impressas, milhares de 

cópias ainda estão sendo vendidas para as pessoas desinformadas, e ainda nenhuma referência foi 

feita a essas passagens suprimidas conhecidas, nem uma linha de nenhuma delas foi inserida em 

Edições posteriores. Cada cópia enviada indica o que os editores agora sabem ser falso. Tudo isso 

justifica a nossa acusação de que há uma raia de decepção em toda a obra dos adventistas do sétimo 

dia, do primeiro ao último. 

The Review and Herald , 17 de agosto de 1916, diz: " Nenhum corpo religioso jamais chegou ao 

estágio da ação, mas precisou considerar cuidadosamente sua ascensão e progresso ". As duas 

publicações mais antigas dos adventistas do sétimo dia - a saber, "A Palavra ao Pequeno Rebanho", 

1847, ea Verdade Presente, 1849-1850 - são retidos por seus líderes de seu povo. Por que eles são 

retidos? Para suprimir os falsos ensinamentos da Sra. White contidos neles, que provam seus escritos 

sem inspiração. É por isso que. 

Na providência de Deus, o autor passa a conhecer os fatos internos sobre a publicação de "Primeiros 

Escritos" em 1882. Durante anos ele tinha sido estreitamente ligado com o Élder White e sua esposa, 

Elders Butler, Smith e outros. Naquela época Butler era presidente da Conferência Geral, presidente 

da Associação Editorial, etc. Um dia, em 1880, ele entrou no escritório onde o Élder Smith e eu 

fomos. " Os rebeldes ocidentais dizem que suprimimos algumas das primeiras visões de Irmã 

White, vou parar a boca, pois vou reeditar tudo o que ela escreveu nessas primeiras visões ". O 

Élder White inclinou-se para a frente, baixou a voz e disse: - Mordomo, é melhor você ir um pouco 

lento . Isso foi tudo. Eu não entendia o que significava seu aviso, nem Butler. 

Logo o Élder White morreu - em agosto de 1881. Butler então seguiu em frente, e em 1882 publicou 

a presente edição de "Primeiros Escritos". No prefácio ele disse que não havia sido omitida uma 

palavra de seus primeiros escritos. O livro, disse ele, continha tudo o que tinha escrito. Então, como 

já foi dito, veio a exposição do Élder Long daquela falsa declaração, na qual ele deu inúmeras 



passagens de "Uma Palavra ao Pequeno Rebanho", que tinha sido suprimida. Isso colocou Butler em 

uma má luz. 

Naquela época, o Élder U. Smith e eu estávamos nos termos mais íntimos. Nós dois concordamos 

em ter pouca confiança na inspiração da Sra. White. Por isso, agradou Smith ter Butler picado sobre 

esse ponto, e ter as visões colocar em dúvida. Sob a data de 22 de março de 1883, o Élder Smith, 

antigo defensor da Sra. White, escreveu-me assim: 

"Eu estava interessado em suas perguntas ao Tio George [Mordomo] sobre as omissões em 'Primeiros 

Escritos'. Nós temos o papel de Marion em troca, e eu notei o artigo ... Sob as circunstâncias, acho 

que deve ter caído sobre ele como uma avalanche ... Não tenho dúvidas de que as citações estão 

corretas. Uma Palavra para o Pequeno Rebanho ", quando estávamos em Rochester, mas eu não vi 

uma cópia desde então, e não sabia, mas 'Experience and Views' [1851] continha o texto completo 

das primeiras visões ... Depois do injusto Tratamento que recebi [da Sra. White] no ano passado, não 

sinto carga nessa direção [ou seja, defender as visões] ". 

Notícia: Smith começou a trabalhar no escritório da revisão em Rochester, NY, em 1855. Lá ele viu 

uma cópia de "uma palavra ao rebanho pequeno." Em 1883 ele não tinha visto um desde então; Ou 

seja, em vinte e oito anos. E isso em face do fato de que ele estava no escritório da Review, sua 

editora líder, como editor-chefe, todos esses anos. A segunda edição de Early Writings da Sra. White 

foi publicada pelo Élder e pela Sra. White em 1851. Smith supôs, como todos os outros, que isso 

continha tudo o que tinha escrito em 1847. Mas não o fez. 

Se o Élder Smith não tivesse visto aquele livro em vinte e oito anos, que oportunidade teria Butler e 

outros para vê-lo? Eu estava intimamente associado a esse trabalho durante vinte e cinco anos. Eu 

colecionava todos os livros, panfletos e folhetos que eles haviam publicado e que poderiam ser 

encontrados. Eu tinha os trabalhos não ligados ligados em volumes, e agora tenho cinco destes, 

incluindo as publicações muito mais cedo eu poderia encontrar. Mas nunca vi uma cópia de "Uma 

Palavra ao Pequeno Rebanho" ou Presente a Verdade , suas primeiras publicações, até mais tarde - 

não sabia que existia. 

Como mostrado no capítulo sobre "A Porta Fechada", o Élder Bates levou o Élder White e sua esposa 

a acreditar que Jesus terminaria seu trabalho no santuário acima em sete anos a partir de 22 de outubro 

de 1844. Este período terminaria em 1851. Perto Ao final desse período, parece que o Élder White e 

sua esposa viram que essa teoria deve ser abandonada. Mas o que dizer de suas duas primeiras 

publicações, ambas cheias de doutrina? Um estudo da situação mostra que eles devem ter concordado 

em deixar para fora de seus escritos todas as passagens que defendem fortemente essa visão, publicar 

o resto de seus escritos sob um novo nome e largar suas duas primeiras publicações, "Uma Palavra 

ao Pequeno Rebanho , "E Presente a Verdade, fora de vista assim que pudessem. Um novo artigo foi 

iniciado com um novo nome, Advent Review e Sabbath Herald. Em agosto de 1851, dois meses antes 

do fim dos sete anos, a Sra. White revisou o que antes escrevera em "Uma Palavra ao Pequeno 

Rebanho" em 1847, e em Presente a Verdade em 1849-50, Passagens censuráveis e visões já 

mencionadas. 

Aqui estão as suas próprias palavras sobre o caso: " Aqui vou dar a opinião que foi publicada pela 

primeira vez em 1846. Nesta visão, vi apenas um número muito pequeno dos eventos do 

futuro.Mais recentes pontos de vista foram mais cheio.Eu, Portanto, deixe uma porção e evite a 

repetição "( Experience and Views , agosto de 1851, p.9 ). Isso revela quem fez o "deixar de 



fora." Era a própria Sra. White. Então o Élder White atendeu à impressão, como mostrado no 

prefácio. Ambos, portanto, sabiam e concordavam com as supressões. Qualquer referência à edição 

de 1847, ou Verdade Presente, publicada em 1849 e 1850, é cuidadosamente evitada. 

Como efetivamente essas duas primeiras publicações foram deixadas de lado é comprovada pelo fato 

de que o Élder Smith não tinha visto o primeiro em vinte e oito anos e não tinha cópia do segundo 

até 1868. 

Nesse ano (1868), o Élder Smith escreveu um livro de 144 páginas, no qual ele tentou defender as 

visões da Sra. White. É intitulado: "As Visões da Sra. EG White." Referindo-se a essas velhas 

publicações, ele diz: " Existe alguma lei que nos obrigue a manter uma edição de cada visão que 

já foi publicada? Nós certamente desejamos que tivéssemos, e pudéssemos colocá-los à venda 

neste escritório " ( Página 123). 

Isso mostra que naquela data eles não estavam no escritório, nem o editor sabia onde obtê-los. Ele 

diz que eles gostariam de colocá-los à venda se eles tivessem. Bem, há cinqüenta anos eles tiveram 

essa oportunidade, mas se recusaram a publicá-los e vendê-los. O Élder Smith aqui também confessa 

que eles não reeditaram todas as visões da Sra. White, como a lei não os obrigou a fazê-lo !! Aqui 

Smith e Butler se contradizem. 

Mais uma vez, na página 125, referindo-se às passagens reprimidas, ele diz: " Como não temos 

provas em contrário , vamos dar por certo, como afirma o objetor, que essas declarações foram 

publicadas em Present Truth, agosto de 1849 . " Aqui, novamente, ele confessa que o Escritório de 

Revisão não tinha nenhuma cópia desse primeiro volume importante de seu primeiro artigo 

publicado. Isto é significativo. Como os editores cuidadosamente manter em arquivo cada número 

de seus papéis. Por que esse volume mais valioso permitiu tornar-se tão completamente perdido? Sim 

porque? 

Esses documentos antigos de 1847 a 1850 devem ser inestimáveis para os adventistas do sétimo dia, 

porque eles contêm uma história dos primeiros dias da igreja, os primeiros escritos da Sra. White e 

todos os seus pioneiros. Quão ansiosamente as pessoas comprariam e leriam se tivessem a 

oportunidade! Mas seus olhos nunca os verão se depender de seus líderes para supri-los. 

Recentemente, o Élder Butler relatou que em uma reunião ele vendeu cerca de cinquenta jogos 

completos, de nove volumes cada, dos "Testemunhos" de Sra. White. Eles vendem em cerca de dois 

dólares por volume, melhor ligação - dezoito dólares por conjunto para cada família. Isso mostra 

quão prontamente seus escritos são comprados por seus seguidores. Por que eles não têm a 

oportunidade de comprar e ler seus primeiros escritos exatamente como eles foram escritos e 

publicados? A razão já foi dito. Os líderes sabem que reproduzi-los colocaria nas mãos de seu povo 

um assunto que desacreditaria imediatamente as reivindicações de inspiração da Sra. 

White. Descobririam que não só ela ensinara o erro, mas que ela reivindicava a inspiração divina 

para isso. 

Mas tão eficazmente todos esses escritos foram suprimidos, que apenas alguns dos seus principais 

homens ainda sabem de sua existência. O corpo de seu povo está em absoluta ignorância deles. 

Em 12 de agosto de 1915, o autor escreveu ao Élder FM Wilcox, editor do Review and Herald, seu 

principal jornal denominacional, pedindo-lhe para republicar essas velhas obras, oferecendo-lhe 

cópias para o efeito. Aqui está sua resposta: 



Washington, DC, 17 de agosto de 1915. 

"Sr. DM Canright, Grand Rapids, Michigan. 

"Querido Irmão: Desejo acusar a recepção da sua carta de 12 de agosto. A maioria de nossos irmãos 

está ausente na reunião de acampamento. Serão duas ou três semanas antes de eles estarem dentro. 

Assim que pudermos ter uma reunião de nosso Vou chamar a sua carta e vou escrever mais sobre o 

assunto. 

Com os melhores cumprimentos, 

(Assinado) Francis M. Wilcox. " 

Eu nunca ouvi falar dele desde então. Evidentemente, o conselho decidiu que o sábio curso era 

permitir que esses documentos antigos descansassem em silêncio. Eu sabia muito bem que eles não 

ousariam fazer mais nada. 

Depois de esperar vários meses, escrevi novamente ao Élder Wilcox, mas nunca recebi uma 

resposta. Evidentemente, os funcionários decidiram consignar essas primeiras publicações para 

"escuridão exterior", no que diz respeito aos adventistas do sétimo dia. Sua recusa em trazer esses 

primeiros escritos à luz é a melhor evidência de que eles os temem. O capítulo sobre "A Porta 

Fechada", neste trabalho, explica por quê. 

Uma Decepção Deliberada 

O Élder JN Loughborough, em seu livro, "O Grande Segundo Movimento do Advento", página 263, 

edição 1905, desejou dar o testemunho do Élder Joseph Bates sobre o trabalho da Sra. White, 

conforme descrito na página 21 de "Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, "Impresso em 1847. O 

seguinte ilustra a maneira em que usa o material desta publicação adiantada. Ele cita: 

"Acredito que o trabalho [da Sra. White] é de Deus, e é dado para confortar e fortalecer suas pessoas 

espalhadas, rasgadas e descascadas, desde o fechamento de nossa obra ... em outubro de 1844." 

Observe esses três pequenos pontos? Eles querem dizer que algo foi deixado fora da passagem 

citada. O que foi isso? Apenas TRÊS PALAVRAS CURTAS. Vamos inserir as palavras omitidas 

nas linhas citadas e indicá-las [em letras maiúsculas]. Aqui estão eles: 

" Desde o fechamento do nosso trabalho PARA O MUNDO em outubro de 1844 ". Estas três 

palavras revelam o fato de que Bates e o Élder White, que publicaram o tratado em 1847, acreditavam 

que seu trabalho para o mundo fechou em outubro de 1844. 

O Élder Loughborough desejava usar essas linhas e, no entanto, esconder esse fato em relação à 

crença desses primeiros líderes. Para conseguir isso, ele omitiu - suprimiu - apenas três palavras, e 

colocou três pontos em seu lugar em sua citação! Ele não fez isso para economizar espaço em um 

grande trabalho de seiscentas páginas. Ele fez isso para esconder, ocultar e suprimir uma doutrina 

que ele bem sabia que Bates e Elder e a Sra. White acreditavam e ensinavam em 1847. É uma 

decepção deliberada, muito clara para ser negada. Ele mostra como ele estava disposto a falsificar, a 

fim de proteger a Sra. White e os pioneiros neste movimento que aderiram a ela e proclamou-a um 

profeta. 



Aqui está outro caso em que o mesmo escritor, o Élder Loughborough, deliberadamente suprimiu 

várias linhas da primeira visão da Sra. White, publicada em 1847. Mais uma vez, ele o fez para 

protegê-la, e para esconder o fato de que ela então ensinou que a liberdade condicional O mundo 

terminou em 1844. Vamos dar esta citação, encontrada na página 204 em seu trabalho, e coloque 

[em letras maiúsculas] as linhas que ele deixou de fora. Em relação aos adventistas que se tornaram 

defensores depois de 1844, Loughborough cita a Sra. White como escrevendo assim: Eles " caíram 

do caminho para baixo no mundo escuro e perverso abaixo. FOI TÃO IMPOSSÍVEL PARA 

ELES VIR NO CAMINHO E IR PARA O CIDADE COMO TODO O MUNDO WICKED QUE 

DEUS REJEITOU. Logo nós ouvimos a voz de Deus como muitas águas ", etc. 

Foi honesto suprimir essas linhas? Com certeza não. Seguindo as pegadas do Élder Loughborough, 

o Élder GI Butler, escrevendo no Review and Herald, em 17 de agosto de 1916, suprimiu a mesma 

passagem. Ele deu a mesma citação, suprimiu as mesmas linhas, e para o mesmo propósito. Butler 

sabia que ele estava enganando, pois apenas alguns anos antes ele tinha este assunto colocado diante 

dele. Ele bem sabia a passagem inteira como apareceu na visão inicial da Sra. White. 

Em vista de todas as exposições que tinham sido feitas dessas supressões, como poderia ele pleitear 

ignorância? Quanta dependência pode ser colocada sobre as declarações da Sra. White e esses 

homens quando se comprometem a defender a história passada do Adventismo do Sétimo 

Dia? Absolutamente nenhum. Estamos pessoalmente bem familiarizados com ambos os homens 

mencionados. Em assuntos comerciais comuns, considerá-los-iam perfeitamente fiáveis e 

absolutamente confiáveis. Confiamos em qualquer um deles com qualquer quantidade de dinheiro 

simplesmente em sua palavra de honra. Mas eles fornecem um triste exemplo de uma experiência 

não incomum; Ou seja, que às vezes os homens, fiáveis em tudo o mais, vão esquivar, esquivar e 

muitas vezes negar diretamente os fatos mais claros de sua história, a fim de salvar uma causa que 

se tornou caro para eles. As inúmeras decepções da Sra. White estão sob a mesma cabeça. 

Os Batistas, Metodistas, Discípulos ou qualquer outra igreja evangélica têm que praticar tais métodos 

para encobrir os erros do passado? Nenhum deles. Todos estão orgulhosos do seu passado. Mas os 

adventistas do sétimo dia estão envergonhados deles, e bem podem ser. 

Ao tentar defender as visões da Sra. White como revelações divinas, e ao permitir que ela e seus 

escritos ocupem um lugar tão proeminente em seu trabalho, eles simplesmente convidaram as 

dificuldades de que é impossível se livrarem sem expor seus erros e Falsidade de suas 

reivindicações. A fim de encobrir seus erros, eles stultify e endurecer suas próprias 

consciências. Eles se tornam práticos jesuítas. 

Ainda nele 

No cofre da Conferência Geral, no escritório em Washington, DC, há muitos milhares de páginas da 

obra inédita de Mrs. White. Estes são cuidadosamente guardados de seu próprio povo. Afirma-se, no 

entanto, que cada linha desses escritos foi inspirada pelo Espírito Santo para guiar esse povo 

agora. Contudo, os oficiais os negam. Porque é que eles fazem isto? Que direito têm eles de reter 

todos esses escritos se são palavras inspiradas de Deus? 

Recentemente alguns de seus trabalhadores em sua impressão-escritório foram dados o acesso a esta 

abóbada. Eles descobriram esses escritos ocultos, copiados centenas de páginas deles. Quando os 

oficiais souberam disto, exigiram que as cópias que tinham sido feitas fossem dadas acima, com a 



ameaça que estes irmãos perderiam seus trabalhos se recusaram. Três deles renderam; Mas dois - 

Claude E. Holmes e Frank Hayes - se recusaram a fazê-lo. Holmes, especialista em linótipos, foi 

imediatamente demitido do cargo, e Hayes, engenheiro elétrico, é ameaçado com a mesma coisa se 

não ceder. 

Isso ilustra como os oficiais ainda manipulam e suprimem os escritos "inspirados" da Sra. White para 

adequá-los ao seu propósito. E ainda fazem fé na inspiração destes escritos um teste de comunhão 

na igreja! 

Por fim, qual profeta de Deus jamais reprimiu seus próprios escritos inspirados? Este único teste é 

suficiente para refutar as afirmações da Sra. White sobre a inspiração divina. 

Capítulo 9 - Filosofia de suas visões 

 

A prova é abundante de que as visões da Sra. White eram meramente o resultado de sua desgraça 

inicial, doença nervosa e uma complicação da histeria, epilepsia, catalepsia e êxtase. Que ela tenha 

honestamente acreditado neles, não altera o fato. O escritor conhecia pessoalmente outras quatro 

mulheres, todas adventistas do sétimo dia, que também tinham visões. Todos eram cristãos sinceros, 

e acreditavam plenamente em suas próprias visões. Mas todos estavam doentes, nervosos e 

histéricos. Não sendo encorajados neles, mas opostos por seus ministros, eles finalmente os 

abandonaram. Em todas as épocas tais casos foram numerosos. Alguns deles, como a Sra. Southcott, 

a Sra. Ann Lee e a Sra. White, ficaram notáveis por algum tempo. 

Um editorial da Revista do Advento , de 19 de agosto de 1915, diz: "Em nossa experiência pessoal, 

recordamos pelo menos uma dúzia durante as últimas duas ou três décadas que alegaram ter o dom 

profético. As fantasias mais loucas, e outros reconheceram francamente mais tarde, na sua 

experiência, que haviam se enganado e se estabeleceram numa experiência tranquila. 

Com isso, veremos que houve entre os adventistas do sétimo dia ao longo de numerosas pessoas que 

achavam que tinham o dom da profecia. O editor atribui corretamente todos estes a 

sua fantasia . Estes não tinham Elder White para encorajá-los e apoiá-los. Assim, suas visões 

finalmente cessaram, como a Sra. White provavelmente teria feito em circunstâncias semelhantes. 

Os livros médicos e as ciclopédias, sob as palavras "histeria", "epilepsia", "catalepsia" e "êxtase", 

descrevem essas afeições e dão uma descrição completa dos casos da Sra. White, como ela mesma 

declarou, seu marido e outros. Isto pode ser visto a partir de um breve estudo destas doenças. 

1. O sexo - uma fêmea. "A vasta preponderância da histeria no sexo feminino deu origem ao seu 

nome" (Sistema de Medicina de Raynold, artigo "Histeria"). Então diga todas as autoridades. Isso se 

encaixa no caso da Sra. White. 

2. A idade. "A histeria é infinitamente mais comum entre as mulheres, começando geralmente de 

quinze a dezoito ou vinte anos de idade" ("Teoria e Prática da Medicina", de Roberts, p.399). "No 

sexo feminino, a histeria geralmente começa na mesma época da puberdade, ou seja, entre doze e 

dezoito anos" (Sistema de Medicina de Raynold, artigo "Histeria"). Isto novamente corresponde 

exatamente ao caso da Sra. White. Ela teve sua primeira visão com a idade de dezessete anos. "Não 

obstante esse modo de vida, sua saúde não se deteriora materialmente" (Cyclopedia de Johnson, 



artigo, "Hysteria"). Assim com a Sra. White. Ela gradualmente melhorou em saúde e suas visões 

gradualmente cessaram. A princípio, ela tinha visões quase diariamente, mas elas se tornavam menos 

frequentes à medida que envelheciam e se tornavam mais saudáveis, até mais ou menos quarenta e 

cinco anos de idade, a partir da qual ela não era média em cinco anos, Até que ela cessou inteiramente 

de tê-los. Agora leia isto: "A histeria geralmente ataca as mulheres desde a era da puberdade até o 

declínio das funções peculiares de seu sexo" (Cyclopedia de Johnson, artigo, "Hysteria"). O caso da 

Sra. White de novo, exatamente. 

