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APRESENTAÇM

No ano de 1979 foi inaugurado no Seminário Adventista de
Teologia o Centro de Pesquisa Ellen G. White para divulgar e
estimular a leitura dos escritos de Ellen G. White, entre os
estudantes de Teologia.

No correr dos anos os depositários dos escritos de E.G.
White em Washington responderam centenas de questões que in-
quietam alguns das nossas igrejas aqui no Brasil. Por essa
razão a diretoria do C.P.E.G.W. decidiu publicar em ~rtuguês
os panfletos que apresentam o resultado dessa criteriosa pe~
quisa e apresentã-10 ã Igreja Adventista no Brasil.

Todos os lançamentos da serie O Esplrito de Profecia e a
Igreja Remanescente contim o material compilado sistematica-
mente pelo White State de Washington, órgão da Conferência
Geral que se preocupa em preservar e difundir os escritos de
f.G. White entre os adventistas do mundo todo.

O nosso desejo ao darmos ao pUb11co tal material e fazer
com que as preciosas orientações dadas por Deus ã igreja Re-
manescente atravis do ministirio de E.G. White. ~ejam mais
conhecidas e observadas pela Igreja Adventista no Brasil.

Os Editores
C.P.E.G.W. do Seminár10 Advent1sta de Teologia.



! POSIÇAQ DA "BTBlIA. ~ ~ BIBlIA SOMENTE"
~ ~ RELAÇAO DESTA POSIÇAO fOM OS

ESCRITOS DE ELLEN G. WHITE------
Arthur L. White, Secretãrio de

Ellen G. White Estate

o propósito desta monografia e dar uma oportunidade aos
pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia de divulgarem
sua compreensão da relação da posição Protestante de "A BI-
blia e a Blblia Somente" para com a sua sincera aceitação do
produto da pena de Ellen G. White como escritos inspirados
Tia90 e Ellen White foram os principais porta vozes sohre
esta questão. possivelmente porque suas declarações foram p~
blicadas e sio por esta razão mais prontamente disporivC'5.
porque eles mais do que outros era~ testemunhas oculares, por
assim dizer, na questão. Então, sem considerar outros pon-
tos, as declarações de Ellen White naturalmente têm grande
peso.

Declarações e alusões de seus contemporineos concordam
com as declarações dos Whites. Alguns hoje parecem perple-
xos com o que parece ser um conflito nas repetidas declara-
ções empregando o termo, MA Btbl;a e a Blblia SomenteM e ao
Mesmo teMpO dando completo credito i reivindicação de inspi-
ração para Os escritos de Ellen Wh;te, o que nos obriga a
sua aceitaçio e obediência.
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A BIBLIA E A B!BLIA SOMENTE

f~" sio
aparece

UA Bíblia e a BTblia somente. ~ nossa regra de
palavras familiares citadas de Ellen G. White como
em Conselhos sobre! Escola Sabatina. pãg. 84.

O ultimo livro de Ellen White. Pr,ofetas ! Reis. admoesta:
"As palavras da BTblia. e da Blb1ia somente. devem ser ouvi-
das do púlpito". pig. 626.

"A Bib1ia i uma perfeita. e completa revelação. E nossa
íin t ca regra de fe e prãtica" escreveu Tiago White em Uma Pa-
1a vra ~ Pequen!) Rebanho. pãg. 13.

Em contraste, e possivelmente em aparente conflito. está
a declaração de Tia90 White: "N5s tomamos a Blb1ia e os dom
do Esplrito; abrangendo a fi em que assim o Senhor nos ensi-
nará de tempos em tempos". Review and Herald 8 de Outubro,
1861. De E11 en White temos a afirmação que "O Senhor rev!
lou muitas coisas mostrando a verdade. assim dizendo. Este
ê o caminho. andai nele". -- Carta 127. 1910, (Messenger p.
82).

O CONTEXTO ~ DETERMINAR NOSSA POSIÇAO

Nossos antepassados tinham estado no grande despertamento
do Advento. (1) Isto era caracterizado pela clara evidência
do trabalho do Espírito de Deus.

(2) Fof notive1 pela ausincia de fanatismo e
(3) Muitos tinham experimentado o desligamento de
com idéias rTgidas quand~ tanto quanto eles podiam
úRica culpa deles f01 que tinham aceitado e estavam

excesSOS.'-
igrej aS

•ver,
andandO
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na luz da santa Palavra de Deus; O credo destas igrejas nao
davam permissão para crescer no entendimento da verdade bl-
blica.

