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Há uma carta que menciona o tema de forma direta, e um dos 

parágrafos foi publicado numa compilação dos escritos de Ellen White: 
            “Na realidade não é prudente ter filhos agora. O tempo é curto, 

os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e as criancinhas, em grande 
parte, serão levadas antes disso.” Carta 48, 1876 (Eventos Finais, p. 36). 

Até onde se pode constatar, essa é a única consideração sobre o tema 
nos escritos de Ellen White. É pertinente verificar que, mais do que em 
qualquer outra apresentação, as cartas pessoais devem ser analisadas em 
seu contexto e em harmonia com as circunstâncias que as motivaram. 

Assim, impõe-se a necessidade de complementar de maneira breve as 
informações relativas aos conselhos de Ellen White acerca de não ter filhos 
no tempo do fim. 

Esse parágrafo da obra Eventos Finais foi retirado de uma carta de três 
páginas do Arquivo de Cartas e Manuscritos do Centro White (Carta 48, 
1876). 

Ellen White se dirige nessa ocasião ao pastor Van Horn e sua esposa 
Adélia. Suas palavras são proferidas com compaixão, porém também são 
firmes, e ao escrever ela se manifesta com um sentimento de pena. A 
família Van Horn tinha ido trabalhar em Oregon, onde uma grande obra 
evangelizadora a esperava. Ao mesmo tempo, a Sra. White os adverte que 
Satanás tinha planos para frustrar os propósitos de Deus. 

A maior parte da carta se aplica especialmente a Adélia, uma mulher 
com grandes talentos, mas ao mesmo tempo com perigosas limitações.  A 
irmã White a descreve como uma pessoa emotiva, perigosa, às vezes 
negligente e muito ansiosa. Ellen White lhe diz que o cuidado dos filhos 
intensifica ainda mais essas características e cessa a obra que ela poderia 
realizar. 

Num dos parágrafos, lemos o seguinte: “O cuidado dos filhos 
preocuparia de tal maneira a mente que Cristo e sua obra seriam 
negligenciados”. Logo, aparece a parte final da carta, a qual começa com a 
oração reproduzida na obra Eventos Finais: 

Na realidade não é prudente ter filhos agora. O tempo é curto, os 
perigos dos últimos dias estão sobre nós, e as criancinhas, em grande 
parte, serão levadas antes disso (Carta 48, 1876, Eventos Finais, p. 36). 
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“Adélia, meu coração sente muito pesar porque você tem falhado, 
porque rouba a Deus. Você é naturalmente temerosa e se apossa de 
dificuldades prestadas. Você não poderia ter descanso ou paz mental 
separada dos seus filhos, e por sua disposição ansiosa, o caminho para a 
realização da sua obra se fechou. E isso não é tudo: o trabalho é 
grandemente realizado de maneira descuidada.” 

É evidente que o conselho de ter filhos se dirige a uma mulher com 
características peculiares e com desafios especiais como esposa de 
pastor. Não parece sensato aplicar esses conselhos a todos os 
matrimônios em qualquer circunstância. De qualquer maneira, apesar das 
exigências da obra de Deus e da adequação pessoal para uma 
paternidade responsável, é um dever inevitável para todo filho de Deus que 
está avaliando o fato de trazer filhos ao mundo nesse tempo especial. 

A paternidade é, sem dúvida, um privilégio e uma sagrada 
responsabilidade. Porque os filhos hão de ser preparados para este tempo 
e para a eternidade. 

“A todos os pais que professam crer na breve volta de Cristo, é dada 
uma solene obra de preparo, para que eles e seus filhos possam estar 
prontos para receber o Senhor, na Sua vinda (Nos Lugares Celestiais, p. 
212). 

Sobre esses assuntos complexos, o Pai do céu outorgará sabedoria do 
alto a todos os que agirem com humildade. 

	  