3. A causa. Histeria, epilepsia, catalepsia e ecstasy são todas doenças nervosas, que às vezes 

coexistem ou alternam ou se misturam, por isso é difícil distingui-las. As causas apontadas são: 1. 

Distúrbios mentais, especialmente emocionais, por exemplo, um susto súbito, sofrimento prolongado 

ou ansiedade 2. Influências físicas que afetam o cérebro, como um golpe ou uma queda na cabeça 

(Teoria e Prática de Medicine ", Roberts, página 393). "Em dez dos meus casos, a doença foi devida 

a causas reflexas, que consistiram em seis casos de lesões na cabeça" ("Fundamental Nervous 

Disease", Putzel, p.66). Isso se encaixa o caso da Sra. White novamente, exatamente. Aos nove anos 

recebeu um golpe terrível no rosto, que lhe quebrou o nariz, e quase a matou. Ela estava inconsciente 

por três semanas. (Veja sua vida em "Testimonies", Vol. I, pp. 9, 10). Esse choque para seu sistema 

nervoso foi sem dúvida a causa principal de todas as visões que ela teve depois. 

4. Geralmente fraco e doentio. "A maioria das pessoas histéricas está fora de saúde" ("Teoria e 

Prática da Medicina", de Roberts, p.440). "Desmaios e palpitações cardíacas aparecem com muita 

freqüência e às vezes são tão graves que as pessoas afetadas com eles parecem Lê a vida da Sra. 

White, e ela fala repetidamente, vezes sem número, sobre desmaios freqüentes, dor no coração e 

sobre estar tão doente Que ela esperava morrer e é notável que a maioria de suas visões foram 

imediatamente precedidas por um desses feitiços de morte desmaiados, o que mostra claramente que 

eles eram o resultado de uma fraqueza nervosa Ela diz: "Meus sentimentos eram extraordinariamente 

sensíveis" Testemunhos, "Vol. I, p.12) Agora leia isto:" Mulheres. . . Cujo sistema nervoso é 

extremamente sensível são os mais sujeitos a afecções histéricas "(Enciclopédia Americana, artigo," 

Hysteria "). Um ajuste exato. 

A condição física da Sra. White como escrita por ela mesma 

Quando, aos nove anos, uma moça bateu no rosto com uma pedra que lhe quebrou o nariz e quase a 

matou "(Testemunhos para a Igreja, Vol. I, p.9). "Fiquei estupefato por três semanas" (p.10). "Eu 

estava quase reduzido a um esqueleto" (p.11). "Minha saúde parecia estar irremediavelmente 

prejudicada" (p.12). "Meu sistema nervoso estava prostrado" (p.13). Aqui estava a origem de sua 

histeria de anos depois. Nessa condição, ela " ouviu o anúncio estorninho de que Cristo viria em 

1843 " ( p.14 ). " Estas palavras ressoavam em meus ouvidos:" O grande dia do Senhor está 

próximo "(p.15). "Frequentemente freqüentava as reuniões e acreditava que Jesus estava para vir" 

(p.22). De sua impressão de inferno ela diz: "Minha imaginação seria tão forjada que a transpiração 

começaria" (p.24). "Eu temia perder a razão" (p.25). Ao mesmo tempo, ela se tornou insana por duas 

semanas, como ela mesma diz ("Spiritual Gifts", Vol. II, p.51). Ela continua: "Minha saúde era muito 

pobre" (Testimonies, Vol. I, p.55): pensava-se que ela poderia viver apenas alguns dias, e então ela 

teve sua primeira visão, na verdade um ataque de epilepsia "Eu tinha apenas dezessete anos de idade, 

pequeno e frágil" (p.62) "Minha força foi tirada", e os anjos conversaram com ela (p.64). "Meus 

amigos pensaram que eu poderia não vivo. . . Imediatamente tirada da visão "(p.67) Observe que 

suas visões ocorreram quando ela estava muito doente Isso conta a história, eles eram o resultado de 



sua fraqueza física Se fosse o poder do Espírito Santo, T Deus enviá-lo quando ela estava bem? Por 

que não? 

- Muitas vezes desmaiei como um morto. No dia seguinte, ela estava bem e "cavalgou trinta e oito 

quilômetros" (p 80). Isso é característico das pessoas histéricas, como todos sabem que as viram. Eles 

estão quase morrendo uma hora e tudo bem na próxima. A Sra. White passou por essa experiência 

mil vezes. Ela estava apenas morrendo, foi rezada por, foi curada por Deus, e tudo bem em poucos 

minutos. Em poucos dias, ela voltou a vê-lo. Mas se Deus a curou, por que ela não ficou curada? Isso 

costumava me incomodar. Quando Jesus curou um homem, ele teve que voltar e ser curado de novo 

todos os dias? 

Ela prossegue: "Eu desmaiei sob o fardo, alguns temiam que eu estava morrendo ... Eu estava logo 

perdido para coisa terrena" - teve uma visão (p.86). Outra vez: "Eu desmaiei, a oração foi oferecida 

por mim, e fui abençoado e expulso pela visão" (p.88). Há a mesma velha história. É simplesmente 

sua imaginação histérica, nada mais. Página seguinte: "Eu desmaiei ... levado pela visão." Então ela 

vai em todo o seu livro. Diz a Enciclopédia Americana, artigo "Hysteria": "Desmaios e palpitação 

do coração aparecem com muita freqüência, e às vezes são tão graves que as pessoas afligidas com 

eles parecem estar morrendo." Sra. White exatamente. 

Na página após a página a mesma história é repetida por se. No relato de sua última visão (3 de 

janeiro de 1875), ela estava muito doente até que terminou em uma visão ("Testimonies", Vol. III, 

p.570). Terrivelmente doente, quase morta, então uma visão - esta é a história, vezes sem número, 

de sua própria caneta. Isso conta a história. Suas visões eram o resultado de sua fraqueza física. 

5. Visões em público . "Como regra, um ataque de histeria ocorre quando outras pessoas estão 

presentes e nunca se manifesta durante o sono" ("Teoria e Prática da Medicina", de Roberts, p. A 

maioria das visões da Sra. White ocorreu em público, e geralmente quando estava muito doente, ou 

quando orava ou falava com seriedade. Este foi o caso de sua primeira visão ("Spiritual Gifts", Vol. 

I, p. Assim, novamente, nas páginas 37, 48, 51, 62, 83, e muitos mais, ela teve suas visões na presença 

de muitos. Eu não sei se ela teve uma visão enquanto estava sozinha, ou, se sim, apenas uma ou duas 

vezes. 

6. Inclinação para exagerar e enganar. Todos os livros de medicina afirmam que as pessoas histéricas 

são dadas ao exagero e ao engano. A inclinação é irresistível. Nada pode quebrá-los. O artigo 

"Obstetrícia" de Gurnsey, "Histeria", diz: "Essas pessoas entretem seus ouvintes com contos 

maravilhosos da grandeza e das façanhas de suas vidas passadas ... Esses relatos são proferidos com 

um ar de sinceridade bem calculado para enganar o ouvinte honesto , E tal licença desenfreada da 

imaginação e total ignorância em relação à verdade, que vulgarmente são atribuídas a uma completa 

falta de princípio e à vaidade mais desordenada, são na realidade devido a essa condição mórbida do 

organismo feminino que é designado pela Termo abrangente "histeria". 

A Sra. White estava sempre dizendo que coisas grandes ela tinha feito. A decepção que ela tão 

frequentemente praticada é aqui explicada por princípios que não acusam o caráter moral, e estamos 

felizes em aceitar a explicação. 

7. Não respira. "Parada da respiração geralmente completa." "Geralmente parece deter sua 

respiração" (Roberts "Teoria e Prática da Medicina", p 393, 394). O Élder White, descrevendo a 

condição da Sra. White em visão, diz: "Ela não respira" ("Incidentes de Vida", p.272). Eles sempre 



se referem a este fato com grande confiança como prova do sobrenatural em suas visões; Mas será 

visto que é comum nestas doenças. 

8. Importância de si mesmo. "Existe uma crença predominante na importância do eu, e a paciente 

acha que ela difere de qualquer outro ser humano" (Sistema de Medicina de Raynold, artigo 

"Histeria"). Era exatamente a Sra. White. Ouve-a laudar-se: "É Deus, e não é um morto errado, que 

falou." "Deus colocou sobre meu marido e sobre mim um trabalho especial". "Deus nos designou 

para uma obra mais árdua do que os outros" ("Testimonies", Vol. III, pp. 257, 258, 260). Eu poderia 

provar maior devoção do que qualquer um que vive engajado na obra "(Testemunhos, Vol. I, p.581). 

Eu a conheci por quase trinta anos, mas nunca a conheci para confessar um único pecado em Os 

adventistas do sétimo dia ridicularizam a afirmação do Papa sobre a infalibilidade, mas eles próprios 

se curvam à autoridade de uma mulher que fez pretensões mais elevadas de infalibilidade do que 

nunca o papa ou profeta fez. 

O espaço não nos permitirá preencher cada particular de sua experiência por citações de obras 

médicas em comparação com suas próprias declarações; Mas as já dadas são suficientes para mostrar 

a natureza ea filosofia de seus ataques. Eles foram o resultado de uma doença nervosa, exatamente o 

mesmo que tem sido freqüentemente visto no caso de milhares de outras mulheres nervosas, fracas 

e doentes. 

9. Testemunho dos Médicos. Dr. Fairfield foi criado um adventista do sétimo dia; Foi por anos um 

médico em seu Sanitarium em Battle Creek. Ele teve a melhor oportunidade para observar a Sra. 

White. Ele escreve: 

"Battle Creek, Michigan, 28 de dezembro de 1887. 

"Caro senhor: Você tem, sem dúvida, razão em atribuir as chamadas visões à doença da Sra. EG 

White. Foi minha oportunidade de observar seu caso bastante, cobrindo um período bastante longo, 

que, com pleno conhecimento de sua história Desde o início, não me deu nenhuma chance de duvidar 

de seus ataques ("divinos") para ser simplesmente transes histéricos. A própria idade quase a curou. 

WJ Fairfield, MD " 

Dr. Wm. Russell, um longo adventista do sétimo dia, e médico chefe do Sanatório, escreveu em 12 

de julho de 1869, que tinha decidido alguma vez no passado, "que as visões da Sra. White eram o 

resultado de uma organização doente ou Condição do cérebro ou sistema nervoso. " "Ao dar a uma 

conferência em Pilot Grove, Ia., 1865, um relato de sua visita no instituto de saúde do Dr. Jackson, 

ela declarou que o médico, em um exame médico, declarou-lhe um assunto de histeria" ("Mrs. 

White's Claims Examined ", página 76). 

Este é o testemunho de médicos que examinaram pessoalmente a Sra. White. 

No Sanitarium de Battle Creek, Michigan, a Sra. White foi tratada frequentemente quando estava 

doente. Os médicos lá se familiarizaram com seu caso. Várias das mais proeminentes renunciaram à 

fé em suas visões. Isto é significativo. Dr. JH Kellogg, por muitos anos o chefe dessa instituição, tem 

uma reputação mundial como um médico e um cientista. Ele foi criado para reverenciar a Sra. White 

e suas revelações. Durante longos anos, ele teve todas as oportunidades para estudar seu caso. Contra 

seus melhores interesses, ele foi forçado a perder a fé em suas visões. Ele não é mais um crente em 



suas visões. Esses médicos, tão intimamente ligados a ela, aprenderam que as visões eram 

simplesmente o resultado de sua fraca condição física. 

A Sra. White juntou-se aos Millerites em sua grande excitação de 1843-44. Nas reuniões, ela muitas 

vezes desmaiava de excitação. No entusiasmo e fanatismo da época muitos tinham vários "dons", 

visões, transes, etc. Ela bebia profundamente de seu espírito. O pesar ea decepção do passar do tempo 

fixado eram demais para sua débil condição. Diz o Dr. Roberts: "A causa emocionante do primeiro 

ajuste histérico é geralmente algum distúrbio emocional poderoso e súbito". "Às vezes, o ataque é 

precedido por desapontamento, medo, emoções violentas, excitantes ou mesmo religiosas" ("Library 

of Universal Knowledge", artigo, "Catalepsy"). Apenas seu caso na grande emoção e 

desapontamento de 1844. 

Em sua "Ascensão e Progresso dos Adventistas do Sétimo Dia", página 94, o Élder JN Loughborough 

dá uma descrição da Sra. White enquanto tem uma "visão". Compare-o cuidadosamente com a 

condição dos pacientes afetados pelas doenças já descritas, muitos dos quais foram tratados por 

médicos eminentes. Os dois são quase idênticos, como será visto. 

Condição de Sra. White enquanto em Visão 

"Por cerca de quatro ou cinco segundos ela parece cair como uma pessoa em desmaio, ou uma que 

perdeu a sua força, ela então parece estar instantaneamente cheia de força sobre-humana, às vezes 

levantando-se imediatamente aos pés e andando pelo quarto. Há movimentos frequentes das mãos e 

dos braços, apontando para a direita ou para a esquerda à medida que a cabeça gira. Todos estes 

movimentos são feitos de uma forma muito graciosa. Em qualquer posição que a mão ou o braço 

possa ser colocado, é impossível para qualquer um Seus olhos estão sempre abertos, mas ela não 

pisca, sua cabeça está levantada e ela está olhando para cima, não com um olhar vago, mas com uma 

expressão agradável, apenas diferindo do normal em que ela parece estar olhando atentamente Em 

algum objeto distante. Ela não respira, mas seu pulso bate regularmente. " 

Em seu "Consultor Médico", páginas 647-650, o Dr. HV Pierce dá a causa e as tendências 

hereditárias à epilepsia. Ele diz: "Muitos dos casos tratados por nós têm sido causados como 

resultado de uma lesão na cabeça.A maioria dessas formas de doença pode ser localizada exatamente 

em uma pequena área do cérebro e geralmente pode ser rastreada a um Soprar ou cair na 

cabeça ". Do ataque em si, o Dr. Pierce diz: "Começa de repente, com pouca ou 

nenhuma advertência , comumente com um grito ou grito.Na forma grave da doença, a respiração é 

preso ." 

Dr. John Huber, em um artigo sobre este assunto no Washington Post, 18 de junho de 1916, diz que 

a epilepsia é chamado de "doença caindo", porque o paciente geralmente cai quando o paroxismo 

aparece. Ele diz: "O ataque epilético é uma espécie de tempestade cerebral ... O sofredor faz um grito 

alto no início da convulsão". 

Essas descrições, escritas sem qualquer referência à Sra. White, se encaixavam exatamente no caso 

dela. Ambas as autoridades, notar-se-ão, dizem que o ataque epiléptico geralmente começa com um 

grito alto ou grito. Isso também era característico das "visões" de Sra. White. Apresentando sua 

descrição de sua condição enquanto em visões, o Élder Loughborough, em seu trabalho já citado, 

mesma página, diz: " Ao passar em visões, ela dá três gritos extasiados de 'Glória!' O segundo, e 

especialmente o terceiro, mais fraco, mas mais emocionante do que o primeiro . 



Agora leia o que médicos experientes escreveram em livros médicos sobre transes, êxtase e 

catalepsia. 

Dr. George B. Wood "Prática de Medicina", página 721 do Vol. II., No tratamento dos transtornos 

mentais, e explicando a causa e os fenômenos dos transes, diz: 

"O êxtase é uma afeição em que, com a perda de consciência das circunstâncias existentes e a 

insensibilidade à impressão de fora, há uma aparente exaltação das funções intelectuais ou 

emocionais, como se o indivíduo fosse criado em uma natureza diferente ou em uma esfera diferente 

O paciente parece envolto em algum pensamento ou sentimento absorvente, com uma expressão em 

seu semblante como de contemplações altas ou prazer ineffable ... Ao se recuperar do feitiço, o 

paciente geralmente se lembra de seus pensamentos e sentimentos mais ou menos precisamente, E 

às vezes fala de visões maravilhosas que ele viu, de visitas às regiões dos abençoados, de arrebatadora 

harmonia e esplendor, de gozo inexprimível dos sentidos ou afeições ". 

Uma pessoa perfeitamente familiar com a Sra. White não poderia ter descrito suas visões com mais 

precisão. 

Outra alta autoridade médica (G. Durant, MD, Ph.D., membro da American Medical Association, 

Fellow da New York Academy of Medicine, etc, etc, recipiente de várias medalhas, etc), sobre 

descrevendo ecstasy E catalepsia, diz: 

"Muitas vezes acontece que as duas doenças se alternam ou coexistem: no êxtase os membros estão 

imóveis, mas não rígidos, os olhos estão abertos, as pupilas fixas, os lábios lívidos entreabertos em 

sorrisos e os braços estendidos para abraçar a visão amada. O corpo é ereto e erguido até a sua mais 

alta altura, ou então é estendido em todo o comprimento em postura recumbent.Um sorriso peculiar 

radiante ilumina o rosto, e todo o aspecto ea atitude é a de exaltação mental intensa.As vezes o 

paciente é silencioso, a mente Sendo aparentemente absorvido pela meditação ou na contemplação 

de alguma visão beatífica, às vezes há fala mística ou profetizando, ou cantar, ou os lábios podem 

ser movidos sem que nenhum som escape ... Geralmente há insensibilidade completa às impressões 

externas. Associado com a monomania religiosa, era antes muito comum entre os presos de 

conventos, e agora não é freqüentemente encontrada em reuniões de acampamento e outros encontros 

de natureza semelhante. Muitas pessoas verdadeiramente devotas são extáticas. " 

Este era o caso da Sra. White muito claramente. Centenas de semelhantes ocorreram em todas as 

idades e estão ocorrendo constantemente agora. A parte triste disso é que tantas almas honestas são 

iludidas em receber tudo isso como uma revelação divina. 

Quando nos lembramos de que os seguidores da Sra. White, especialmente durante os primeiros dez 

ou quinze anos, eram pessoas muito comuns, completamente desconhecidas com tais exercícios, que 

lhes pareciam milagrosas, não é tão estranho que as aceitassem como a Poder de Deus. Ela própria 

era jovem, sem instrução e inexperiente. Ela só poderia explicar suas experiências incomuns como 

milagrosas, como a obra do Espírito Santo. Assim, depois de duvidar um pouco, ela aceitou a visão 

deles. Provavelmente, o Élder White, pelo menos inicialmente, acreditava em suas visões pela 

mesma razão. 

Todos os relatos de suas visões que temos são escritos por seus devotos crentes. Sabemos que darão 

apenas o aspecto mais favorável deles, omitido qualquer coisa desfavorável. Mas, tomando suas 

próprias declarações, seus sintomas são exatamente os mesmos descritos pelos médicos acima, onde 



visões semelhantes eram apenas os resultados da doença do sistema nervoso, geralmente provocada 

por um golpe na cabeça, como no caso Da Sra. White. Seus fracassos de muitas maneiras, como 

observado em outros capítulos deste livro, não deixam dúvidas razoáveis de que a mulher 

simplesmente se enganou a si mesma quanto à verdadeira natureza e causa de suas visões. 

As visões da Sra. White cessaram sobre o tempo da mudança de vida comum às mulheres. Enquanto 

ela ainda tinha visões, ela alegou que muito que ela "viu" foi inteiramente de sua mente na 

época. Meses, até anos depois, quando ela conheceu um irmão ou uma igreja que precisava de um 

"testemunho", a parte referente a tudo isso veio vividamente à sua mente, ela disse. Ela então 

escreveria esta parte da "visão" esquecida. 

Isso funcionou muito bem até anos depois que suas visões cessaram. Finalmente, isso não poderia 

ser esticado ainda mais. Então suas revelações tinham que vir de uma maneira diferente; Por uma 

voz, por sonhos, por "impressões", por alguém sobre "autoridade" falando, e coisas do género. As 

seguintes expressões, tiradas do último volume de "Testemunhos para a Igreja", Vol. IX, publicado 

em 1909, são exemplos disso. Página 13: " Eu fui instruído ." Página 82: " Instrução me foi 

dada ." Página 65: " Na noite de 2 de março de 1907, muitas coisas me foram reveladas ." A sala, 

ela disse, era muito leve. Página 66: " Então uma voz falou comigo ." Página 95: " O anjo estava 

ao meu lado ." Mas ela não tinha visão como antigamente. Página 98: " Instrução me foi 

dada ." Página 101: " Na noite eu estava acordado de um sono profundo e dado uma 

visão ." Página 137: " Na noite as coisas foram apresentadas a mim ." Página 195: " Em uma 

época eu parecia estar em uma reunião do conselho ." A expressão " Eu fui instruído " 

ocorre repetidamente nessas revelações supostas mais tarde, assim como a expressão " eu vi ", faz 

em seus escritos anteriores. 

Mas tudo isso é completamente diferente do seu período de visão. Então o Espírito Santo caiu sobre 

ela, sua força foi tirada, e ela caiu no chão. Então ela foi levada ao céu, conversou com Jesus, visitou 

os planetas, e coisas do gênero. Nenhuma dessas coisas aconteceu em seus dias mais tarde. Por que 

essa mudança? Os médicos responderam. 

Capítulo 10 - Um Grande Plagiador 

 

Aproximadamente em 1904, o Dr. JH Kellogg e seus sócios do Sanitarium, foi aprendido, não 

estavam aceitando como de Deus todos os escritos da Sra. White. Eles encontraram numerosas 

contradições neles, e acreditaram que muitos deles foram inspirados pelos oficiais, e estavam 

chamando a atenção para algumas dessas coisas. 