(4) Logo ap5s o desapontamento de 1844 eles descobriram
que no assunto do Domingo como dia de descanso havia apenas
tradição para apoiã-lo. A Biblia claramente designou o set2
mo dia. Eles viram quase todos os cristãos observando o Do-
mingo e enfrentaram grande oposição à clara verdade Blblica
da santidade do verdadeiro sãbado biblico.

Isto foi bastante para levã-los a tomar a posição da Bi-
blia e a Blblia somente como sua regra -- não tradição. Mas
havia outros fatores.

Havia um grupo religioso contemporâneo que assumiu o nome
de "santo dos ~ltimos dias", que tomou a posição que a Bi-
blla devia ser aceita "tanto Quanto estivesse traduzida cor-
retamente". Eles depositaram grande confiança no Livro dos
Mo!::.m~ o qual foi tomado para substituir a Bíblia.

De mais a mais. seu prõprio "profeta" designado Joseph
Smith. tenha feito uma tradução da Biblia, não trabalhando
de acordo com as fontes de manuscritos. mas de acordo com o
que ele reivindicava serem revelações de Deus.

Ent~o na primavera de 1844 -- nota a data -- Joscph Smith
havia sido assassinado enquanto esperava julgamento por seus
atos que se originavam em oarte por má administração finan
ceira. mas mais de seus ensinamentos que um homem pode te;
mais do que uma esposa -- tudo na base que ele reivindicava
Que Deus lhe havia mostrado em visão.

Este niio era um te ~ . _i - mpo proplCl0 para alguem reivindicar terv soes de Deus.
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OS FATORES DE CREDOS I TRADIÇOES

Tia90 White, pertencendo i Conexio Cristã, foi dedicado
para a palavra de Deus sem explanações de posições. Sua con
t r ibu í ç ão para o primeiro jornal Hillerita o ~ Star revela
sua aversão por credos. Em 24 de Janeiro de 1846, ele escre
ve:

de "uma certa classe que nega o ~nico Senhor Deus e nosso
Senhor Jesus Cristo. Esta classe não pode ser outra se·
não aqueles que espiritualizam a existencia do Pai e o Fi
lho, como duas pessoas distintas, literais, t e nç Ive í s, tam
bem uma cidade Santa literal e um trono de Davi ... A ma:
neira como os espiritualizadores deste modo fizeram o
que quiseram de, ou negaram o ~nico Deus e nosso Senhor
Jesus Cristo, primeiramente foi usando o antigo credo tri
nitariano não e sc r t t urIs t t co ". --- --
Ele ficava firme pela Blblia. Não havia lugar para tra~

çio ou credos em suas posições doutrinirias. E Ellen White,
t ambêm , estava pessoalmente preocupada com certos ensinamen-
tos do credo Metodista ensinando ã ela em sua adolescência:
"Hã apenas um Deus vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo ou
partes". (Doutrina ~ Disciplina ~ Igreja Metodista, 1896,
pg. 19,20).

Isto e uma conversação com Tiago são provavelmente o que
a guiou quando, em uma das primeiras visôes, procurando co-
nhecer a verdade, não menos do que duas ocasiões ela tomoU
informações. Nós encontramos referências em ~ ~'
(Primeiros Escritos). uma ã pãg. 54, "Eu perguntei ã Jesus

ti'se Seu Pai tinha o forma como Ele Mesmo. Ele disse que_ . "EUnha". Outra vez em EarlyWritings, pago 77. ela relata.
- 1 - ma peS•tenho freqOentemente visto o amavel Jesus, o qua e u

inh'soa. Eu perguntei-lhe se Seu Pai era uma pessoa e se t
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a forma ~ Il! ~rõprio. JesuS disse; Eu Sou a expressa
im~da Pessoa de Meu Pai".

Então houve uma discussão sobre o Sãbado e o Domingo, sen
do o último totalmente dependente da tradição.

Com tradições e crenças em uma mão. com ensinos perturba-
dores, confuSOS dos profetas auto-designados em outra mão,
nosSOS antepassados quando confrontados com as visões de
Ellen White foram forçados a encontrar e declarar uma ~sição
sobre a relação dos ensinos dela para com a Palavra de Deus

a B;blia.
Serã que Deus inspiraria um profeta de Sua escolha com

mensagens antagônicas aquelas de outros de Seus profetas? D!
veriam mensagens dadas em nossos dias substituir a B;blia?