A Sra. White, então, escreveu-lhes um "testemunho", pedindo que escrevessem suas dificuldades em 

relação aos seus escritos e os enviassem para ela. Nesta comunicação, datada de 30 de março de 

1905, ela não só prometeu esclarecer essas dificuldades, mas disse que Deus a ajudaria a fazer 

isso. Ela disse: 

"Recentemente, nas visões da noite, eu estava em uma grande companhia de pessoas ... Eu fui 

orientado pelo Senhor a pedir-lhes, e a quaisquer outros que têm perplexidades e coisas graves em 

suas mentes com respeito aos testemunhos que eu Especifique quais são as suas objeções e críticas: 

o Senhor me ajudará a responder a essas objeções e tornar claro o que parece ser intrincado ... Que 



tudo seja escrito e submetido àqueles que desejam remover as perplexidades. Eles certamente devem 

fazer isso, se forem leais às instruções que Deus deu. " 

O Dr. Charles E. Stewart, um dos médicos do Sanitarium de Battle Creek, tomou-a em sua palavra e 

escreveu um grande número de "perplexidades" que ele e outros tinham encontrado em seus escritos 

e os enviou para ela. 

O que a Sra. White fez? Em vez de cumprir sua promessa e tentar uma explicação, ela teve outra 

"visão", na qual ela foi instruída por "um mensageiro do céu" para não fazê-lo. Aqui estão suas 

palavras, escritas sob a data de 3 de junho de 1906: 

"Eu tive uma visão, em que eu estava falando diante de uma grande empresa, onde muitas perguntas 

foram feitas sobre o meu trabalho e escritos.Eu fui dirigido por um mensageiro do céu para não 

assumir o fardo de pegar e responder a todos os ditos e dúvidas Que estão sendo colocados em muitas 

mentes ". 

Observe: Primeiro, "nas visões da noite", ela foi "dirigida pelo Senhor" para pedir aos homens que 

tinham "perplexidades e coisas dolorosas em suas mentes" a respeito de seus escritos, "especificar 

quais são suas objeções e críticas. " "Deixe tudo escrito", disse ela. Então ela não só prometeu 

responder a essas objeções e críticas, mas disse: "O Senhor me ajudará a responder a essas objeções, 

e tornar claro o que parece intrincado." Então, depois que os irmãos fizeram exatamente o que ela 

lhes disse para fazer, ela tinha outra "visão", na qual ela era "dirigida por um mensageiro do céu" 

para não fazer a mesma coisa que ela prometeu fazer e disse que o Senhor Ajudá-la a fazer! 

Ao fazê-lo, ela envolveu a si mesma e, através da alegação de revelação divina para o que ela tinha 

escrito em ambas as comunicações, envolveu Deus, em uma contradição mais flagrante e covarde 

backdown. Como de costume, ela colocou sobre Deus a responsabilidade por seu fracasso. Ele não 

tinha vindo em seu socorro e a ajudado como ela havia dito que o faria, então, através de outra 

"visão", ela o torna responsável por ela quebrar sua promessa. 

A solução simples de tudo isso é, ela não poderia esclarecer essas dificuldades, nem responder a 

essas objeções. Eles eram demais para ela. Procurando conseguir que esses homens se 

comprometessem abertamente por escrito, ela havia feito uma promessa que ela não poderia 

cumprir. Na rede que tinha espalhado para outros, seu próprio pé foi tirado. (Salmo 9:15) 

Uma das perplexidades mencionadas pelo Dr. Stewart em sua comunicação foi: 

A acusação de plágio 

Os direitos de autoria são reconhecidos e protegidos por leis de direitos autorais em todo o 

mundo. Qualquer violação destes direitos, mesmo quando o crédito é dado, é punível com penas 

severas, e freqüentemente por confisco dos trabalhos envolvidos. 

O plágio, ou pirataria literária, é a pior forma dessa ofensa. É a apropriação dos escritos de outro 

como seu próprio, sem citações ou crédito. É indulgente com pessoas sem educação, pedantes e sem 

escrúpulos, que desejam aparecer o que não são, ou para ganhar dinheiro com os produtos de outras 

mentes. 



As obras da Sra. White abundam em ofensas deste tipo. Poucos adventistas do sétimo dia sabem 

disso. Muitas das passagens notáveis de seus escritos, que seus seguidores consideraram evidências 

de sua inspiração e de poderes sobrenaturais, têm sido, após investigação, copiadas literalmente, ou 

com pequenas mudanças verbais, dos escritos dos outros. Um exame cuidadoso revelou dezoito 

estreitos paralelos entre seus escritos eo Livro de Jasher, um livro mencionado duas vezes na Bíblia, 

mas não uma parte da Bíblia; No entanto, nunca uma vez em todos os seus escritos se refere ao Livro 

de Jasher. 

O Dicionário Padrão dá a seguinte definição de plágio: " O ato de plagiar ou apropriar as idéias, 

escritos ou invenções ou outra sem o devido reconhecimento, especialmente o roubo de passagens, 

palavra por palavra ou substância, dos escritos de outro, E publicá-los como seus próprios, roubo 

literário ou artístico . " 

Um dos fatos prejudiciais contra a alegação de revelação divina nos escritos da Sra. White é que ela 

copiou extensivamente de outros autores sem dar crédito. No texto de seus livros, onde ela fez isso, 

ela não dá nenhuma dica dele de forma alguma. Ela não colocou as passagens mencionadas entre 

aspas, nem de qualquer outra forma indicam que ela usou as produções literárias dos outros. A prova 

disto é abundante em várias de suas obras. 

Em 1883 publicou uma obra, de 334 páginas, intitulada "Esboços da Vida de Paulo". No prefácio, 

os editores declararam que ele seria escrito por "ajuda especial do Espírito de Deus". Em 1855, vinte 

e oito anos antes disso, a "Vida e Epístolas do Apóstolo Paulo" tinha sido publicada por Conybeare 

e Howson, dois autores ingleses. Tenho dois livros. Uma comparação entre eles revela o fato de que 

a Sra. White copiou uma grande parte de seu livro diretamente deste trabalho previamente 

publicado. No entanto, ela não faz a mínima referência a esse trabalho, nem dá crédito pelo uso de 

aspas ou de outra forma para o material que ela tão amplamente copiado. Muito poucos adventistas 

estão cientes desse fato; Por isso eles inocentemente ler seu livro como material dado a ela por 

revelação do Espírito Santo em harmonia com a declaração enganosa feita no prefácio pelos 

editores.Em 1907, o Dr. Stewart publicou um panfleto de oitenta e nove páginas, em que ele 

organizou Em colunas paralelas, citações do livro de Sra. White e do livro de Conybeare e Howson 

que acabamos de mencionar. Estes mostram além da disputa que copiou seu assunto diretamente do 

livro mais velho. O material para o livro do Dr. Stewart foi recolhido e preparado em resposta ao 

pedido da Sra. White, em 1905, já referido. Mas ela nunca tentou responder às dificuldades que ele 

apresentava. Cópias de seu livro estão nas mãos de seus líderes há anos; Ainda não foi tentada uma 

palavra de explicação. Stewart diz: "Para deixar claro o que quero dizer com referência à semelhança 

dos dois livros, arranjarei um pouco do assunto em colunas paralelas: 

"Esboços da Vida de Paulo" Por Mrs. EG White, 

1883 

"Vida e Epístolas do Apóstolo Paulo" Por Conybeare 

e Howson, 1855, 3rd ed. 

"Os juízes sentaram-se ao ar livre, sobre assentos 

esculpidos na rocha, sobre uma plataforma que foi 

subida por um lance de degraus de pedra do vale 

abaixo" (p.93) 

"Os juízes sentaram-se ao ar livre, sobre assentos 

esculpidos na rocha, sobre uma plataforma que foi 

subida por um lance de degraus de pedra 

imediatamente a partir da Ágora" (pg 308). 

"Se sua oração tivesse sido um ataque direto aos seus 

deuses, e os grandes homens da cidade que, antes 

"Se tivesse começado atacando os deuses nacionais 

no meio de seus santuários, e com os Areopagitas nos 



dele, estariam em perigo de enfrentar o destino de 

Sócrates" 

assentos próximos a ele, estaria em quase tão grande 

perigo como Sócrates antes dele" (p.310) 

"Um negócio extenso e lucrativo tinha crescido em 

Éfeso a partir da fabricação e venda desses santuários 

e imagens" (página 142) 

"Das expressões usadas por Lucas, é evidente que 

um comércio extenso e lucrativo cresceu em Éfeso a 

partir da fabricação e venda desses santuários" 

(p.432) 

"Somente sua reverência pelo templo salvou o 

apóstolo de ser rasgado em pedaços no local. Com 

violentos golpes e gritos de vingança triunfante, 

arrastaram-no do recinto sagrado" (p.216) 

"Foi apenas a sua reverência pelo Lugar Santo que o 

preservou de ser despedaçado no local." "Eles o 

apressaram para fora do cerco sagrado e assaltou-o 

com golpes violentos" (p.547) 

"Com a excitação, os homens tiraram suas roupas 

como haviam feito anos antes no martírio de Estêvão 

e jogaram poeira no ar com violência frenética." Este 

novo surto lançou o capitão romano em grande 

perplexidade. Ele não tinha entendido o endereço 

hebraico de Paulo e Concluiu da emoção geral de que 

seu prisioneiro deve ser culpado de algum grande 

crime.As altas exigências do povo que Paulo ser 

entregue em suas mãos fez o comandante tremer.Ele 

ordenou que ele fosse imediatamente levado para o 

quartel e examinado por flagelação, que Ele pode ser 

forçado a confessar sua culpa "(página 220) 

"Em sua fúria e impaciência eles tiraram suas roupas 

exteriores (como na outra ocasião em que as roupas 

foram colocadas aos pés do próprio Saul) e jogaram 

poeira no ar com violência frenética." Esta comoção 

jogou Lysias em uma nova perplexidade. Não 

conseguiu compreender o discurso hebraico do 

apóstolo e, quando viu os resultados, concluiu que 

seu prisioneiro deveria ser culpado de algum crime 

enorme, ordenou-lhe que fosse imediatamente 

levado das escadas para o quartel e examinado por 

uma tortura em A fim de obter uma confissão de sua 

culpa "(p.557) 

"Entre os discípulos que serviam a Paulo em Roma 

havia um Onésimo, um fugitivo da cidade de 

Colosse, que pertencia a um cristão chamado 

Filemon, membro da igreja colossal, mas roubou seu 

mestre e fugiu para Roma" (p 284) 

"Mas todos os discípulos que agora ministram a 

Paulo em Roma, nenhum tem para nós um interesse 

maior do que o fugitivo escravo asiático Onésimo. 

Ele pertencia a um cristão chamado Filemon, 

membro da igreja de Colossos. Mas ele tinha 

roubado seu mestre e Último encontrou seu caminho 

para Roma "(p.610) 

O livro da Sra. White, copiado do antigo livro, era tão claro e completo que as editoras do trabalho 

de Conybeare e Howson ameaçavam processar-se se seu trabalho não fosse suprimido. Por isso foi 

retirado da venda, e por muitos anos não foi listado entre seus livros. Algum profeta de idade teve 

que suprimir um de seus livros porque tinha roubado tanto da matéria nele de algum outro 

escritor? Os escritores da Bíblia freqüentemente citar um do outro, mas com o devido crédito. (Ver 

Dan. 9: 1,2, Mateus 24:15, Atos 2: 25-28, Romanos 9.) Mas, como observa o Dr. Stewart, este não é 

um caso isolado. Continuando, fez as seguintes comparações entre seu livro, "Grande Conflito", e a 

"História dos Valdenses" de Wylie e a "História da Reforma" de D'Aubigne, assim: 

"Grande Controvérsia" pela Sra. EG White 

"O touro convidou todos os católicos a tomar a cruz 

contra os hereges, a fim de estimulá-los nesta cruel 

obra, absolveu-os de todas as dores e penas 

eclesiásticas, libertou todos os que se juntaram à 

"História dos Valdenses" Por Rev. JA Wylie 

"O touro convidou todos os católicos a tomar a cruz 

contra os hereges, e estimulá-los nesta obra piedosa, 

absolveu-os de todas as dores e penas eclesiásticas 

gerais e particulares, libertou todos os que se uniram 



cruzada de qualquer juramento que pudessem ter 

feito Legalizou seu título a qualquer propriedade que 

eles pudessem ter adquirido ilegalmente e prometeu 

a remissão de todos os seus pecados para que 

matassem qualquer herege. Anulou todos os 

contratos feitos a favor dos Vaudois, ordenou que os 

seus domésticos os abandonassem, Dar-lhes 

qualquer auxílio e autorizar todas as pessoas a tomar 

posse de seus bens "(p.83) 

à cruzada de qualquer juramento que pudessem ter 

Legitimaram seu título a qualquer propriedade que 

pudessem ter adquirido ilegalmente e prometeram a 

remissão de todos os seus pecados a pessoas que 

matassem qualquer herege, anulando todos os 

contratos feitos a favor dos vaudais, ordenando que 

os seus domésticos os abandonassem, Pessoas para 

dar-lhes qualquer ajuda, e autorizou todas as pessoas 

a tomar posse de seus bens "(página 28) 

"Grande Controvérsia" pela Sra. EG White 

"Na penumbra do seu calabouço, João Huss havia 

previsto o triunfo da verdadeira fé, voltando em seus 

sonhos para a humilde paróquia onde havia pregado 

o evangelho, viu o papa e seus bispos apagando os 

quadros de Cristo que pintara Os muros de sua 

capela, a visão lhe causou grande aflição, mas no dia 

seguinte ele se encheu de alegria ao ver muitos 

artistas ocupados em substituir as figuras em grande 

número e cores mais brilhantes.Quando seu trabalho 

foi concluído, os pintores exclamaram As imensas 

multidões que os cercam: "Agora que os papas e os 

bispos venham, nunca mais os apagarão!" Disse o 

reformador, enquanto relatava o seu sonho: "Tenho 

certeza de que a imagem de Cristo nunca será 

apagada, querendo destruí-la, mas ela será pintada 

em todos os corações por pregadores muito melhores 

do que eu". , 92) 

A "História da Reforma" de D'Aubigne 

"Uma noite, o santo mártir viu, em imaginação, das 

profundezas do seu calabouço, as imagens de Cristo 

que pintou nas paredes de seu oratório, apagadas 

pelos papas e seus bispos". A visão o afligia; Mas no 

dia seguinte viu muitos pintores ocupados em 

restaurar essas figuras em maior número e em cores 

mais brilhantes. Assim que terminou a tarefa, os 

pintores, cercados por uma multidão imensa, 

exclamaram: "Agora, que os papas e os bispos 

venham! Nunca mais os apagará! . . . "Não sou 

sonhador", respondeu Huss, "mas mantenho isso 

com certeza: que a imagem de Cristo nunca será 

apagada. Eles quiseram destruí-la, mas ela será 

pintada de novo em todos os corações por pregadores 

muito melhores do que eu '"(p.3) 

Aqui estão outros exemplos de plágio da Sra. White: 

Testemunho não publicado da Sra. White, 5 de 

agosto de 1896: 

"As leis que governam a natureza física são tão 

verdadeiramente divinas em sua origem e caráter 

quanto a lei dos dez 

mandamentos". "Testemunho", vol. II. "É tanto 

um pecado violar a lei do nosso ser quanto romper 

com os dez mandamentos" (p 70). 

Cole "Philosophy of Health", publicado em 1853, 

26th ed. 

"As leis que governam nossas constituições são 

divinas, e a sua violação há uma pena que deve ser 

enfrentada mais cedo ou mais tarde. E é 

verdadeiramente pecado violar uma dessas leis, 

assim como violar uma das dez Mandamentos "(p.8). 

A "controvérsia dos séculos" de Sra. White, ed. 1888 

"A cruz de Cristo será a ciência eo cântico dos 

redimidos por toda a eternidade" (p 651). 

O "Curso do Tempo" de Robert Pollok escrito em 

1829 

"A redenção é a ciência ea canção de toda a 

eternidade" (p.55) 

Estas citações de seus livros diferentes mostram que a Sra. White praticou este roubo literário direito 

ao longo de toda a sua vida. Dez vezes mais poderia ser dado facilmente. O Grande Conflito é seu 



livro mais popular com seu povo. Cada linha é aceita como original com ela; Tudo inspirado pelo 

Espírito Santo. Estudando-a cuidadosamente, descobrimos que ela era em grande parte tirada 

da História do Sabá de Andrews, da História dos Waldenses de Wylie, da História da Reforma 

de D' Aubigné , do Santuário de Smith, da Vida do Ancião White de Wm. Miller , um livro copiado, 

e outras obras. 

As citações já dadas são suficientes para mostrar que a inspiração da Sra. White era de fontes muito 

humanas, embora ela enviasse suas obras como inspiradas pelo Espírito Santo. Os fatos aqui citados 

estão todos impressos e não podem ser negados com êxito. A partir desses fatos, o leitor pode julgar 

por si mesmo quanto a confiança pode ser colocada em sua afirmação de que todos os seus escritos 

foram inspirados e ditados pelo Espírito Santo. Em sua comunicação com ela, o Dr. Stewart disse: 

"Sou informado por uma pessoa de confiança que teve a oportunidade de saber que você, na 

preparação de suas várias obras, consultou livremente outros autores, e que às vezes era muito difícil 

organizar o assunto para seus livros de tal forma A fim de evitar que o leitor detecte que muitas das 

idéias foram tiradas de outros autores ". 

Lembre-se de que a Sra. White nunca respondeu à comunicação do Dr. Stewart, que ela mesma 

convidou por meio de sua professa revelação de Deus em 30 de março de 1905. E já que em vários 

anos ela não achou nem possível nem conveniente responder o que ela não havia prometido Para 

responder, mas o que ela disse que Deus iria ajudá-la a responder, é evidente que é impossível 

responder a essas objeções. A Sra. White não pode responder-lhes agora, porque ela está morta; E 

depois de um lapso de mais de onze anos [Editor: 93 anos], nenhum de seus seguidores tentou 

responder a eles. 

Uma irmã do Advento que esteve com a Sra. White durante dez anos disse pessoalmente ao autor 

que a vira copiando de um livro no colo. Quando os visitantes entraram, ela cobriria o livro com o 

avental até que eles saíssem, e então prosseguiria com sua cópia. Suas obras mostram que a irmã 

disse a verdade. Tal trabalho é considerado desonroso em qualquer um. É definido como "roubo 

literário". Webster diz: 

" Plagiador: um ladrão de literatura, que rouba os escritos de outro e os oferece ao público como 

seu ." 

Isso é exatamente o que a Sra. White fez, como já foi mostrado. Mas ela fez mais do que roubar seu 

material de outros autores; Enviou-a ao mundo como uma revelação divina dada a ela pelo Espírito 

Santo do próprio Deus. 

Ocasionalmente um estudante universitário é detectado na apropriação de algum autor de um ensaio 

que submete a seu professor como sua própria produção. Quando descoberto, ele é imediatamente 

expulso ou suspenso por má conduta. 

Como pode ser visto a partir do prefácio ou introdução a quase qualquer trabalho padrão ou 

respeitável, honoráveis autores tomam prazer em reconhecer a assistência que receberam a partir das 

produções ou trabalhos de outros. A Sra. White, ao que parece, suprimiu esse fato na medida do 

possível na preparação e publicação de suas obras. A única desculpa plausível que pode ser oferecida 

para isso é que ela tinha um cérebro doente e era uma monomaníaca no assunto de suas visões, 

revelações e idéias religiosas, e achava que seu "dom" lhe dava o direito de fazer o que seria 



Repreensível em outros. Isso explica seus numerosos plágios e contradições, que nunca pareciam 

incomodá-la. 

Se tivéssemos o espaço, poderíamos dar datas, lugares e nomes de pessoas envolvidas, quando nós, 

com os outros, contávamos a ela sobre certas circunstâncias que tinham a ver com outras pessoas; Em 

breve, ela teria um "testemunho" para eles respeitando o que lhe dissemos; Mas, em vez de dizer a 

fonte de sua informação, ela a transmitiu como uma revelação direta de Deus. Ela sabia que 

estávamos cientes da fonte de sua informação; Mas isso não parecia desconcertá-la. 

Todos os que estavam perto dela bem entendiam como usar sua influência através de testemunhos, 

e muitos deles o fizeram. Especialmente seu marido, o Élder White, segurava dessa maneira "sanção 

divina" para todos os seus planos. Isso o ajudou de maneira notável, como também seus dois filhos 

e outros líderes mais tarde. Portanto, nem ele nem eles permitiriam que as "revelações" da Sra. White 

fossem questionadas de qualquer maneira. Em 1909, na última Conferência Geral de seu povo que a 

Sra. White assistiu, uma flagrante ilustração de seu plágio foi descoberta. Um certo ministro foi 

convidado a ler uma manhã antes de uma grande audiência, uma seleção de uma coleção de seus 

testemunhos inéditos. Ao lê-lo, ele a reconheceu como sua própria produção. Sem citações ou crédito 

de qualquer espécie, a Sra. White a tirara de uma comunicação que ele lhe enviara alguns anos antes, 

e apropriou-a como sua. Este homem, que desde a infância tinha sido ensinado a acreditar em sua 

inspiração, ficou aturdido, e começou a investigar suas reivindicações para si mesmo. Para sua 

surpresa, logo os descobriu sem fundamento. 

Miss Marian Davis, a trabalhadora literária que tinha mais a fazer de qualquer um na preparação dos 

livros da Sra. White, foi um dia ouvida gemendo em seu quarto. Entrando, outro trabalhador 

perguntou a causa de seu problema. Miss Davis respondeu: 

"Eu gostaria de poder morrer! Eu queria poder morrer!" 

- Ora, qual é o problema? - perguntou o outro. 

"Oh" Miss Davis disse, "este terrível plágio!" 

Diz-se que, antes de sua morte, Miss Davis estava muito preocupada com a conexão que tinha tido 

com o plágio da Sra. White, pois sabia o quão extensamente tinha sido levado adiante. Em 1911, 

apenas quatro anos antes da morte da Sra. White, três mil dólares foram gastos na revisão de seu 

livro, "Grande Controvérsia", principalmente para aliviá-la de alguns de seus mais flagrantes 

plágios. A revisão começou a ser exigida por alguns de seus próprios povos que tinham tomado 

conhecimento dos fatos. Esta carga de encontro a ela, conseqüentemente, deve estar. Ela era um 

copista, em vez de um escritor original ou inspirado. Enquanto professava ser o porta-voz especial 

de Deus, ela era culpada de praticar essa fraude literária praticamente toda a sua vida. Isso anula sua 

reivindicação de inspiração. Deus não inspira seus profetas para roubar. Embora a Sra. White tenha 

tomado tão livremente dos escritos de outros sem dar crédito, e assim tomou crédito a si mesma, que 

não lhe pertencia, ela era muito particular em receber crédito por si mesma. 30 de janeiro de 1905, o 

Dr. David Paulson, de Chicago, escreveu-lhe, pedindo permissão para fazer extratos de seus escritos 

para sua revista mensal, The Life-boat. 15 de fevereiro de 1905, seu filho, WC White, respondeu o 

seguinte: 



"A Mãe instrui-me a dizer-vos que podereis ser livres para escolher de seus escritos artigos curtos 

para The Life-boat, ou fazer extractos destes MSS e de escritos semelhantes, nos vossos artigos, 

dando em cada caso crédito." 

Por que a Sra. White não fez o que desejava ser feito, e "em cada caso", onde usou os escritos de 

outros, deu "o crédito apropriado"? Pelo que foi apresentado, a resposta é clara. Ela estava tão ansiosa 

para fazer livros, tão possuída pela idéia de sua própria auto-importância e tão desejosa de aparecer 

algo que ela não era, que ela ignorou os direitos de outros, roubado de seus escritos, e tornou-se um 

cleptómano literário pronunciado. 

Capítulo 11 - Usou seu dom para ganhar dinheiro 

 

Não há nenhum exemplo na Bíblia em que um profeta aproveitou sua inspiração para enriquecer-

se. Os profetas da Bíblia geralmente trabalhavam duro, tinham pouco e morriam pobres. A Sra. 

White e seu marido começaram pobres. Ela diz: "Entramos em nosso trabalho sem um tostão" 

( Testemunhos , Vol. I, p.77 ). Mas assim que se tornaram líderes, comercializaram seu trabalho e 

conseguiram se abastecer bem. Eles logo tiveram abundância, e usaram meios para si mesmos 

generosamente. Eles sempre teriam o melhor de tudo, e muito dele. Para onde quer que fossem eles 

precisavam ser esperados da maneira mais servil. Em um acampamento precoce em Michigan, eles 

enviaram seu filho Edson para fora no acampamento gritando: "Quem tem um frango para a mãe? 

Mãe quer um frango." A Sra. White vestia-se ricamente, e geralmente tinha um número de atendentes 

a aguardar. 

Quando o Élder White morreu, diz-se que deixou cerca de US $ 15.000 ou US $ 20.000. Ele 

aproveitou sua posição para beneficiar a si mesmo e à família financeiramente, e ela o ajudou com 

suas revelações. Ela recebeu um salário maior do que foi pago a maioria dos ministros da 

denominação; Recebeu o pagamento de todos os seus artigos fornecidos aos principais documentos 

da denominação (enquanto outros geralmente contribuíram com o deles gratuitamente); Além de 

receber uma receita grande e crescente dos royalties em todos os seus livros. Por vários anos antes 

de morrer, devido à "posição peculiar" que ocupava na igreja, foi-lhe paga uma realeza superior à 

que foi paga a outros autores na denominação. 

Dê um exemplo de como ela usou suas revelações para ganhar dinheiro: Em 1868, o Élder White 

tinha na mão vários milhares de dólares de livros velhos que eram propriedade morta, como eles não 

estavam vendendo, e estavam desatualizados. Ele chegou a um plano para criar um "fundo de livros" 

para a distribuição gratuita de livros e folhetos. Esse fundo ele costumava comprar os livros antigos 

dele e de sua esposa. Quando o dinheiro não veio rápido o suficiente, ela teve uma revelação sobre 

isso assim: 

"Por que os nossos irmãos não enviam as suas promessas sobre o livro e o fundo do tracto mais 

liberalmente e por que os nossos ministros não se apoderam desta obra com seriedade? ... Não nos 

deteremos sobre este assunto. Até a obra, os meios virão, e nós diremos aos pobres e queremos livros, 

envie suas ordens ... Nós lhe enviaremos um pacote contendo quatro volumes de 'Dons Espirituais', 

'Como Viver, "Apelo à Juventude", "Apelo às Mães", "Leituras do Sábado", e duas grandes cartas, 

com chave de explicação, ... e cobrar ao fundo quatro dólares "  

( Testimonies , Vol. I, p. 689). 



Cada um desses livros era seu. O dinheiro veio, e eles embolsaram tudo. Eu estava lá, e sei. 

A Sra. White tinha cerca de vinte livros inspirados. Para vendê-los, todos os esforços possíveis foram 

feitos através de cada canal. Ela estava constantemente insistindo em sua venda por toda a sua 

autoridade inspirada. Ouvi-la: 

"O volume de" Espírito de Profecia "e também os" Testemunhos "deve ser introduzido em cada 

família que guarda o sábado ... Deixe-os serem desgastados por serem lidos por todos os vizinhos ... 

Prevalecem sobre eles para comprarem cópias. A luz tão preciosa, que vem do trono de Deus, está 

escondida sob um alqueire, e Deus fará com que seu povo seja responsável por esta negligência "  

( Testimonies , Vol. IV, pp. 390, 391). 

Veja como ela elogia seus próprios livros! Então, é claro, seus livros foram empurrados e vendidos 

em grande número, e como resultado, ela recebeu grandes retornos financeiros. Seus royalties de 

apenas uma de suas editoras (a de Washington, DC), em 1911, somaram mais de US $ 8.000, ou 

mais do que os lucros líquidos da própria casa nesse ano. De um livro só, ela recebeu mais de US $ 

4000 realeza, e de todos os seus livros mais de US $ 100.000. [Nota do Editor: Em dólares de 
1998, isso equivale a muitos milhões de dólares.] 

Em seu livro "Passado, Presente e Futuro", página 367, edição 1909, seu filho, Edson White, acusa 

a Sra. Eddy de "simonia" porque aproveitou seu sistema para ganhar dinheiro. A acusação é 

igualmente contra a Sra. White. Se um praticava simonia, o mesmo acontecia com o outro. 

A própria Sra. White, no entanto, não era uma boa gerente de negócios. Ela aconselhou os irmãos a 

realizar vários projetos de negócios que provaram grandes falhas financeiras. Em 8 de junho de 1905, 

escreveu o Élder WJ Fitzgerald, presidente da Conferência do Leste da Pensilvânia, para "ir direto 

para a frente" na compra de um certo edifício na Filadélfia para um sanatório; "Levantar cada centavo 

possível." Ele fez isso. A instituição provou ser um fracasso, foi finalmente fechado, eo edifício 

vendeu a uma perda de mais de US $ 60.000 para a denominação. 

Na mesma época, ela deu instruções semelhantes a respeito da compra de outro prédio para um 

sanatório em Nashville, Tennessee. Esta também foi uma falha, e implicou uma perda de US $ 

30.000. 

Um pouco mais tarde, através de seu conselho, a denominação foi mergulhada em dívida de mais de 

US $ 400.000 em Loma Linda, Califórnia, embora em 1901 ela tivesse dito a seus seguidores que 

"evitassem a dívida como você evitaria a doença" e que "deveríamos Evitai a dívida, como se 

evitássemos a lepra "(" Testimonies ", Vol. VI, pp. 211, 217). Sua instrução conflitante lançou os 

líderes em grande perplexidade. 

Pouco depois da morte de seu marido, ela ficou financeiramente envergonhada, apesar de sua grande 

renda. Por muitos anos ela manteve um séquito de servos que suas despesas familiares eram 

pesadas. Quando morreu, diz-se que ela estava muito endividada, apesar de possuir uma grande casa 

e um rancho na Califórnia, vale provavelmente $ 20.000 [Editor: Esse 
rancho provavelmente valeria meio milhão hoje] , além dos pratos e direitos autorais de seus 

numerosos Livros, vale muitos milhares mais. Para salvar seu crédito, a Conferência Geral assumiu 

suas obrigações. 



A Sra. White deu instrução muito explícita sobre o dever das editoras de pagar royalties aos autores 

(ver Testemunhos , Vol. V., pp. 563-566). Contrariamente às suas instruções claras, no entanto, os 

líderes denominacionais estão planejando descontinuar, na medida do possível, o pagamento da 

realeza completamente. O exemplo que ela colocou nesta matéria parece ter-lhes voltado contra ela, 

e os levou a desconsiderar suas instruções simples e os direitos dos autores. 

Capítulo 12 - Sua Alta Reclamação Disproved 

 

Nenhum profeta de Deus jamais fez afirmações mais fortes do que a Sra. White. Em Spiritual Gifts , 

vol. II, página 293, ela diz: " Eu sou tão dependente do Espírito do Senhor ao relacionar ou 

escrever uma visão do que ter uma visão ". Aqui ela afirma que as palavras em que suas visões 

são registradas são de inspiração divina. Mas sei que as palavras em seus livros e "testemunhos" 

escritos não são inspiradas; para: 

1. Ela muitas vezes mudou o que tinha escrito, e escreveu de forma muito diferente. Eu a vi arranhar 

uma linha, uma frase e até mesmo uma página inteira, e escrevê-la de forma diferente. Se Go lhe 

desse as palavras, por que as arranhou e as alterou? Deus muda sua mente dessa maneira? 

2. Eu a vi sentar-se com a caneta na mão e ler o manuscrito para o marido, enquanto ele sugeria 

mudanças, o que ela fez. Ela arranharia suas próprias palavras e colocaria as dele. Ele estava 

inspirado também? Ela negou isso. Em "Testimonies," Vol. I., página 612, ela diz: " Nunca vi seu 

julgamento como infalível, nem suas palavras inspiradas ." E, no entanto, ao preparar seus 

escritos, ela tomaria suas palavras em preferência às suas. 

3. Como ela era ignorante de gramática, ela empregou escritores consumados para tomar seu 

manuscrito e corrigi-lo, melhorar a sua redação, polonês-lo, e colocá-lo em estilo popular, para que 

seus livros venderiam melhor. Milhares de palavras, frases e frases, não as suas, foram assim 

colocadas por essas outras pessoas, algumas das quais nem sequer eram cristãs. Suas palavras 

também eram inspiradas? 

4. Um de seus funcionários trabalhou por mais de oito anos preparando seu maior livro. Depois de 

completá-lo, ela disse: "Eu tenho um pouco aqui, e um pouco lá, e um pouco em outro lugar, e teceu 

tudo junto." A gerente de uma de suas maiores editoras, que estava intimamente familiarizada com 

seu trabalho, disse que não supunha que a Sra. White jamais tivesse preparado um capítulo inteiro 

para um de seus populares livros de assinatura. Eram todo o trabalho dos outros. 

5. Ao coletar matérias para seus livros, a Sra. White freqüentemente copiou seu assunto, sem crédito 

ou sinal de citação, de outros autores, nenhum dos quais reivindicou a inspiração divina para seus 

escritos. Veja o capítulo sobre seus plágios. Esses autores foram inspirados? 

6. Muitas das coisas que ela diz "eu vi", "fui mostrado", "fui mostrado", são agora conhecidas como 

falsas. Essas expressões abundam em seus escritos para a igreja. No pequeno livro, "Early Writings", 

ocorrem 409 vezes. Mas Deus não mostra aos seus profetas coisas que não são verdadeiras. Portanto, 

Deus não lhe mostrou o que ela afirma que ele fez. 

7. Os líderes denominacionais muitas vezes tratavam seus escritos como qualquer produção literária 

comum, e não como a palavra inspirada de Deus. Aqui está o testemunho de alguém que sabe: 



"Isso é para certificar que eu era leitor de provas no escritório da Review and Herald aqui por seis 

anos, começando em 1898. Muitas vezes, quando os testemunhos da Sra. White foram recebidos, as 

passagens foram cortadas e deixadas de fora como se adequava aos que estavam na autoridade No 

escritório. (Assinado) WR Vester. 

Em 7 de outubro de 1907, em Battle Creek, Michigan, um comitê da igreja convocou o Dr. JH 

Kellogg para investigar suas opiniões religiosas, especialmente sua atitude em relação aos 

depoimentos de Mrs. White. A entrevista durou oito horas, das 8h30 da manhã. Até às 4:30 da tarde, 

foi stenographically relatado, e coberto 164 páginas dactilografadas. O médico admitiu que a Sra. 

White queria ser uma mulher cristã, mas sustentou que seus testemunhos não eram confiáveis. Ele 

deu muitos exemplos onde ela contradisse fatos bem conhecidos - contradisse o que ela mesma tinha 

escrito, e negou o que ela tinha dito. Ele deu muitos casos em que as autoridades simplesmente a 

usaram para obter depoimentos que se adequassem aos seus projetos. Ele deu instâncias onde esses 

funcionários tinham cortado de seus testemunhos partes que não gostavam, juntaram outras peças 

para mudar o significado, e então, com o seu nome assinado, usaram-nas para promover seus 

esquemas e "para baixo" homens que desejavam silêncio. 

Na página 48 deste relatório o médico diz: "Esses homens freqüentemente cortaram grandes pedaços 

de coisas que a Irmã White tinha escrito, que colocavam as coisas em uma luz que não era a mais 

favorável para elas, ou não se adequavam às suas campanhas dessa forma Eles se sentiram à vontade 

para cortá-los para mudar o efeito e o teor de toda a coisa, enviando-o para o nome da irmã White. 

Eu sei disso, e acho que você também sabe disso. O comitê não podia contradizê-lo. Isso mostra o 

pouco respeito que os funcionários têm pelos testemunhos. 

Na página 51, o médico diz: "Eu não acredito na infalibilidade da Sra. White e nunca o fiz. Eu lhe 

disse há oito anos, em seu rosto, que algumas das coisas que ela me enviou como testemunhos não 

eram a verdade, Eles não estavam em harmonia com os fatos, e ela mesma descobriu. " Ela 

finalmente confessou a ele, disse ele, que ela estava enganada. 

Na página 96, ele diz novamente: "Sei que a fraude está sendo perpetrada, e eu não tenho simpatia 

com isso." Eu sei que as pessoas vão para a Irmã White com algum plano ou esquema que querem 

levar adiante com seu endosso de Ele, e levante-se e diga: 'O Senhor falou!' " 

Na verdade, essa é a forma como uma grande parte de seus "testemunhos" foram dadas; Ou seja, 

através da influência de alguém sobre ela, para escrever o que queria escrito. 

Na página 62, GW Amadon, por muitos anos chefe da impressora no escritório da Revisão , e um 

membro do comitê que examinou o Dr. Kellogg, disse: "Você sabe, nos dias do Élder James White, 

como ela Escritos foram tratados, assim como eu. " Dr. Kellogg respondeu: "Claro que sim." Ou 

seja, o Élder White os manipulou para se adequar a si mesmo. Mais tarde, outros fizeram a mesma 

coisa. 

Na página 130, o médico diz que a Sra. White lhe disse: "Dr. Kellogg, às vezes duvido da minha 

própria experiência". Isso foi em 1881. Isso mostra que, às vezes, ela não tinha certeza se suas visões 

eram de Deus. 

Na mesma página, o médico diz que o Élder White veio a ele um dia e disse: "Dr. Kellogg, é 

maravilhoso, minha esposa às vezes tem as experiências mais notáveis, o Senhor se aproxima dela e 

ela tem as experiências mais notáveis, e Então o próprio diabo entra e toma posse dela. " 



Essas declarações lançam algumas luzes laterais notáveis sobre a vida da Sra. White e dão provas 

adicionais de que ela não estava inspirada. 

8. Ela própria reprimiu alguns de seus próprios escritos, para os quais, na época de sua primeira 

publicação, ela reivindicou a inspiração divina. Consulte o capítulo sobre "Escritos prejudiciais 

suprimidos". 

9. Finalmente, na revisão de alguns de seus livros, ela contradiz diretamente o que ela havia escrito 

anteriormente. Assim, em todas as edições de seu livro, "Conflito dos séculos", página 383, de 1888 

a 1911, da queda da Babilônia referida em Apocalipse 14: 8, ela disse: "Não pode se referir à Igreja 

Romana. " Aplicou-a completamente às igrejas protestantes. Mas na edição revisada de 1911 essa 

declaração foi mudada para ler: "Não pode se referir somente à Igreja Romana". Antes disto não 

poderia se referir à Igreja Romana, mas agora ela diz que se aplica a essa igreja e Para esta igreja em 

particular, mas não para ela sozinho.Isso inclui outros.É aqui uma contradição direta, se alguma vez 

houve um.Que, então, torna-se de sua pretensão de inspiração divina para seus escritos, e à alegação 

ainda mais presunçosa dela Seguidores de que seus escritos são "o único intérprete infalível" da 

Bíblia? Deus muda de idéia e se contradiz dessa maneira? 

Os capítulos anteriores mostraram claramente a verdadeira fonte de sua inspiração. 

Capítulo 13 - Primeiras Visões Infantis 

 

As idéias e a maneira de expressá-las em suas primeiras visões são muitas vezes cruéis, infantis e 

extravagantes, diferindo materialmente de seus escritos nos anos posteriores. Na época de suas 

primeiras visões ela tinha apenas dezessete anos, não lida, e cheia de idéias fanáticas dos Millerites 

daquela data. Essas visões estavam de acordo com seus arredores e sua mente infantil naquele 

momento. Em sua primeira visão, ela diz ter visto "uma árvore com um tronco em ambos os lados 

do rio, ambos de ouro puro e transparente" ( Early Writings , edição 1907, p.17). Mais uma vez: "Eu 

vi duas longas varas nas quais pendiam fios de prata, e nos fios as mais gloriosas uvas". Pense em 

uma árvore frutífera de ouro, e de fios de prata com uvas! Uma idéia digna para uma mente infantil. 

Mais uma vez: "Todos os anjos têm uma carta de ouro, que devem apresentar na porta da cidade 

santa, para entrar e sair" (p.39). 

Cada santo de todos os incalculáveis milhões de salvados tem uma coroa de ouro. Ela diz: "Jesus 

com a sua própria mão direita colocou-os sobre nossas cabeças" (p.16). Para o próprio Jesus fazer 

tudo isso por todas as miríades de redimidos, exigiria centenas de anos. Então ela vê "uma mesa de 

prata pura, tinha muitos quilômetros de comprimento, mas os olhos podiam se estender sobre ela" 

(p.19). Todos os santos têm casas de prata; Em cada casa há uma prateleira de ouro. Os santos retiram 

suas coroas de ouro, colocam-nas na prateleira e saem para trabalhar no chão (pg 18). 

Ela vê crianças pequenas "usar suas pequenas asas e voar para o topo das montanhas" 

(p.19). Novamente: "Os santos usaram suas asas e montaram no alto da parede" (p.53). Onde está a 

Escritura para esse ensinamento? 



Ela afirmou ter tido uma visão minuciosa de Satanás; Viu a moldura, a forma da cabeça, os olhos, 

etc. Ela diz: "Sua estrutura era grande, mas a carne pendia frouxamente sobre suas mãos e rosto, 

enquanto eu o contemplava, seu queixo descansava sobre a mão esquerda" (p 152). 

Observe suas visões extremas e materialistas de tudo, como uma criança simplória e imaginativa, 

exatamente o que ela realmente era naquele tempo. Em seus escritos posteriores, quando ela se 

tornou mais inteligente e melhor lida, essas idéias grosseiras desaparecem em grande parte. Suas 

idéias sobre a queda de Satanás, a queda do homem e a perda do Éden, parecem ter sido tiradas do 

"Paraíso perdido" de Milton, certamente não da Bíblia. 

Olhe para os seus pontos de vista sobre a destruição dos ímpios. Ela diz que alguns foram consumidos 

"rapidamente". "Alguns consumiam muitos dias e, enquanto houvesse uma porção deles sem 

consumo, toda a sensação de sofrimento permanecia" (p. Então, se um osso da coxa foi o último a 

queimar após o cérebro e todos os nervos se foram, esse osso poderia pensar, sentir e entender, e 

sofrer, sem cabeça ou cérebro! Isto é digno do Inferno de Dante, ou da velha idéia medieval da tortura 

no fogo literal. Deus teria que fazer um milagre em cada caso individual para torturar os homens 

dessa maneira. 