UMA FIRME POSIÇ~O

Eles foram dirigidos a renunciar a firme plataforma, como
T1ago White fez em seu panfleto de 1847:

"~ B;blia é uma perfeita e completa revelação. f nossa
unica regra de fi e pritica". Palavra ao Pequeno ne-
banho, pago 13. --

Mas o
exclusão
atuais?

que ele quis dizer?
de luz que poderia
A resposta é não.

Foi esta posição tomada
vir em genulnas visões de dias

com

Ele tomou a posição que não somente a posição de "a BTblia
somente" permite a aceitação de uma genulna manifestação do
dom, mas também impunha tal aceitação. Lemos sua declaração
e. seu completo contexto.

:A Blblia é uma Eerfei!a, e completa rev~lação. _f nossa
unica ~e9ra de fe e pratica. Mas isto nao e razao, ~rque
Deus nao pode mostrar o cumprimento passado. presente. e
futuro de Sua palavra, nestes ültimos dias, por sonhos e
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visõ~s: de acordo com o testemunho de Pedro. Visões ver
dadeiras são dadas para nos guiar ã Deus, e Sua pa1avrã
escrita; mas aquelas que são dadas por nova regra de fe e
prãtica, separadas da Biblia, não podem ser de Deus, e
devem ser ~ejeitadas". -- Palavra ao Pequeno Rebanho, pg.
13. -

Ele prossegue no mesmo panfleto publicando a primeira
visão de Ellen e ã medida que o faz, introduz 46 referências
blb1icas para pontos paralelos. Ele demonstrou que a visão
estava em harmonia com a BTblia.

Um processo similar foi seguido por Ellen White em 1851
em seu primeiro livro. Depois de apresentar a narração de
sua vida, em seis pãginas. e então um numero de visões nas
56 pãginas seguintes, na ultima página, ao terminar o livro,
ela declarou:

"Eu recomendo a você~ caro leitor, a Palavra de Deus como
regra de uma fe e pratica. Por esta Palavra devemos ser jul-
iados. Deus tem, nesta Palavra, prometido dar visões nos

~ltimos dias"; nio para uma nova regra de fe, mas para
conforto de Seu povo, e corrigir aqueles que se desviam.
da verdade blblica. Assim Deus fez com Pedro quando Ele
estava para envii-lo a pregar para os gentios". -- Expe-
ri ê nc i a ! Vi sõe s , p. 64 (Ear1y W r i t i ngs , p . 78 ) . ---

NA FIXAÇAO DAS VISOES

Embora Tiago e Ellen White de tempo em tempo reiteravam
esta posição "da Biblia e a Blbl ia somente", eles freqUente-
mente o faziam no próprio contexto da argumentação que defe~
dia as visões. Em nenhuma ocasião eles viram esta posição
como excluindo ~ visões para chegar! verdade em seu estudo
doutrinirio ou uma compreensão do dever.

De fato, eles não raramente referiam as visões dadas ã
Ellen White como auxiliares na definição da verdade. Note
esta declaração de E. G. White em Obreiros Evangelicos (605-
~ Workers). pg. 302:
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"Erro ap5s erro procurava forçar entrada entre n5s; minis
troS e doutores introduziam novas doutrinas. N5s investT
gãvamos as Escrituras com muita oração, e o Espírito San~
to noS trazia ao esplrito a verdade. Por vezes noites in
teiras eram consagradas ã pesquisa das Escrituras, a pe~
dir fervorosamente a Deus Sua guia. Grupos de homens e
mulheres devotos reuniam-se para este prop5sito. O poder
de Deus vinha sobre mim, e eu era h ab í litada a defínircTã
rament!:..<2..que era ~ verdaãe ~ Q. que era--º.errQ.
"Ao serem assim estabelecidos os pontos de nossa fi, nos-
sos pés se colocavam sobre um firme fundamento. Aceitáva
mOS a verdade ponto por ponto, sob a demonstração do W1

rTto-Santo. Eu era arrebatada emlvlsão, e eram-me~eitas
"êXPlariãÇÜes".-Obreiros EvangelTcoS;-pg. "2"99.