Enquanto a Dra. Kellogg estava em seu favor, a Sra. White usou os termos mais extravagantes em 

seu louvor. Aqui está um exemplo: o Dr. Kellogg "tomou os casos mais difíceis, onde, se a faca tinha 

escorregado um hair's-largura, teria custado uma vida. Deus estava ao seu lado e uma mão de anjo 

estava em sua mão, guiando Através das operações "(Boletim da Conferência Geral, 1901, página 

203). 

Se um anjo poderia fazer isso para o Dr. Kellogg, outros anjos poderiam fazer o mesmo para qualquer 

cirurgião devoto, ou mesmo para uma pessoa que nunca estudou cirurgia em tudo. Isso ilustra o freio 

desgovernado sobre sua fértil imaginação em todos os seus escritos. 

Em 1901, ela chamou o Dr. Kellogg de "médico designado por Deus". Um pouco mais tarde (23 de 

julho de 1904), ela o denunciou como uma ferramenta do diabo e disse que fora "ensinado pelo 

mestre dos sofismas" ("Special Testimonies", Série B, p.43). 

Um erro histórico sobre os dois Herodes 

Em seus primeiros anos, especialmente, a Sra. White era inteiramente ignorante da história. Daí ela 

cometeu muitos erros que são muito aparentes. Aqui está um sobre os dois Herodes: um Herodes 

participou do julgamento de Cristo; Anos mais tarde outro Herodes pôs James à morte. A Sra. White 

não sabia disso, mas supunha que era o mesmo Herodes em ambos os casos. Este é o seu comentário 

inspirado: "O coração de Herodes se endureceu ainda mais, e quando ouviu que Cristo ressuscitou, 

não se perturbou muito, tomou a vida de Tiago", etc. ( Primeiros Escritos , segunda parte, p.54) . 

Uma nota da editora, na parte inferior desta página, faz esta confissão: "Foi Herodes Antipas que 

participou do julgamento de Cristo, e Herodes Agripa que matou James". E eles tentam resolver 

questões para ela, dizendo: "Era o mesmo espírito de Herodes, apenas em outra personalidade". 

O Senhor não sabia a diferença entre os dois Herodes? Certamente! Ele inspirou a Sra. White a 

escrever essa falsa declaração? Não. O simples fato é que ela escreveu isso fora de sua própria mente 

como ela supunha que era. Ela oferece uma prova clara de que ela não estava inspirada. 



Capítulo 14 - O Editor Smith Rejeitou Seus Testemunhos 

 

Uriah Smith foi o editor do Review and Herald , seu papel na igreja, por mais de cinquenta 

anos. Todos esses anos ele estava intimamente associado com a Sra. White, e tinha todas as 

oportunidades possíveis para julgar suas reivindicações de inspiração divina. Como a maioria de nós, 

ele começou com a mais plena confiança em suas afirmações. Em 1868 escreveu uma longa defesa 

de suas visões, em um panfleto de 144 páginas. Com o passar dos anos começou a questionar sua 

inspiração. Primeiro, ele negou que o "testemunho de Jesus" de Apocalipse 12:17 significasse 

profetizar e ser um profeta, como a Sra. White assumiu. Sua posição sobre isso era bem 

conhecida. Mais tarde, ele argumentou que devemos discriminar entre uma "visão" direta e 

simplesmente uma carta, ou testemunhos, ela escreveu. 

De Healdsburg, Calif., 28 de março de 1882, a Sra. White escreveu ao Élder Smith uma carta mordaz, 

condenando-o e exigindo que ele leu o que ela havia escrito para ele na igreja de Battle Creek. Isso 

ele se recusou a fazer. Ele disse que era apenas uma carta dando sua opinião pessoal, e não foi 

inspirado. Cortou-o profundamente. 

20 de junho de 1882, ela escreveu uma carta à igreja dizendo que ela havia escrito Smith, e que ele 

tinha retido o testemunho. Ambas as comunicações que ele foi obrigado a ter impresso em 

"Testemunhos para a Igreja", No. 31, páginas 41-80, o primeiro sob o título, "Testemunho 

Importante", eo segundo sob o título, "Os Testimonies Slighted. " Então estes foram circulados 

através de todas as igrejas em todos os lugares. Isso foi humilhante para Smith; Mas ele teve que 

engolir ou rebelar. Durante anos era uma pergunta que ele faria. 

Na primeira carta, a Sra. White disse: "Você despreza e rejeita os testemunhos" (p.45). Aqui a Sra. 

White, em uma revelação inspirada, testifica que Smith havia rejeitado os testemunhos. Portanto, 

deve ser um fato, que ele nunca negou. No segundo, ela disse: "Se você diminuir a confiança do povo 

de Deus nos testemunhos que ele enviou, vocês estão se rebelando contra Deus, assim como eram 

Corá, Datã e Abirão ... Deus estava falando através do barro" , 63). 

Acreditando, com outros, que Smith estava prestes a se rebelar, ela disse: "No poderoso peneiramento 

que logo ocorrerá ... muitas estrelas que nós admiramos por seu brilho, então sairemos na escuridão" 

(pp. 76, 77). Mas a previsão falhou. O "poderoso peneiramento em breve ocorrerá" não ocorreu, nem 

ocorreu durante os trinta e cinco anos desde que a previsão foi feita, e Smith, embora duvidando, 

permaneceu na igreja. 

Na segunda carta, a Sra. White disse: "Você poderia dizer que essa comunicação era apenas uma 

carta, sim, era uma carta, mas motivada pelo Espírito de Deus" (p.63). Smith cedeu, mas não estava 

convencido. Só aumentava suas dúvidas. Ele falou-os livremente para mim. 

Um dia, nos degraus do tabernáculo de Battle Creek, eu disse a ele: "Vocês escreveram uma defesa 

das visões, mas isso não é satisfatório para vocês mesmos". Ele simplesmente riu. Coloquei um dedo 

sobre o outro e disse: "Você sabe que eles se contradizem exatamente assim." Novamente ele riu e 

não disse nada. 



6 de abril de 1883, o Élder Smith escreveu-me assim: "Se as visões descessem inteiramente, isso não 

afetaria minha fé em nossas teorias bíblicas ... Eu não aprendi nenhuma dessas coisas com as visões 

[...] A idéia tem sido cuidadosamente instilada na mente do povo que questionar as visões no 

mínimo é tornar-se ao mesmo tempo um apóstata sem esperança e rebelde ". 

Em 31 de julho de 1883, ele me escreveu de novo: "A irmã White fechou a boca, no testemunho 

especial da igreja de Battle Creek ela me publicou como tendo rejeitado não apenas esse testemunho, 

mas todos os testemunhos. Digo que não os rejeitei, mostrando assim que o tenho, pois contradito 

este, mas se digo que o fiz, isso não lhes servirá de nada. 

Pobre companheiro, ele estava realmente em um dilema. Sob a data de 7 de agosto de 1883, ele me 

escreveu mais uma vez: "Agora tenho de discriminar entre" testemunho "e" visão ". Acho que me 

conheço tão bem quanto a irmã White me conhece. 

22 de março de 1883, ele me escreveu de novo: "Parece-me que os testemunhos vieram praticamente 

nessa forma, que não vale a pena defender as enormes reivindicações que agora são apresentadas 

para eles. Tratamento injusto que recebi no ano passado, não sinto nenhum fardo nessa direção ". 

2 de outubro de 1883, escreveu-me que permitiu que se entendesse que ele não havia rejeitado os 

testemunhos, para que outros, por seu exemplo, não fossem obrigados a desistir, não apenas dos 

testemunhos, mas também do resto da mensagem . Com essa desculpa plausível, silenciou sua 

consciência, permitiu que sua influência favorecia o que ele mesmo não acreditava e manteve seu 

ofício. 

A partir disto, veremos que ele foi obrigado a viver uma vida dupla, como muitos outros altos 

funcionários daquela igreja o tempo todo fizeram e estão fazendo agora. Publicamente, Smith aceitou 

os testemunhos; Em particular, ele não acreditava neles. 

Quando deixei os adventistas, afirmei que o Élder Smith, como eu, duvidava dos testemunhos. Os 

oficiais pressionaram-no então para indicar na revisão sua posição a respeito deles. Isso o colocou 

em um lugar apertado. Depois de muita pressão, ele escreveu um pequeno artigo intitulado 

"Pessoal". Cada linha mostra que ele tentou dizer algo sem realmente dizer nada. Seus irmãos não 

ficaram satisfeitos. Foi-me dito que ele disse: "Você vai levar isso ou nada." Aqui estão algumas 

linhas de sua declaração: 

"Quão perto de eu chegar a desistir deles, estou disposto a qualquer um saber quem quer saber se ele 

pode ser determinado.Talvez eu não tenha chegado tão perto como alguns supõem, talvez não tão 

perto como eu me supus (...) Sob o que pareceu, para o tempo, fortes provocações para se afastar do 

trabalho, perguntei até onde isso poderia razoavelmente ser feito, ou quanto desse trabalho poderia 

ser consistentemente entregue ... Um pouco de reflexão é Suficiente para mostrar que a mensagem e 

aquilo que a acompanhou não podem ser separadas ... Bem, então, diz um, o absurdo desta parte [as 

visões] da obra é suficiente para derrubar o outro, ao que eu respondo, Não, porque a força das outras 

partes é suficiente para impedir que uma pessoa desista, e esta foi a posição que ocupei "(" Respostas 

a Canright ", p. 

Aqui Smith possui que as visões da Sra. White são absurdas, e que, de pé por eles mesmos, ele teria 

dado-lhes. Era sua fé nas outras partes da mensagem que o impedia de repudiá-las. E isso é o que ele 

me disse pessoalmente. Nos próprios testemunhos ele não viu nenhuma evidência de inspiração 

divina, mas viu o suficiente contra eles para rejeitá-los como absurdos. Nenhum homem teve uma 



chance melhor de saber isso do que ele. Durante os últimos trinta anos de sua vida ele relutantemente 

aceitou os testemunhos externamente, porque ele tinha que ser ou ser expulso do cargo. Ele era uma 

ilustração justa da escravidão espiritual em que muitos de seus ministros e oficiais mais inteligentes 

são mantidos agora. Eu mesmo usei esse jugo galante há anos, e sei o que isso significa. Uma vez, o 

Élder WC Gage, outro proeminente ministro adventista, disse-me: "Eu odeio e me desprezo por fingir 

acreditar no que eu não acredito"; Isto é, os testemunhos. No entanto, como o Élder Smith, ele 

engoliu suas dúvidas, sufocou sua consciência e ficou lá até sua morte, como muitos estão fazendo 

agora. 

Capítulo 15 - Suas Profecias falham 

 

A Sra. White e seus seguidores afirmam que ela tinha o "espírito de profecia" de dezembro de 1844, 

até o fim de sua vida, agosto de 1915 - setenta e um anos. Durante esses longos anos escreveu mais 

de vinte volumes. Durante todo esse tempo, ela afirmou que o futuro estava sendo revelado a ela, e 

previu o que aconteceria. Aqui suas reivindicações podem ser examinadas e testadas. 

Os profetas de Deus predisseram coisas definidas a acontecer; Nomeou pessoas e cidades, e disse o 

que aconteceria a cada um, e quando. José previu sete anos de abundância e sete anos de fome 

(Gênesis 41); Samuel disse a Saul que o reino seria tirado dele e dado a outro (1 Samuel 

15:28); Isaías, chamado Ciro, duzentos anos antes de ele (Isaías 44:28); Jeremias predisse a queda 

de Babilônia (Jeremias 51); Daniel profetizou sobre a ascensão e queda da Babilônia, Medo-Pérsia, 

Grécia e Roma (Dan 2 e 7); Jesus advertiu da destruição de Jerusalém (Mateus 24); Agabus previu 

o que aconteceria a Paulo em Jerusalém (Atos 21:10, 11). Poderiam ser dadas séries de casos. 

Mas onde estão as predições cumpridas da Sra. White durante seus setenta e um anos de 

profecia? Que acontecimentos definitivos ela previu que ocorriam em tempos definidos e em citações 

definidas? Onde estão essas profecias? Em nenhum lugar em todos os seus numerosos volumes. 

A princípio, ela se aventurou a prever algumas coisas definitivamente, mas todas falharam. Depois 

que invariavelmente colocou tudo em termos gerais, não se aventurando a nomear definitivamente 

quaisquer pessoas ou cidades ou lugares ou tempo. Ela previu numerosas inundações, tempestades, 

terremotos, guerras, etc., tudo em termos gerais. Qualquer um poderia fazer isso com segurança, sem 

qualquer dom profético. Se ela realmente tinha o espírito de profecia, que deveria ter sido a 

característica marcante de seus livros. Em vez disso, seus "Testemunhos" e outros livros são 

dedicados quase inteiramente a assuntos pessoais, exposições da Bíblia e assuntos práticos sobre a 

conduta e o dever cristãos, o mesmo que qualquer professor religioso inteligente poderia escrever. 

Uma vez em seus primeiros trabalhos, ela se aventurou a prever a maldição de Deus sobre uma 

pessoa definida, Moses Hull. Em 1862 ele estava prestes a desistir de sua fé no adventismo. A Sra. 

White escreveu-lhe assim: "Se você prossegue no caminho que começou, a miséria e a aflição estão 

diante de você, a mão de Deus o prenderá de uma maneira que não lhe convém. Church, "Vol. I, pp. 

430, 431). O Sr. Hull viveu em muitos anos longos até uma idade madura, e nada do tipo predito 

aconteceu. Depois disso, ela ameaçou muitos, mas sempre em termos gerais. 

Predições sobre a guerra civil 



A Guerra Civil de 1861-65 colocou os adventistas do sétimo dia em uma posição difícil. Eles não 

poderiam participar da guerra e guardar o sábado. O projecto os ameaçava. O que agora? Eu era um 

deles, vinte anos de idade - a idade certa para ir para a guerra. Então eu me lembro de tudo 

distintamente. 

Algo tinha de ser feito. Esperávamos que a Sra. White tivesse uma revelação. E ela tinha - vários 

deles, cobrindo trinta páginas de material impresso no Volume I. De "Testemunhos para a Igreja". Na 

época, lemos essas revelações com grande ansiedade, esperando luz à frente. Ficamos muito 

desapontados. Eles simplesmente contaram o que todos já sabiam, refletindo os sentimentos dos que 

se opunham ao governo e à guerra. 

Era uma tentativa forçada de dizer algo quando ela não tinha nada para contar. Leia à luz de hoje, é 

visto como mero trabalho de suposição, na maioria errado. Ela diz: "Era necessário que algo fosse 

dito" ("Testimonies", Vol. I, p.356). Tudo foi dirigido a nós, um punhado de cerca de dez mil, metade 

mulheres, nenhuma influência no governo ou na guerra. Os profetas bíblicos foram direto ao rei e 

lhe disseram como conduzir a guerra, e qual seria o fim. Nosso profeta não tinha tal mensagem. Ela 

diz: "4 de janeiro de 1862, foi-me mostrado algumas coisas em relação à nossa nação" (p.253). É 

tudo uma amarga denúncia da administração de Lincoln e sua gestão da guerra. Cada movimento 

tinha sido errado, e apenas a derrota foi profetizada. Mas o veredicto da história é que Lincoln foi 

um dos homens mais sábios e mais bem sucedidos que já liderou uma nação através de uma crise. O 

mundo inteiro o honra. Com as mais tremendas probabilidades contra ele no início, ele conduziu a 

guerra para uma gloriosa vitória, preservou a união, libertou os escravos e beneficiou até o 

sul. Durante as escuras horas daquela terrível luta, como ele precisava do encorajamento de um 

profeta de Deus, se houvesse um, como a Sra. White afirmou ser. Mas toda a sua mensagem era de 

oposição, culpa, condenação e uma profecia de derrota e fracasso final - exatamente a dos oponentes 

de Lincoln e sua gestão da guerra. Ouça ela: 

"A rebelião foi manuseada tão cuidadosamente, tão lentamente, que muitos ... se juntaram à 

Confederação do Sul, que não o faria, se o governo tivesse tomado medidas imediatas e precisas em 

um período inicial ... Quão pouco se ganhou! Foram induzidos a alistar-se com o entendimento de 

que esta guerra era para exterminar a escravidão, mas agora que eles são fixos, eles acham que foram 

enganados, que o objeto desta guerra não é abolir a escravidão, mas para preservá-lo como ele é. 

" "A guerra não é para acabar com a escravidão, mas apenas para preservar a União" (pp. 254, 258). 

Isso foi apenas alguns meses depois que a guerra começou. Como ela, algumas cabeças imprudentes 

instaram Lincoln a declarar imediatamente a abolição da escravidão. O general Fremont teve que ser 

removido de seu comando porque ele começou exatamente isso no Ocidente. Era prematuro. O 

sentimento geral da nação não estava pronto para isso. Lincoln apenas esperou e observou o tempo 

apropriado. Então foi um sucesso. Agora todos vemos a sabedoria de seu curso. 

A Sra. White prossegue: "Eles [os soldados] perguntam: 'Se conseguirmos reprimir a rebelião, o que 

ganhou?' Eles só podem responder desanimadoramente, 'Nada' "(p.225). Fine linguagem para 

incentivar Lincoln, os soldados eo Norte na hora escura de sua necessidade! 

Ela continua: "O sistema de escravidão, que arruinou nossa nação, é deixado para viver e provocar 

outra rebelião" (mesma página). Uma profecia simples e falsa. Tal coisa não aconteceu, como todos 

sabem agora. 



Mais uma vez: "As perspectivas diante de nossa nação são desencorajadoras" (mesma página). Sim, 

tanto quanto os humanos pudessem ver. Mas ela afirmou ter revelações divinas do futuro. Se sua 

afirmação fosse verdadeira, ela teria visto a vitória no final, refutando suas palavras. 

Ouça-a novamente no mesmo tom sombrio: "À medida que esta guerra me foi mostrada, parecia o 

mais singular e incerto que já tenha ocorrido ... Parece impossível ter a guerra conduzida com 

sucesso". Sim, para ela era incerto, impossível ter sucesso. Mas era tudo o que Deus sabia? Tudo o 

que ele podia dizer a ela? Lembre-se, ela está escrevendo pela inspiração de Deus; Escrevendo as 

palavras que ele diz a ela! Tudo o que ela escreve, seja em uma carta particular ou artigo de jornal, 

ela diz, é inspirado. Assim: "Deus estava falando através da argila ... Nas cartas que escrevo, nos 

testemunhos que dou, estou apresentando-vos o que o Senhor me apresentou." Não escrevo um artigo 

no jornal, Minhas próprias idéias, que são o que Deus abriu diante de mim em visão - os preciosos 

raios de luz que brilham do trono "(" Testimonies ", Vol. Lá você a tem, Simão-puro - cada palavra 

que ela escreve é um raio de luz do trono de Deus! Então, para Deus era uma guerra incerta, 

impossível de suceder! Então o Senhor deve ter ficado muito surpreso quando realmente teve 

sucesso! 

O Sr. Lincoln, em sua necessidade, pediu as orações de todos os cristãos, e nomeou dias de jejum e 

oração. Disso, a Sra. White disse: "Vi que esses jejuns nacionais eram um insulto a Jeová ... Um 

jejum nacional é proclamado! Oh, que insulto a Jeová!" ("Testemunhos", Vol. I, p.257). Foi assim 

que simpatizou com o Sr. Lincoln e com a nação na hora da necessidade. 

Um dia antes da terrível batalha de Gettysburg, em que o destino da nação iria virar, o Sr. Lincoln 

passou a noite em agonizante oração a Deus todo-poderoso. Assim, seu biógrafo testifica. Mas nem 

a Sra. White nem nenhum de seus seguidores ofereceu uma única oração para ele ou para a nação. Eu 

estava com ela - e com eles - e sei. Durante os vinte e oito anos em que fui adventista, nunca ofereci 

uma oração para o presidente, para o Congresso, para um governador ou qualquer autoridade. Nunca 

ouvi a Sra. White, o Élder White, ou qualquer um deles, fazê-lo. Frequentemente freqüentei suas 

reuniões desde então, mas nunca ouvi uma oração oferecida a nenhum funcionário do 

governo. Contudo, um dos mais simples mandamentos do evangelho é que devemos orar por reis, 

governantes e todos em autoridade (1 Timóteo 2: 1, 2). Desde que a Sra. White morreu, os adventistas 

começaram a orar pelos funcionários do governo. 

Mais uma vez, a Sra. White disse: "Esta nação ainda será humilhada na poeira ... Quando a Inglaterra 

declarar a guerra, todas as nações terão interesse em servir e haverá guerra geral" (p.259). Por algum 

tempo isso foi o que parecia provável, eo que era temido; Mas nunca veio. Aqui, novamente, sua 

profecia foi um completo fracasso. Nossa nação não foi humilhada na poeira. A Inglaterra não 

declarou guerra. Todo o tempo é claro que a Sra. White simplesmente viu as coisas como as 

circunstâncias da época pareciam indicar e escreveu como as pessoas ao seu redor falavam. Se tivesse 

sido verdade, como ela afirmava, que ela não estava escrevendo nada disso, mas simplesmente estava 

gravando o que Deus lhe disse, ele teria dito a ela dessa maneira? O Senhor não sabia que a Inglaterra 

não declararia a guerra? Certamente. Se suas previsões não eram confiáveis, então, elas não são 

agora. Se ela não era profeta de Deus então, ela nunca foi a qualquer momento. 

Aqui está outro erro: "Se nossa nação tivesse permanecido unida, teria forças, mas dividida, ela deve 

cair" (p.260). Isso não aconteceu. Não foi dividido, nem caiu. O Senhor não sabia mais do que 

isso? Sim. Mas não o fez. 



A Sra. White interpretou a Guerra Civil como um sinal do fim do mundo, assim como os adventistas 

têm interpretado a guerra européia. Ela diz: "As cenas da história da Terra estão se fechando 

rapidamente" (p.260). Sob o título "A Rebelião", ela diz: "A única e importante investigação que 

deve agora absorver a mente de cada um é:" Estou preparado para o dia de Deus? O tempo durará 

um pouco mais "(p.336). ). 

Desde então, uma geração se foi. A Sra. White, o Élder White, e quase todos os que então pregaram 

e ouviram essa advertência, são eliminados. Eles não precisavam de tal aviso, pois não viveram para 

ver esse dia, como ela então previu. Fracasso, fracasso, falha é marcado por letras ineradicable de 

encontro a todas suas predições. 

Observe agora como ela proibiu seus seguidores de tomar qualquer parte em sustentar o Governo na 

luta para salvar a União e libertar os escravos. "Foi-me mostrado [isto é, o Senhor mostrou] que o 

povo de Deus, que é seu tesouro peculiar, não pode se envolver nesta guerra desconcertante, pois se 

opõe a todos os princípios de sua fé" (p.361). Portanto, nenhum adventista do sétimo dia tomou 

qualquer parte no esforço para salvar a União e libertar os escravos - não tanto como ir como 

enfermeiras. Se todas as pessoas tivessem sido assim, a nação teria sido dividida e a escravidão 

estaria conosco agora. 

Durante aqueles dias sombrios da Guerra Civil, a Sra. White advertiu privadamente as pessoas 

casadas para que não tivessem mais filhos. O tempo era tão curto, e as sete últimas pragas estavam 

tão cedo para cair, que os filhos nascidos então seriam susceptíveis de perecer. Mas as crianças 

nascidas desde então são agora avós! 

Os horrores da grande Guerra Civil, ela, em sua vívida imaginação, interpretou como prova de que 

o fim do mundo estava à mão, como já foi dito. Da mesma forma, ela interpretou a grande guerra e 

revolução na Europa em 1848. Recordar-se-á que naquele ano houve uma guerra bastante geral na 

Europa, em que várias nações estavam envolvidas. Em janeiro de 1849, o Élder Bates publicou um 

panfleto intitulado "Selo do Deus Vivo". Ele interpretou que era como o início do tempo de angústia 

de Daniel (Daniel 12: 1), e como cumprindo Apocalipse 11:18: "As nações estavam zangadas, e a 

ira veio". Na página 48 de seu panfleto ele diz: "O tempo de angústia, tal como nunca foi (Daniel 12: 

1), começou". Em prova disto ele nomeia vários dos poderes em guerra, assim: "Prússia, Hanover, 

Sardenha, Sicília, Nápoles, Veneza, Lombardia, Toscana, Roma, Áustria", etc Na página 15 diz: "E 

agora o problema Começou, qual é o nosso dever? " Nas páginas 24 e 26 ele relata como, enquanto 

ele e outros estavam discutindo essa questão, a Sra. White teve uma visão em que ela viu a mesma 

coisa! Ela disse: "O tempo de angústia começou, é iniciado, o problema nunca terminará até que a 

terra se livre dos ímpios". 

O Élder Bates então diz: "O acima foi copiado palavra por palavra enquanto ela falava em visão, 

portanto não é adulterado". 

Observe aqui, novamente, como ela é influenciada por Bates para ver em visão exatamente o que ele 

estava discutindo em sua presença. Ambos estavam errados. 

3 de agosto de 1861, a Sra. White teve uma visão em que ela foi mostrada a Guerra Civil, então 

apenas razoavelmente começado. Ela diz: 

"Foi-me mostrado aos habitantes da terra, na mais confusa confusão, que a guerra, o derramamento 

de sangue, a privação, a carência, a fome e a peste estavam em terra" ( Testemunhos , Vol. 



Isso era exatamente o que todos os insurgentes naquela data predissem - fome e pestilência. Mas 

nada desse tipo aconteceu. Não havia fome, nem pestilência. Suas previsões falharam 

completamente. Onde, então, ela conseguiu aquela "visão"? Não de Deus, certamente, mas das idéias 

daqueles que a rodeavam, da mesma forma que ela obteve todas as suas "visões". O evento provou 

isso. 

Capítulo 16 - Reivindicado para revelar pecados secretos 

 

Como de costume com personagens deste tipo, as visões extravagantes e até mesmo supersticiosas 

sobre a Sra. White têm sido geralmente mantidas pela denominação reconhecendo-a como seu 

profeta e cabeça espiritual. Isso foi encorajado tanto por suas próprias reivindicações quanto pelos 

ensinamentos de seus devotos seguidores. Ela afirmou ser o mensageiro especial de Deus; Ter 

recebido o trabalho de revelar e repreender "pecados secretos"; E ter sido tomada em visão de casa 

em casa e ouviu conversas que ela foi ordenada para não se relacionar. Muitos de seus seguidores a 

consideravam dotada de poderes sobrenaturais, e foi ter com ela para aconselhar-se e aconselhar-se 

como se fosse ao próprio Deus. 

O Élder AG Daniells, presidente de sua Conferência Geral desde 1901, em uma declaração feita em 

12 de fevereiro de 1914, disse: "Em meu ministério anterior, quando eu era jovem, pensei que a Sra. 

White soubesse tudo sobre mim, Leia meus pensamentos. " Desde então, aprendeu melhor e 

caracterizou suas visões anteriores como "supersticiosas". 

Mais ou menos na mesma época, o Élder FM Wilcox, editor do Review and Herald, seu principal 

jornal denominacional, contou como se sentia quando, ainda menino, viu pela primeira vez a Sra. 

White e ouviu sua voz. Ele disse: "Eu pensei que ela podia olhar através de mim, que ela sabia tudo 

o que eu tinha feito." Ele também caracterizou isso como "supersticioso". 

Charles T. Shaffer, por vários anos mais velho da primeira Igreja Adventista do Sétimo Dia em 

Washington, DC, em uma declaração datada de 10 de novembro de 1915, disse: "Sempre considerei 

a Sra. White como a profeta da Igreja Senhor, e que todas as coisas estavam tão abertas diante de 

seus olhos e que ela as viu tão claramente como eu posso ver uma casa através de uma janela de 

vidro. " Mais tarde soube que não era assim. Ela obteve informações de outras pessoas. 

Uma das afirmações da Sra. White era que Deus a tinha capacitado a conhecer os pensamentos e 

segredos das pessoas sem o seu conhecimento, e depois a repreendê-los ou expor-os para salvar a 

igreja da corrupção oculta. Ouça-a: "Deus tem-me agradado abrir-me os segredos da vida interior e 

os pecados ocultos de seu povo." O dever desagradável foi colocado sobre mim para repreender os 

erros e revelar pecados ocultos "(" Testimonies ", Vol. III , Página 314). 

Então, ela conta como as viu, suas casas, ouviu suas conversas, estava em seus conselhos e ouviu 

tudo o que eles discutiram em particular, exatamente como o próprio Deus vê e ouve e sabe tudo 

isso. Nada podia ser escondido dela ("Testimonies", Vol. V., p.68). Assim, o Élder Uriah Smith, em 

"Objections to the Visions Answered", edição 1868, página 6, diz: "Eles expuseram a iniquidade 

escondida, trouxeram à luz os erros ocultos e revelaram os maus motivos dos falsos." 



Há uma abundância de provas para refutar essa afirmação. Numerosos fatos simples em sua vida 

refutá-lo. Mais tarde, o próprio Élder Smith duvidou dessa afirmação de Mrs. White. Sob a data de 

22 de março de 1883, ele me escreveu sobre sua incredulidade em seus testemunhos. Cito algumas 

linhas: "Os casos de C ------ e S ----- são atordoantes para mim." 

Não é de admirar que esses casos foram atordoantes para Smith, como eles foram para todos nós. Eu 

conhecia bem esses dois ministros. Mas seus pecados não foram revelados à Sra. White, embora ela 

estivesse intimamente associada a ambos. 

Olhe para outro caso - o do Élder Nathan Fuller. O Élder Fuller era um homem de aparência 

comandante, grandes habilidades, e era altamente estimado pelo povo do Advento. Havia uma 

grande igreja em Niles Hills, Pa. Ele morava perto de lá, e durante anos tinha a supervisão desta 

igreja. Por volta de 1869 ou 1870, o Élder White e sua esposa visitaram esta igreja e ficaram na casa 

do Sr. Fuller. O Élder White elogiou publicamente Fuller como um homem piedoso de muita 

capacidade. Poucos dias depois, pela confissão de uma irmã atingida pela consciência naquela igreja, 

ficou claro que há anos que Fuller praticava adultério com cinco ou seis mulheres na igreja. Todos 

eles confessaram, e Fuller teve que possuir ele mesmo. A comunidade veio perto mobbing ele. Toda 

a denominação sentiu o choque e a vergonha. Mas atingiu a Sra. White o pior de tudo. Ela estava ali 

há dias na casa de Fuller, em encontros com ele, conhecera todas essas mulheres, mas não sabia nada 

de toda aquela podridão. Pouco depois, fui lá e fiz reuniões durante duas semanas, conheci todas 

essas pessoas e aprendi toda a história vergonhosa. 

Este caso revelou a falsidade da afirmação da Sra. White de que Deus revelou a ela os "pecados 

ocultos" de seu povo. O que ela poderia dizer? Como de costume, depois de todo o conhecimento, 

ela tinha um testemunho dizendo tudo sobre ele. Ele está impresso em "Testemunhos para a Igreja", 

Vol. II., Pp. 449-454. Ela diz: "O caso de N. Fuller causou-me muito sofrimento e angústia de 

espírito". Sim, bem poderia, como ele tão forçosamente exposto seu próprio fracasso. Para 

desculpar-se, ela diz: "Creio que Deus projetou que este caso de hipocrisia e vilania deve ser trazido 

à luz da maneira que tem sido". Ou seja, Deus o escondeu dela e deixou as mulheres expô-lo! Se 

alguma vez houve um caso onde seu suposto "dom" de revelar "pecados ocultos" era necessário, era 

aqui - uma maldade generalizada, terrível, escondida, que se estende ao longo dos anos, e envolvendo 

toda uma igreja. Ela tinha encontrado muitas vezes Fuller em reuniões gerais, tinha estado em sua 

casa, e também tinha encontrado todas essas mulheres. No entanto, ela não sabia nada sobre isso. Não 

admira que Smith estivesse atordoado. 

O segundo caso que Smith mencionou foi o de um ministro muito mais proeminente do que 

Fuller. Eu estava realizando reuniões em uma igreja onde este ministro tinha pouco antes também 

realizou reuniões. O mais velho da igreja e sua esposa me contaram como ele tentou seduzi-la, a 

esposa, e tinha tentado o mesmo com uma irmã nova, sua filha adotiva. O inquérito revelou o fato 

que por muito tempo tinha estado no Mesma coisa em outros lugares. Eu submeti esses fatos à 

Conferência, e ele foi deposto do ministério. A Sra. White tinha estado com ele em reuniões durante 

semanas e tinha estado na mesma igreja; Mas ela não sabia nada sobre isso. Ela estava em total 

ignorância dele até depois que tudo saiu. 

Mais tarde, outro caso, muito ruim, veio à luz. Um ministro que tinha sido um de seus homens mais 

confiáveis e valiosos, veio a Battle Creek uma semana antes da reunião da Conferência Geral. Ele 

estava a pregar no Tabernáculo na tarde do sábado. Sua esposa há muito suspeitava de sua 

infidelidade. Então, procurando um dia no seu baú, encontrou escondido um monte de cartas de uma 



mulher que revelava sua relação ilícita. Ela informou os oficiais, e ele não foi permitido no 

púlpito. Na conferência eu o ouvi confessar sua vergonha diante de várias centenas no 

Tabernáculo. Então, como de costume, depois que ela estava fora, a Sra. White tinha um testemunho 

sobre isso, intitulado "O pecado da licenciosidade". Tenho esse testemunho agora. 

Esses casos mostram que sua afirmação de que Deus tinha encomendado a ela para revelar os 

"pecados ocultos" na igreja são infundadas. Em tudo acredito que ela me escreveu bons testemunhos 

pessoais durante o meu ministério. Examinei cuidadosamente cada um deles para ver se havia 

alguma referência a qualquer coisa na minha vida que ninguém senão Deus soubesse. Nunca houve 

uma palavra de tal coisa em um deles. Qualquer um bem familiarizado comigo como ela era poderia 

ter contado tudo o que ela disse. Além disso, ela cometeu vários erros, supondo que as coisas 

tivessem acontecido, o que não acontecera. 

Coisas como os eventos narrados acima, cobrindo muitos casos, finalmente destruíram minha 

confiança em suas afirmações de revelações divinas. 

Vários anos antes da morte da Sra. White tantos casos de imoralidade foram descobertos em uma de 

suas principais editoras que a instituição estava começando a descrédito na comunidade onde ele 

estava localizado. Após a investigação, quase uma pontuação de funcionários, entre eles alguns dos 

mais fiéis fiéis e pagadores de dízimos, teve que ser demitido por má conduta. No entanto, a Sra. 

White, seu profeta, não sabia nada sobre essa condição deplorável das coisas. 

Esses casos, e muitos outros que podem ser citados, são suficientes para mostrar que sua afirmação 

de que Deus a tinha encomendado para revelar os "pecados ocultos" na igreja era infundada. Ela não 

tinha tal dom. Como reveladora de pecados secretos, ela era um completo fracasso. Nisto, como em 

muitas outras coisas, ela confundiu seu chamado e assumiu responsabilidade que não lhe pertencia. 

Como os profetas do Oráculo de Delfos na Grécia antiga, ela silenciosa e diligentemente reuniu 

informações de muitas fontes sobre muitas coisas sobre as quais ela deveria saber pouco ou 

nada. Com base nisso, ela baseou muitos de seus testemunhos, que foram representados como 

revelações diretas de Deus. Mas, como com os profetas de Delfos, à medida que a verdadeira fonte 

de sua informação veio à luz, seu "dom" caiu em descrédito. 

Capítulo 17 - Influenciado para escrever Testemunhos 

 

Que a Sra. White foi influenciada para escrever seus depoimentos a indivíduos pelo que outros lhe 

disseram é facilmente provado. Ela negou isso e procurou fazer com que seus seguidores 

acreditassem que ela recebia informações diretas do céu - que "o anjo de Deus" tinha falado com ela 

e revelado seus casos a ela. (Ver "Testemunhos", Vol. III, pp. 314, 315, Vol. V, pp. 65, 683). Mas os 

fatos em contrário são muito claros. Observe os seguintes exemplos ilustrativos: 

Repreendeu o homem errado 

Por volta do ano 1882, dois ministros adventistas, EP Daniels e ER Jones, estavam trabalhando juntos 

em Michigan. Ao dar um discurso sobre a saúde, um deles tinha feito algumas observações bastante 

ofensivas aos gostos estéticos. 



Não muito tempo depois, o Élder Daniels recebeu um testemunho da Sra. White, repreendendo-o 

pela ofensa, o que ela disse ocorreu em Parma, Michigan. Mas, como o evento acabou, ela repreendeu 

o homem errado, eo incidente não ocorreu em Parma, mas em outro lugar. 

Em vez de a Sra. White reconhecer seu erro, o Élder Daniels, o homem injustamente acusado, foi 

induzido a fazer a seguinte declaração: 

"Por meio de um mal-entendido, eu passei a ser a pessoa repreendida, no lugar daquele a quem a 

repreensão foi pretendida, e que justamente mereceu. Se todos os fatos conhecidos, não deixaria 

espaço para até mesmo o menor desrespeito pela Motivos que a influenciaram, como ela supunha, a 

melhor das razões para acreditar que seu informante lhe dissera a verdade e, na verdade, ele tinha, 

mas cometeu um erro em nome da pessoa. Tinha dito que era verdade de outro, embora 

o incidente não tenha ocorrido em Parma "( Review and Herald Supplement , 14 de agosto de 

1883, p.10 ). 

Na melhor das hipóteses, isso é "um lame desculpas por um erro inspirado." Demonstra, sem 

qualquer dúvida, que, neste caso, ao menos a Sra. White foi influenciada a escrever o depoimento 

em questão por alguém que relatou a ela; Que seu "informante" não era "um anjo do céu" falando 

com ela, como ela havia afirmado, mas um mortal errado; E que, entre eles, esse "informante" e a 

Sra. White tinham coisas mal misturadas, tanto quanto à pessoa quanto ao lugar. 

Quando Deus repreende um homem, ele não repreende o homem errado. Quando ele enviou o profeta 

Natã a Davi com a mensagem: "Tu és o homem", ele bateu no homem certo. 

Continuando sua explicação, o Élder Daniels disse: "A Sra. White me disse claramente que este 

relatório veio de um cavalheiro cujo conhecimento eles formaram quando viajavam no Ocidente". 

Isso prova novamente a falsidade de sua afirmação de que ela não foi influenciada a escrever 

testemunhos por relatórios levados a ela por vários indivíduos. 

Este testemunho foi escrito pela Sra. White enquanto ela estava no Colorado. Se o Élder Daniels, 

aquele a quem foi dirigido, fosse o culpado, provavelmente nunca teria questionado sua origem; E 

os presbíteros da igreja teriam argumentado, como tantas vezes haviam argumentado em relação a 

outros de seus testemunhos: "Como poderia a Irmã White saber tão longe o que o Élder Daniels 

estava fazendo em Parma, Michigan, se o Senhor não tivesse mostrado isso a ela Em visão? " Mas o 

erro revelou sua origem. O melhor que poderia ser feito da Sra. White era então transferir toda a 

culpa para o homem que lhe deu o relatório. 

Ao basear sua comunicação como fez no testemunho de um homem, ela desconsiderou um princípio 

simples estabelecido na Bíblia: "Contra um ancião não receba acusação, mas antes de duas ou três 

testemunhas" (1 Tim. 5:19). Mas isso ela fez quase constantemente em seu trabalho de 

testemunho. Sua orelha estava sempre aberta para ouvir relatos. 

O escritor estava bem familiarizado com o Élder Daniels. O erro que a Sra. White cometeu nesse 

caso abalou sua fé em seus testemunhos, tanto que quase deixou o trabalho. O escritor teve uma 

longa conferência com ele, tentando aliviar suas dúvidas; Mas eles sempre preso a ele, e abriu os 

olhos para outros erros da Sra. White. Finalmente, depois de anos de luta, ele se retirou da 

denominação e se opõe a ela agora, o mesmo que centenas de outros ministros adventistas, oficiais 

e leigos honrados fizeram; E seus números são adicionados constantemente. 



O que chamou isso 

Pegue outro caso. Durante alguns anos, alguns trabalhadores irresponsáveis e independentes no Sul 

fizeram uma prática de ir entre os membros da igreja em alguns dos estados do norte e recolher 

dízimos e doações para o seu trabalho. O Élder George F. Watson, presidente da Conferência do 

Colorado, objetou que isso acontecesse em sua conferência. Em pouco tempo ele recebeu um 

testemunho da Sra. White, datado de 22 de janeiro de 1906, defendendo essa irregularidade e 

advertindo-o para silenciar. Nela ela disse: 

"Me foi apresentado há anos que meu dízimo seria apropriado por mim mesmo ... Eu próprio me 

apropriei do meu dízimo para os casos carentes trazidos ao meu conhecimento ... É uma questão que 

não deve ser comentada; Será necessário que eu divulgue estas coisas, que não desejo fazer ... E se 

alguém me disser: "Irmã White, você vai se apropriar do meu dízimo, onde você sabe que é mais 

necessário?" Eu digo, 'Sim', e eu o farei e eu o farei.Eu recomendo as irmãs que colocaram o seu 

dízimo onde ele é mais necessário ... Durante anos tem havido agora e depois pessoas que perderam 

a confiança na apropriação de O dízimo que colocou o seu dízimo em minhas mãos ... Eu peguei o 

dinheiro, recebi um recibo para ele, e disse-lhes onde seria apropriado.Eu escrevo isso para que você 

mantenha a calma e não se mexa E dar publicidade a este assunto, para que mais sigam o seu 

exemplo. " 

Esta comunicação da Sra. White contradisse categoricamente o que ela havia escrito dez anos 

antes. Na Review and Herald de 10 de novembro de 1896, ela havia dito: 

"Que ninguém se sinta em liberdade para reter seu dízimo para usar de acordo com seu próprio juízo. 

Eles não são ... para aplicá-lo como melhor entenderem, mesmo no que eles podem considerar como 

a obra do Senhor ... O ministro ..." Não deve sentir que ele pode reter e aplicá-lo de acordo com seu 

próprio julgamento, porque ele é um ministro.Não é dele ... Não dê sua influência a quaisquer planos 

para o desvio de seu uso legítimo os dízimos e ofertas dedicadas a Deus, que sejam colocados em 

seu tesouro ". 

Em 1909, este e outros assuntos de similar importância foram reunidos e publicados no Volume IX 

dos "Testemunhos". Em uma reunião do Conselho da comissão da Conferência Geral realizada a 

portas fechadas em Washington, DC, 27 de outubro de 1913, depois de ler essas duas declarações 

contraditórias, o Élder Watson, sustentando uma em cada mão, disse que não podia acreditar que 

ambas foram escritas pelo mesma pessoa. Ele disse que havia acusado JE White, o filho mais velho 

da Sra. White, de ser o autor da comunicação de 1906; Tinha dito a ele que ele acreditava que era 

"um produto de seu próprio cérebro mal". Durante quase oito longos anos, ele disse ter sido deixado 

na escuridão para saber se era um testemunho genuíno ou não, e afirmou que centenas de milhares 

de dólares tinham sido desviados dos canais regulares pelo uso que tinha sido feito dele. 

Finalmente, na mesma reunião, o Élder WC White, em resposta ao que o Élder Watson disse, fez a 

seguinte declaração a respeito: 

"A carta foi escrita por minha mãe, e foi duplicada, e uma cópia foi enviada o irmão Watson, e outra 

cópia, muito imprudentemente eu acredito, e eu sinto muito dizer, a meu irmão. O que chamou isto 

fora uma carta do meu Irmão de minha mãe, lamento muito que a carta tenha sido escrita ". 

Observe alguns fatos importantes: 



1. Aqui temos dois depoimentos "inspirados" da Sra. White contradizendo um ao outro. 

2. Ela foi influenciada por um de seus filhos para escrever um desses, como o outro filho 

confessa. Isso refuta sua afirmação de que ela não foi assim influenciada para escrever testemunhos. 

3. Observe também sua duplicidade. Em seus testemunhos impressos para a igreja, ela proíbe outros 

de usar seus dízimos como eles pensavam melhor. Todos devem ser estritamente pagos para o 

tesouro. Mas ela mesma usou não só os seus próprios dízimos, mas aqueles que lhe foram confiados 

pelos outros, como ela quis, não colocando nenhum no tesouro como ela exigia que outros 

fizessem. Em particular, ela encorajou os confidentes a enviarem seus dízimos, contrariamente aos 

seus testemunhos publicados. Quando isso foi descoberto, ela advertiu Watson para manter o fato 

escondido, para que ela não fosse obrigada a fazer uma explicação, e outros deveriam ser 

influenciados para seguir seu exemplo e o exemplo daqueles cujo curso ela recomendou! Que 

diremos de tal duplicidade manifesto num profeta professo de Deus? 

4. Se fosse apropriado que um de seus filhos "lamentasse" um testemunho que lhe fora inspirado por 

uma carta que recebeu do outro filho, por que não seria perfeitamente apropriado que toda a igreja 

fosse Desculpe por muitas outras coisas que ela foi influenciada para escrever da mesma maneira? 

Durante todo o tempo, a Sra. White foi influenciada desta maneira por seus filhos e por homens 

importantes na denominação para escrever testemunhos a indivíduos e igrejas. Tanto ela como eles 

tentaram esconder o fato de que seus testemunhos se originaram desta maneira. Em anos posteriores, 

alguns, como o Élder AG Daniells, presidente de sua Conferência Geral desde 1901, quando 

desejavam um testemunho dela contra alguém, escreveriam a seu filho, WC White, e ele lia as 

comunicações com a mãe. Então, quando perguntados se tinham escrito a Sra. White sobre os 

indivíduos envolvidos, eles negariam isso, que era tecnicamente verdadeiro, mas falso 

completamente de fato e efeito, pois eles haviam escrito a ela através de seu filho. Para tais 

subterfúgios indignos tanto ela como eles recorriam para protegê-la em seu trabalho e defender seus 

testemunhos. Nenhum dom, profissão ou observância impedia a ela ou a eles de praticar o engano. 

Já em 1867 a Sra. White admitiu que ela foi influenciada a escrever um testemunho por cartas 

recebidas dos irmãos. Veja a última parte do capítulo, "Breve Esboço de Sua Vida", páginas 77, 78. 

De que uso, então, era para ela negar o fato em anos posteriores? 

Liderado pelo Dr. Kellogg para negar a ressurreição do corpo 

Todos os adventistas se apegam firmemente à ressurreição material do corpo que vai para o 

túmulo. Em 1878, o Dr. Kellogg defendia a teoria de que o cadáver nunca seria levantado, mas que 

tudo o que restava de uma pessoa na morte era um registro de sua vida mantida no céu. Na 

ressurreição, um corpo inteiramente novo de matéria nova seria formado como o velho, e levado a 

pensar que ele era a mesma pessoa que o velho! O Dr. Kellogg influenciou o Élder James White para 

defender esta nova visão. Kellogg apresentou sua nova teoria diante da Conferência Geral, em 8 de 

outubro de 1878, e depois a publicou em um livro chamado "Ressurreição da Alma". Encontrou-se 

com forte oposição; Mas o Élder White usou toda sua influência para isso. Ele convidou o Élder JN 

Andrews e eu para uma conferência privada com ele e sua esposa, esperando nos conquistar para seu 

lado. Mas ele não respondeu às nossas objeções. Então ele perguntou a sua esposa que ela tinha 

alguma "luz" sobre o assunto. Ela prontamente declarou que o Senhor lhe havia mostrado que 

nenhuma partícula do corpo velho jamais seria levantada, mas que um novo corpo de material novo 



seria formado. Eu perguntei-lhe como sobre o corpo de Christ que foi levantado. Ela disse que ele 

deixou cair tudo quando ele subiu. Como o Senhor tinha resolvido, não ousamos dizer mais, embora 

não convencido. Então ela foi antes da conferência e fez as mesmas declarações positivas quanto ao 

que o Senhor tinha "mostrado" a ela. 

Um jovem ministro perguntou-lhe como reconciliou sua declaração atual com o que ela havia escrito 

anteriormente sobre o anjo "observando a preciosa poeira de Wm. Miller". Claro que ela não podia 

responder. Em vez disso, ela denunciou o ministro como um pouco upstart, e colocá-lo 

sumariamente. O resto de nós ficou quieto. 

Aqui nós vemos como ela foi influenciada pelo Dr. Kellogg e seu marido para confirmar o que eles 

desejavam. Ela ilustra o quão facilmente ela foi influenciada, quão prontamente ela adotou qualquer 

nova ou selvagem teoria defendida por seus associados, e como ela foi prompt para colocar sobre ele 

o carimbo e sanção da inspiração divina e aprovação. 

Mas esta teoria especulativa sobre a ressurreição não tomou com o corpo de seu povo, por isso foi 

logo caiu. Apesar das declarações fortes da Sra. White em contrário, sua igreja ainda acredita e ensina 

a antiga doutrina da ressurreição do corpo material que vai para o túmulo. Esta é apenas uma das 

muitas coisas que a Sra. White ensinou uma vez como revelação divina de Deus que sua igreja não 

acredita mais. 

Durante muitos anos, em seus testemunhos publicados, criticando, reprovando e acusando os 

indivíduos, os nomes dos indivíduos foram publicados; Mas isso finalmente se tornou tão censurável 

que, em 1883, quando seus testemunhos foram revistos, esses nomes foram omitidos, e as pessoas 

referidas foram indicadas por letras do alfabeto. Um de seus testemunhos incriminando um 

determinado indivíduo provocou uma ação de $ 50.000 por danos. O processo foi resolvido fora do 

tribunal. Mas se lhe era próprio para publicar estes nomes assim no início, por que não continuou a 

fazer assim? A omissão desses nomes, desta forma, é uma confissão aberta diante dela de que ela 

não foi inspirada por Deus a colocá-los em primeiro lugar. Sua "inspiração" para escrever estas 

numerosas e volumosas epístolas veio de outra fonte, como já foi mostrado. 

Enquanto ela vivia, cada um na denominação estava sujeito a um ataque, uma reprimenda cortante, 

ou a demissão de seu cargo se ela chanced ser relatado ou reclamado por alguém para ela. Ninguém 

estava a salvo de sua caneta sempre pronta e cáustica. Uma denúncia dela significava um estigma 

em seu caráter e posição na denominação para a vida. Ela era ao mesmo tempo o pavor e o oráculo 

idolatrado da denominação. 

Capítulo 18 - Quebrou o Sabbath Nove Anos 

 

Os judeus e os batistas do sétimo dia guardam o sábado como a Bíblia ensina, do pôr do sol ao pôr-

do-sol (Levítico 23:32; Marcos 1:32). O Élder Bates levou a Sra. White e seu marido a aceitarem o 

Sábado em 1846. Ele tinha sido um capitão de mar, e por tempo náutico começou o dia às 

6P.M. Então ele começou o sábado desse jeito. Por ele a Sra. White foi levada a mantê-lo da mesma 

forma até 1855 - nove anos. 



Em um panfleto publicado em New Bedford, Mass., 1850, intitulado "The Sabbath Controversy", 

páginas 80-82, o Élder Bates escreveu um artigo intitulado "The Beginning of the Sabbath". Ele diz: 

"Aqui, também, não podemos ser muito particulares, Deus afirma cada momento do seu dia." Então 

discute para o 6P.M. Tempo, e diz: "Portanto, pela mesma regra (e não outra) que regulam as 

semanas, e deve, necessariamente, começar o dia bíblico às 6P.M." Em outro panfleto, intitulado 

"The Sealing Message", publicado em 1849, no mesmo lugar, ele diz: "Sexta-feira à tarde, 6P.M., o 

Sabbath começa, todas as outras figurar é tempo perdido". 

Então a Sra. White seguiu cegamente Bates nesta prática anti-bíblica por nove anos. Isso não foi 

satisfatório para todos, e uma discussão surgiu sobre ele. Alguns discutiram para o tempo do nascer 

e alguns para o tempo do por do sol. Uma divisão era temida. Mas a influência de Bates estava na 

liderança, e os manteve para 6P.M. 

Em 1868, o Élder U. Smith publicou um panfleto intitulado "The Visions - Objections Answered", 

144 páginas. Na página 90, ele cita o Élder White, assim: "A Sra. White em duas visões foi mostrada 

algo em referência ao tempo do começo do sábado, a primeira já em 1847, em Topsham, Maine. 

Mostrou que começar o sábado ao nascer do sol estava errado. " 

Se o Senhor lhe desse essas visões, quão natural e fácil teria sido para ele lhe dizer que o pôr-do-sol 

era o momento certo. Por que simplesmente dizer que o nascer do sol estava errado, e deixar a igreja 

inteira por engano oito anos mais a respeito de que horas eram certas? A resposta é fácil. Bates ainda 

estava na liderança, e opôs o tempo do nascer do sol, e ela "viu" através de seus óculos; isso foi tudo. 

Em Early Writings , de Mrs. White, edição 1882, páginas 25-28, é um relato dessa mesma visão em 

Topsham, Maine, 1847. Ela diz: "Eu vi um anjo voar rapidamente para mim. Ele rapidamente me 

levou da terra Para a cidade santa. " Lá ela foi levada por Jesus para o Santo dos Santos e mostrou a 

arca. Jesus abriu a arca e mostrou-lhe os Dez Mandamentos. Ela diz: "O quarto, o mandamento do 

sábado, brilhou acima de todos eles ... Vi que o santo sábado é e será o muro de separação entre o 

verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos". Em seguida, ao longo, página após página, ela tem visão 

após a visão com muita freqüência. Ela vai freqüentemente ao céu, conversa familiarmente com Jesus 

e anjos. Ela é contada repetidamente sobre o sábado, quão santa é, e que é o selo de Deus, e que as 

pessoas "estão sendo testadas na questão do sábado" (p.35). Por que ela não foi informada em 

algumas dessas visitas que ela estava começando o sábado errado, mantendo parte de dois dias? Mas 

não uma dica dela foi dada a ela. 

Como ela finalmente descobriu? Desta maneira: uma divisão entre eles estava surgindo sobre esta 

questão. Então, o Élder JN Andrews, o melhor estudioso que eles tinham, foi convidado a estudar o 

assunto e apresentar sua conclusão à conferência realizada em Battle Creek, Michigan, em 16 de 

novembro de 1855. Isso ele fez e decidiu que o pôr- Tempo para começar o sábado. A conferência 

votou para aceitar sua opinião, e então a denominação inteira mudou de 6P.M. Ao pôr-do-sol, depois 

de nove anos de erro nesta questão vital. 

Isso tudo é dito inteiramente por Smith em "The Visions - Objections Answered", páginas 88-

93. Então, quatro dias depois que Andrews e a conferência a resolveram, a Sra. White teve uma visão 

em que e um anjo lhe disse que o pôr do sol era o momento certo !!! Smith diz: "Depois da 

conferência, 20 de novembro, a visão foi dada, estabelecendo aqueles indecisos sobre o pôr do sol" 

(p.93). Isso colocou a Sra. White em uma situação ruim. Então, naquela visão ela reclamou com o 

anjo e pediu uma explicação. Ela diz: "Eu perguntei por que tinha sido assim, que neste dia tardio, 



devemos mudar o tempo de começar o sábado. Disse o anjo: 'Vocês entenderão, mas ainda não, ainda 

não'". Vol. I., página 116). 

Isso foi há mais de sessenta anos; A Sra. White está morta; Mas a explicação prometida nunca foi 

dada. Então eu vou dar agora: Em suas visões ela viu exatamente o que Bates lhe ensinou. Quando 

Andrews tinha a liderança, então ela mudou de opinião e viu apenas o que ele e a conferência 

ensinaram. Esse é o todo, e o gosto disso é a fonte de todas as suas revelações. 

Observe a importância desse erro. Durante nove anos, todos começaram o sábado às 6P.M. Sexta-

feira. Em junho o sol às 6P.M. Seria duas horas de altura quando começaram o sábado. Mantiveram 

duas horas de sexta-feira, duas horas em que trabalham agora. Às 6 da tarde, com o sol duas horas 

de altura no sábado, todos foram trabalhar - lavrando, lavando, etc. Trabalharam em duas horas do 

sábado, tempo sagrado como agora acreditam. Em dezembro, foi para o outro lado; Eles trabalharam 

duas horas na sexta-feira após o sábado começou, e manteve duas horas sábado à noite, após o sábado 

terminou! Então eles realmente quebraram o sábado todas as semanas por nove anos. Tudo isso com 

Jesus e os anjos freqüentemente falando com a Sra. White sobre a sacralidade do sábado sagrado! Ela 

não confundiu Bates e Andrews com anjos? 

Capítulo 19 - Vestido de Reforma 

 

Um vestido curto com calças 

Um dos erros mais manifestos que a Sra. White fez foi sobre o que ela chamou de "Vestido de 

Reforma". Pouco antes da Guerra Civil de 1861-65 algumas mulheres usavam e defendiam um 

vestido de reforma cortado curto - cerca de meio caminho até os joelhos. Com isso, usavam uma 

espécie de calça solta nos membros abaixo do vestido. Algumas irmãs do Advento a favoreceram 

como conveniente e saudável; Mas a Sra. White condenou-a, com boas razões, da seguinte forma: 

"Deus não faria com que seu povo adotasse o vestido da reforma, é um fato imodesto, totalmente 

inadequado para os modestos e humildes seguidores de Cristo ... Aqueles que se sentem chamados a 

unirem-se ao movimento em favor dos direitos da mulher e do assim - chamada reforma do vestido, 

poderia também cortar toda a conexão com a mensagem do terceiro anjo ... Deixe-os adotar este 

traje, e sua influência está morta ... Eles [as irmãs] destruiriam sua influência e a de seus maridos. 

Tornam-se um esboço e um escárnio ... Deus não quer que tomemos um curso para diminuir ou 

destruir nossa influência com o mundo "( Testimonies for the Church , Vol. I, pp. 421, 422). 

Note que ela dá a Deus como sua autoridade aqui. "Deus não gostaria que seu povo adotasse o 

chamado vestido de reforma". Essa era a mente de Deus nessa data. Mais uma vez ela diz: 

"Se as mulheres usassem seus vestidos para limpar a sujeira das ruas uma polegada ou dois, seus 

vestidos seriam modestos e poderiam ser mantidos limpos muito mais facilmente, e usariam mais 

por muito tempo. Tal vestido estaria de acordo com nosso Fé "(p.424). 

Observe o comprimento do vestido - "para limpar a sujeira das ruas uma polegada ou dois." Lembre-

se disso. Mais uma vez ela diz: 



"Os cristãos não deveriam se esforçar para se tornarem um olhar fixo, vestindo-se de maneira 

diferente do mundo" (p.458). 

Lembre-se disso também. 

Isso foi em 1863, e foi claro e enfático. Mas um ano depois, em setembro de 1864, o Élder e a Sra. 

White passaram três semanas na Casa de Saúde do Dr. Jackson em Dansville, Nova York. Ambos 

foram cativados com a nova "Reforma da Saúde" ensinada ali. O Élder White escreveu um relato 

lisonjeiro da instituição e deste sistema de atenção à saúde. 

Miss Austin, um dos médicos lá, usava um "Reform Dress" com calças abaixo do vestido feito como 

calça masculina. Ligeiramente modificado, era o mesmo vestido que a Sra. White tinha condenado 

apenas um ano antes. Mas ela e seu marido ficaram cativados com ele. Imediatamente ela o adotou 

e começou a escrever revelações e testemunhos às irmãs, dizendo que Deus agora queria que elas a 

usassem. Vê-se que depois de sua visita com a senhorita Austin "o senhor" mudou sua mente na 

pergunta do vestido, porque diz: 

"Deus agora faria com que seu povo adotasse o Vestido da Reforma, não apenas para distingui-los 

do mundo como seu povo peculiar, mas porque uma reforma no vestir é essencial para a saúde física 

e mental" (p.525). 

Aqui, mais uma vez, ela dá a Deus como sua autoridade para a nova partida no vestido. Este vestido 

devia ser adotado pelas irmãs, não só para a saúde, mas para distingui-las do mundo como povo 

peculiar de Deus. Ela cita Num. 15: 38-41, onde Deus ordenou aos israelitas que usassem uma "fita 

de azul" em suas vestes para distingui-las das outras nações. Assim, agora, as mulheres adventistas 

deveriam vestir o vestido de reforma para serem peculiares do mundo. Essa era a própria coisa que 

ela havia condenado anteriormente. Ela dá o comprimento exato do vestido. Ela diz: "Eu diria 

que nove polegadas como quase concorda com a minha visão do assunto como eu sou capaz de 

expressar em polegadas" (p.521). Em seu testemunho antes de visitar Miss Austin ela expressamente 

disse " uma ou duas polegadas" acima das ruas; Mas agora é " nove " polegadas. Meça nove 

polegadas do chão e será cerca de metade do caminho até o joelho em uma mulher de altura 

normal. Era assim que a senhorita Austin usava a dela. 

A Sra. White tinha padrões do vestido, casaco e calças cortadas em papel. Estes ela anunciados no 

comentário, levou com ela onde quer que ela catalãs iam, e vendidos para um dólar cada! Ela assim 

embolsou uma boa soma de dinheiro fácil. Ela insistiu fortemente para que esses padrões de papel 

dela fossem obtidos por todos. Ela diz: 

"Eu terei padrões preparados para levar comigo enquanto viajamos, prontos para entregar a nossas 

irmãs a quem nos encontraremos, ou para enviar por correio a todos os que puderem ordená-los." 

Nosso endereço será dado na Revisão ... As roupas podem ser cortadas depois de um padrão correto 

... Eu imploro a vocês, irmãs, que não formem seus padrões de acordo com suas próprias idéias 

particulares "(p.522). 

O único padrão correto era o dela, o que ela anunciava no jornal da igreja, carregado com ela em 

todos os lugares que ela ia, feito de papel barato e distribuído às irmãs com apenas um dólar cada! Eu 

estava lá, e que um dólar foi o preço. Muitas irmãs pobres, que não podiam pagar, pagaram o dólar 

e colocaram as calças. 



Eu fui casado em Battle Creek em 1867, a uma jovem irmã de dezenove. Foi no auge dessa mania 

de vestido curto. É claro que, como esposa de um ministro, relutantemente vestiu o vestido e usou-o 

por oito anos. Então eu sei tudo sobre isso. Foi uma coisa vergonhosa, e trouxe ridículo em todos os 

lugares. Na rua, as pessoas paravam e olhavam para ela e zombavam. Eu vi tropas de meninos seguí-

la, zombando, até que ela entraria em uma loja para se esconder deles. Ambos nos 

envergonhamos; Mas o profeta de Deus disse que era sua vontade, e nós devemos carregar a 

cruz! Aqui está o aviso que a Sra. White deu: 

"Eu cumpri o meu dever, tenho dado meu testemunho, e aqueles que me ouviram e leram o que eu 

escrevi, devem assumir a responsabilidade de receber ou rejeitar a luz dada." Se eles optarem por se 

tornar ouvintes esquecidos e Não praticantes da obra, correm o seu próprio risco e serão responsáveis 

perante Deus "(p.523). 

A questão estava clara. Compre um padrão, corte seu vestido, ponha suas calças, torne-se peculiar, 

ou rejeite a luz, e encontre o olhar franzido de Deus! Assim, em grande parte, os fiéis colocaram o 

vestido. Mas foi um fracasso. As calças eram quentes no verão, e no inverno os tornozelos estavam 

molhados com neve. Os maridos eram loucos, os irmãos não saíam com suas irmãs, e os estranhos 

zombavam e os chamavam de aberrações. Meninas com esse vestido na escola foram evitadas e 

ridicularizadas. Mas, durante oito anos, a Sra. White usou-a e insistiu. Muitas vezes me sentei na 

mesa com ela quando ela escreveu e pregou sobre ela como um dever cristão. Se Deus alguma vez 

lhe deu uma revelação sobre qualquer coisa, ele fez sobre isso, pois assim ela disse fortemente uma 

e outra vez. Mas finalmente viu que era um erro e um fracasso. Então ela foi embora para a Califórnia 

e calmamente a colocou fora de si mesma, e nunca usou depois. Evidentemente, ela recebeu pedidos 

de explicações; Mas ela simplesmente se recusou a dar qualquer. Ela disse que tinha dado a luz. Eles 

poderiam obedecê-la ou rejeitá-la. Isso foi tudo! O fato era que ela fora induzida em erro pela 

senhorita Austin, e não se atreveu a possuí-la, pois ela havia dito que era luz do céu e tinha feito 

Deus responsável por tudo isso. 

Em vez de assumir a responsabilidade de enganar toda a denominação sobre o assunto, como ela 

deveria ter feito, ela lançou a responsabilidade sobre Deus, e culpou as irmãs por abandonar o 

costume vergonhoso e desagradável e por fazer necessário para ela introduzir " Outro estilo menos 

censurável ". Eis o que escreveu em 1875: 

"Como nossas irmãs geralmente não aceitavam o vestido de reforma como deveria ser usado, outro 

estilo menos questionável agora é apresentado" ( Testimonies , Vol. IV, p.640 ). 

Este é o curso que ela tomou em fugir e mudar a responsabilidade por um costume censurável que 

ela mesma introduziu e procurou impor ao seu próprio povo como um dever cristão. 

Mas se os outros desobedeceram a Deus ao adiar este vestido de reforma, ela também. Quando minha 

esposa o descartou, ela deu um grande suspiro de alívio e me contou como ela sempre o 

desagradou. Ninguém na denominação a usa agora, embora lá esteja nos "testemunhos inspirados" 

como a palavra e vontade de Deus. Esta é apenas mais uma ilustração do fato de que a Sra. White 

em suas revelações simplesmente seguiu a liderança de outra pessoa, e foi naturalmente inclinada e 

facilmente influenciada a assumir com fanáticas e opiniões extremas, e defendê-las como revelações 

diretas de Deus. 

 
NOTAS 



1. O vestido chegou a meio caminho entre os quadris e os joelhos, não a meio caminho entre os 

tornozelos e os joelhos. 

Capítulo 20 - Sua Visão Falso Sobre os Planetas 

 

Como dito anteriormente, o Élder Joseph Bates conheceu pela primeira vez o Élder White e sua 

esposa em 1846. Ele estava guardando o Sábado e insistiu com eles. Nenhum deles viu grande 

importância no início, mas nominalmente aceitou-o para agradar a Bates, pois era importante ganhar 

sua influência. A Sra. White estava tendo visões que Bates não acreditava serem de Deus; Mas 

estavam ansiosos para convencê-lo de que eram genuínos. Bates tinha sido um capitão de mar, e por 

isso tinha estudado as estrelas; Tinha, na verdade, se entusiasmado com a astronomia. Na presença 

da Sra. White e de outros, ele muitas vezes falara sobre os diferentes planetas, suas posições, luas e 

os "céus de abertura". Em seu livro, "O Grande Segundo Movimento do Advento", página 260, o 

Élder JN Loughborough, o grande expoente e apologista da Sra. White, cita uma Sra. Truesdale 

assim: 

"Todos nós sabíamos que o capitão Bates era um grande amante da astronomia, como ele muitas 

vezes localizar muitos dos corpos celestes para a nossa instrução." 

A Sra. White parecia não prestar atenção ao assunto, nem ter interesse nisso. Mas logo ela teve uma 

visão sobre os vários planetas, o que é dito por Loughborough na página 258 de seu livro apenas 

citado: 

"Uma noite na conferência acima mencionada [Topsham, Maine, 1846], na casa do Sr. Curtis, e na 

presença do Ancião (Capitão) Bates, que ainda estava indeciso em relação a estas manifestações, a 

Sra. White, enquanto Em visão, começou a falar sobre as estrelas, dando uma brilhante descrição dos 

cintos rosados que ela viu através da superfície de algum planeta, e acrescentou: "Vejo quatro luas". - 

Oh - disse o Élder Bates - ela está vendo Júpiter. Depois, fazendo movimentos como se estivesse 

viajando pelo espaço, começou a dar descrições de cintos e anéis em sua beleza sempre variada, e 

disse: "Vejo oito luas". - Ela está descrevendo Saturno. Em seguida veio uma descrição de Urano 

com suas seis luas, depois uma maravilhosa descrição dos "céus de abertura". 

Isso foi suficiente, e cumpriu seu propósito. O Élder Bates estava convencido, e se tornou um firme 

crente nas visões. 

Mas oque são os fatos? A Sra. White simplesmente viu o que seus companheiros na época geralmente 

acreditavam e falavam. Se Deus tivesse dado a ela essa visão sobre os planetas e o número de luas 

para cada um, ele teria dado o número correto em cada caso, e assim ela teria revelado o que os 

astrônomos na época não sabiam, mas descobriram mais tarde. Isso teria provado sua visão de ser de 

Deus. Mas, desajeitada como ela fez, prova que o Senhor não estava nele. Essa visão era como todas 

as outras revelações; Ela simplesmente viu o que outros na época tinham estudado e acreditado e 

falado. Se ela fingiu ver tudo isso para ganhar o Élder Bates, ou se ela realmente imaginou que ela 

viu, o fato é que sua declaração do número de luas para cada planeta estava incorreta, e não em 

harmonia com o que sabemos ser a verdade sobre eles. Aqui fatos frios que não podem ser negados 

provam que suas revelações não são totalmente confiáveis. Aqui estão os fatos compilados por EE 



Frank, de Nova York: "Júpiter tem nove luas em vez de quatro, Saturno tem dez luas em vez de oito, 

e Urano tem apenas quatro luas em vez de seis". Essas descobertas foram feitas da seguinte forma: 

Júpiter. Em 1892, Bernard, no Lick Observatory, descobriu a quinta lua de Júpiter; Em 1905, Perrine, 

no mesmo observatório, descobriu o sexto eo sétimo; Em 1908, Melotte descobriu o oitavo em 

Greenwich; E em 1914, Nickolson, no Lick Observatory, descobriu o nono. 

Saturno. Em 1899, o Prof. WH Pickering descobriu a nona lua de Saturno, e em 1905, o décimo. 

Urano. Sir Wm. Herschel descobriu as duas maiores luas de Urano, e supôs que tinha visto outras 

quatro, o que se acreditava até 1851, cinco anos depois da visão da Sra. White. Em 1851, Lassell 

provou positivamente que Urano tem apenas quatro luas. 

Para esses fatos e os nomes de todos esses satélites veja "Manual de Astronomia", por Charles 

Young, Ph.D., LL.D., professor de astronomia na Universidade de Princeton. 

[Editor: descobertas recentes mostram Júpiter com 16 luas, Saturno com pelo menos 18 e 
Urano 15. Urano também tem anéis que não foram mencionados pela Sra. White] 

A conclusão é evidente - a afirmação da Sra. White era falsa. Ela não viu Júpiter, pois Júpiter tem 

nove luas em vez de quatro, como ela disse. Ela não viu Saturno, pois Saturno tem dez luas em vez 

de oito (sete), como afirmava ver. Ela não viu Urano, pois Urano tem apenas quatro luas em vez de 

seis, como ela alegou. Qualquer ainda representa que o senhor mostrou-lhe todas estas coisas na 

visão. 

Esta visão das luas, correspondendo exatamente com o que o Élder Bates acreditava, o convenceu 

de que as visões eram de Deus. Ele perguntou se ela já tinha estudado astronomia, e ela respondeu 

dizendo que não se lembrava de ter visto em um livro sobre astronomia. Isso resolveu com ele. Mas 

ela poderia facilmente ter aprendido tudo isso a partir de suas próprias conversas anteriores. As 

descobertas posteriores mostraram agora que tanto Júpiter quanto Saturno têm mais luas do que ela 

disse. O Élder Loughborough é obrigado a confessar isso. Em uma nota de pé na página 258 de seu 

livro já citado ele diz: "Mais luas para tanto Júpiter e Saturno desde então foram descobertos." 

De fato, a própria Sra. White, relatando essa visão, descreveu Saturno como tendo apenas sete luas, 

o número então atribuído a esse planeta pelos astrônomos. Aqui estão suas próprias palavras em 

"Early Writings", página 32: "Eu fui levado para um mundo que tinha sete luas". Mas quando 

Loughborough escreveu seu livro "Ascensão e progresso dos adventistas do sétimo dia", outra lua 

havia sido descoberta, e os editores tiveram a audácia de mudar suas palavras para ler: 

"Vejo oito luas". Isto foi em 1892. Quando o Élder Loughborough revisou este livro em 1905 e o 

emitiu sob outro título, ainda mais luas foram descobertas para este planeta, daí sua admissão. 

As descobertas progressivas da astronomia desde que a Sra. White tiveram essa visão provaram que 

sua revelação era falsa. Mas foi um golpe mestre para ganhar um converso influente para sua causa. E 

conseguiu, fraudulento como era. 

Se o Élder Bates vivesse hoje, ele seria obrigado a rejeitar sua suposta visão dos planetas como 

espúria, em vista de suas contradições de fatos conhecidos descobertos desde a sua morte. 



Revelações e visões que podem ser produzidas sob demanda ou feitas sob medida para atender a uma 

ocasião, podem ser questionadas e desconfiadas com segurança, assim como podem os peepings e 

murmúrios de espíritos familiares que vêm em um chamado. 

Capítulo 21 - "Dai o domingo ao Senhor" 

 

A partir da primeira Sra. White ensinou que o Papa mudou para o sábado, que a guarda do domingo 

é "a marca da besta", e que antes do fim os adventistas do sétimo dia sofreriam grande perseguição 

porque não deixariam de trabalhar no domingo. Um decreto foi finalmente para matá-los e livrar a 

terra deles ( Early Writings , pp. 29, 47, 55, 143, 145, ed. 1882). 

Depois de um tempo, por causa de suas maneiras agressivas e suas fortes denúncias daqueles que 

observam o domingo, alguns adventistas do sétimo dia foram presos por curtos períodos aqui e ali 

por trabalhar no domingo e, finalmente, duas de suas editoras, uma em Londres E um em Basil, na 

Suíça, foram fechados por desconsiderar as leis dominantes e leis que regulam as horas de trabalho 

feminino. 

Isso colocou a Sra. White a pensar, e ela finalmente teve uma revelação dirigindo seu povo, em todo 

o mundo, para se abster de trabalhar no domingo onde a lei o exigisse e os processos fossem 

ameaçados. Todos obedeceram prontamente. Mas, seguindo esta instrução, como, então, eles podem 

ser perseguidos para o trabalho de domingo? 

Na Austrália havia uma lei que os obrigava a fechar sua casa editorial em Melbourne no 

domingo. Durante três domingos, depois de terem notado, não obedeceram. Então eles foram 

ameaçados de prisão. E agora? Eles enfrentaram a lei e tomaram a penalidade como sempre 

disseram? A Sra. White, seu divino oráculo, felizmente estava ali. Ela aconselhou o martírio? Ah 

não! Ela imediatamente produziu uma revelação dirigindo-os a obedecer a lei, fechar a planta no 

domingo, e dedicar o dia ao Senhor no trabalho religioso, assim como os guardas do domingo. 

Aqui estão suas instruções em "Testemunhos para a Igreja", Vol. IX, No. 37, publicado em 1909. É 

um retrocesso quadrado de tudo o que ela tinha publicado antes. Evita toda a possibilidade de 

perseguição para o trabalho de domingo. Ela diz: "A luz que me foi dada pelo Senhor em um 

momento em que esperávamos uma crise como a que você parece se aproximar foi que quando o 

povo foi movido por um poder de baixo para impor a observância do domingo, os adventistas do 

sétimo dia foram Para mostrar a sua sabedoria por abstendo-se de seu trabalho ordinário naquele dia, 

dedicando-o ao esforço missionário "(p.232). - Não lhes dê ocasião de chamá-los de 

infractores. "Será muito fácil evitar essa dificuldade: dar domingo ao Senhor como dia para fazer o 

trabalho missionário". 

Mais adiante, ela diz: "Certa vez, os responsáveis da nossa escola em Avondale [Austrália] me 

perguntaram: " O que faremos? "Os oficiais da lei foram encarregados de prender os que 

trabalhavam no domingo. Eu respondi: 'Será muito fácil evitar essa dificuldade: dar domingo ao 

Senhor como um dia para fazer o trabalho missionário.Tome os alunos para realizar reuniões em 

diferentes lugares, e para fazer o trabalho médico-missionário.Eles vão encontrar as pessoas em Casa, 

e terão uma esplêndida oportunidade para apresentar a verdade. Esta maneira de passar o domingo é 

sempre aceitável para o Senhor "(p.238). 



Vê-se prontamente que a Sra. White agora ordena que seu povo mantenha o domingo exatamente 

como todos os observadores de domingo conscientes fazem; Isto é, realizar reuniões religiosas e 

fazer trabalho religioso! Eles devem "abster-se de seu trabalho ordinário naquele dia"; Eles devem 

"dar domingo ao Senhor como um dia para fazer o trabalho missionário". E, para completar a 

cambalhota, é-lhes dito que "este modo de passar o domingo é sempre aceitável para o Senhor". Uma 

perspectiva de prisão repentinamente converteu a Sra. White em uma zelosa observância religiosa 

do domingo. "Dai o dia ao Senhor". E então note especialmente: "Esta maneira de passar o domingo 

é sempre aceitável para o Senhor". Bom e verdadeiro. Agora, se é aceitável para o Senhor dos 

adventistas, deve ser aceitável para o Senhor dos Metodistas, Batistas, Presbiterianos, 

Congregacionalistas e outros. 

Mas o ponto é este: Se os adventistas seguirem esse conselho, como eles serão perseguidos por 

trabalhar no domingo? O que acontece com a previsão de que um edital será emitido para matá-los 

por violar uma lei dominical? Isso é o que os adventistas sempre ensinaram antes. Mas em 1909 eles 

foram orientados a abster-se de seu trabalho ordinário no domingo, dedicar o dia a exercícios 

religiosos, e obedecer a lei. 

Se a perspectiva de simplesmente uma multa fará com que os adventistas obedeçam à lei e se 

abstenham de trabalhar no domingo, a perspectiva de uma pena de morte não os induzirá a 

obedecer? Certamente. Ele mostra que toda a sua teoria quebra quando colocada a um teste. 

Por fim, se os metodistas, batistas e outros cristãos têm a marca da besta porque "dão domingo ao 

Senhor" no serviço religioso, por que os adventistas também não o terão se derem o dia ao Senhor 

da mesma maneira? Claro que sim. 

Se a guarda do domingo é a coisa terrível que os adventistas dizem, então o que a Sra. White, aqui, 

diz ao seu povo para fazer é positivamente pecaminoso - um compromisso com o pecado. É como se 

Daniel tivesse dito a seus três companheiros hebreus: "Quando o povo é movido por um poder de 

baixo para obrigá-lo a inclinar-se e adorar imagens, não lhes dê ocasião de chamá-los de infractores." 

Essa dificuldade pode ser facilmente evitada. Devem mostrar a vossa sabedoria dedicando o tempo 

à oração, inclinando-se, mas inclinando-se, orai ao Deus do Céu. Este tipo de adoração é sempre 

aceitável a Deus ". 

Ao dar a instrução que fez, a Sra. White retirou o terreno para a perseguição sob as leis dominicais 

que ela havia predito anteriormente. 

Capítulo 22 - Conclusão 

 

A Sra. White tinha muito a dizer sobre as três mensagens de Apocalipse 14: 6-10. Estes, ela disse, 

foram o fundamento de sua mensagem e movimento. 

A primeira, ela sustentou, foi cumprida no movimento de tempo de William Miller de 1843-4. 

Por mais de sessenta e cinco anos, ela aplicou a segunda mensagem, ou queda de Babilônia, às igrejas 

protestantes, e disse que não poderia se aplicar à "Igreja Romana". Mas, como vimos, em 1911 

mudou seus ensinamentos a respeito desta mensagem, e aplicou-a particularmente à Igreja 



Romana. Se correta em sua exposição posterior, ela estava em erro, e ensinou erro em relação à 

segunda mensagem quase toda a sua vida. 

A terceira mensagem adverte contra a falsa adoração e receber a marca da besta. Quase toda a sua 

vida, a Sra. White ensinou que a marca da besta é a guarda do domingo; Mas, como vimos do capítulo 

anterior, perto do fim de sua vida ela mudou de opinião a respeito disso, e disse que "dar domingo 

ao Senhor" era sempre aceitável para ele. 

Em outras palavras, ela confundiu e ensinou o erro em relação a todas as três mensagens que ela e 

seus seguidores consideraram ser a base de seu movimento. Se errado sobre os fundamentos, como 

ela pode ser seguramente invocada em outros assuntos? 

Para resumir brevemente alguns de seus erros mais proeminentes, pode-se notar o seguinte: 

• Ela endossou o tempo de William Miller de 1843-4. 

• Ela endossou o time-setting do capitão Bates para 1851. 

• Ela ensinou que não havia mais salvação para os pecadores depois de 22 de outubro de 1844. 

• Ela reprimiu algumas de suas primeiras visões e escritos, e ainda, em 1882, publicou um livro 

alegando conter todos os seus primeiros escritos. 

• Ela previu que a Guerra Civil seria um fracasso, que a nação seria arruinada, e que a escravidão 

não seria abolida. 

• Ela caracterizou as proclamações de Lincoln para os dias de humilhação e oração como 

"insultos a Jeová". 

• Ela ensinou um "vestido de reforma" que fez seus seguidores rir-estoque, e que ela mesma 

desistiu depois de tentar forçá-lo sobre sua igreja por oito anos como uma revelação divina e 

um dever religioso. 

• Ela escreveu contra a ingestão de manteiga e ovos. 

• Ela proibiu comer carne e disse: "Podemos ter confiança nos ministros que, nas mesas onde a 

carne é servida, se juntam com os outros para comê-la?" ( Lake Union Herald , 4 de outubro 

de 1911), e ainda secretamente ela mesma comeu carne mais ou menos a maior parte de sua 

vida. 

• Ela ensinou seus seguidores que eles não deveriam aplicar seus dízimos como achassem 

conveniente, mas aplicaram os seus próprios e os dos outros como ela escolheu. 

• Ela negou ter sido influenciada por cartas ou conversas na redação de seus testemunhos, 

quando o oposto foi o fato. 

• Baseou muitas de suas repreensões em meros relatos de boatos, e, contrariamente às 

Escrituras, no testemunho de apenas uma testemunha. 

• Ela afirmou ter sido comissionada divinamente para revelar pecados secretos, mas 

infelizmente falhou nisso. Em numerosos casos, ela repreendeu o homem errado, e 

freqüentemente acusou os indivíduos de fazerem coisas que não tinham feito. 

• Ela errava seriamente em sua visão sobre os planetas eo número de seus satélites. 

• Ela plagiou tanto que um de seus livros teve que ser suprimido completamente, e outro teve 

que ser revisto a uma despesa de $ 3.000. 

• Em 1905, ela prometeu explicar seus erros e erros, e disse que Deus a ajudaria a fazê-lo; Mas 

em 1906 ela disse que Deus tinha dito a ela para não tentar isso. 

• Uma das piores características de sua vida e escritos é que ela estava sempre fazendo Deus 

responsável por seus erros e falhas. 



• Seu pior engano, como o de seus seguidores, era confundir sua infeliz aflição de epilepsia e 

crises epilépticas como revelações divinas e visões de Deus. 

• A Sra. White não só afirmou que seus escritos são o "testemunho de Jesus" e o "espírito de 

profecia" mencionados em Apocalipse 12:17 e Apocalipse 19:10, mas ela afirmou firmemente 

que ela e seus seguidores são os 144.000 De Apocalipse 7: 1-4 e Apocalipse 14: 5, embora a 

sua adesão atual seja de mais de 150.000. 

A grande característica dos 144.000 descritos na última Escritura é que "na sua boca não se encontrou 

engano". 

Guile é decepção. Nenhum engano, portanto, significa nenhuma decepção. Mas, como foi apontado 

em tantos casos neste livro, as pretensões da Sra. White de serem um inspirado profeta de Deus foram 

mantidas em grande parte por decepção, tanto por parte dela como por parte de seus defensores e 

apoiadores. Tanto ela como eles, por conseguinte, não conseguem cumprir a própria descrição e 

característica que a Inspiração considerou adequada para dar dos 144.000. 

Nenhum dom genuíno de Deus, nenhum verdadeiro dom do Espírito, jamais exigiu engano - 

engano, fraude ou dupla negociação - para defendê-lo e sustentá-lo. 

Que ela pretendia ser cristã, e que suas obras contêm muitas coisas boas em si mesmas, não precisam 

ser negadas. Seus motivos podem ser deixados em segurança com Deus. Mas suas reivindicações 

altas não são defensáveis. Eles são refutados por muitas patentes e fatos incontroversos. 

 

 

 

 