Nesta conexão nós temos uma declaração feita por E1len
White em 1906 conforme ela escreveu do trabalho de um evang~
lista muito admirado. Pastor W.W. Simpson, que estava então
mantendo reuniões evangelÍsticas em o ak lano , ãrea da Califó!:
nia. Em altura apropriada do seu trabalho. Simpson fez um
ou dois discursos sobr-e o Esplrito de Profecia e então conv..!..
dou Ellen White para vir a Oakland para f~lar ao povo. Ref~
rindo-se ao trabalho de Simpson e sobre esta experiência ela
escreveu:

"Em seus ensinamentos Pastor Simpson mostrou que o Esp1ri
to de Profecia tem uma parte importante a produzir no es~
tabelecimento da verdade".

INFLUtNCIA ~ ESpIRITO DE PROFECIA.
NO ESTABELECIMENTO DE DOUTRINA

Poderlamos citar várias ilustrações concretas neste ponto.
Apresentamos uma, as realizações da segunda de cinco confe:
rências Sabãticas de 1848. Era a primeira de duas conferê~
cias realizadas naquele verão no Estado de Nova York. Ela
escreve:

"Nossa primeira conferência foi em Volney no celeiro do



08

irmão Arnoldo. Havia cerca de 35 pessoas presentes, to,
das que podiam ser reunidas naquela parte do Estado. Ha,
via dificilmente dois que tinham a mesma ideia. Cada un
era zeloso de suas opiniões, declarando que elas estavan
de acordo com a Biblia. Todos estavam ansiosos por uma
oportunidade para expor suas opiniões .•..
"Irmió Arnoldo susteve que os 1.000 anos de Revelação es·
taVam no passado; e que nos 144.000 estavam aqueles res.
suscitados na ressurreição de Cristo. E assim nõs tinha.
mos O emblema de nosso Senhor agonizante diante de nos, e
estivamos para comemorar Seus sofrimentos, o Irmão Arnol·
do se levantou e disse que ele não tinha fe no que estãvã
mos para fazer; que a Santa Ceia era uma continuação ~
pãscoa, para ser observada somente uma vez por ano.
"Estas estranhas diferenças de opinião acarretavam muito
peso sobre mim. especialmente como o irmio Arnoldo falou
dos 1.000 anos estando no passado. Eu sabia que ele es~
va no erro ....
"A luz do ceu brilhou sobre mim. Eu logo me desliguei
dãs--COfsãs-rerrenas. ReiJãn]Oacompanhante apresentou di
~~te E~ mim alguns dos erros daqueles presentes, ~ tam~em
~ verdade em contraste ~ seus erros. Aquelas opinioes
discordantes. que eles pretendiam estar de acordo com a
Blb1i~ estavam somente de acordo com suas opiniões a res-
peito da Blb1ia. e aqueles seus erros precisavam ser ab~
donados. e eles deviam unir-se na terceira mensagem ange-
1 i ca .
"Nossa reuniio terminou vitoriosamente. A verdade ganhou
a vitoria". -- Spiritual Gifts. Vol. 2. pg. 97-99.

Nesta discussio nós encontramos uma pedra angular na de-
claração freqUentemente citada, escrita em 1903 e pub1icada
~rimeiro em 1904. Esti hoje em Mensagens Escolhidas, Livro
1. pãginas 206-7:

"Muitos de nosso povo não percebem quão firmemente tem s1
do colocada a base de n os se fe. Meu e spô s o , Pastor Jose
Bates, Pai Pierce. Pastor Edson, e outros que eram entu'
siastas, nobres. e leais, estavam entre aqueles que, d~;
pois da passagem do temoo de 1844. pesquisaram pela ver_
de como por um tesouro escondido. Eu fui ter com eles;
e nós estudamos e oramos fervorosamente. FrenqUentementsn5s permanecTamos juntos at~ tarde da noite, e porveze
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atraves de toda a noite, orando por luz e estudando a p!
lavra. Repetidas vezes aqueles irmãos vieram juntos estu
dar a Biblia. afim de c~n~ecerem seu significado. e esta~
rem preparados para enslna-1a com poder.
"Quando eles chegavam ilO ponto em seus estudos onde eles
diziam, 'Nós não podemos fazer nada mais'. o Esplrito do
Senhor vinha sobre mim. ~.!!u arreba~_ em "-'usao, ~ lJln-ª-
clara explanação das passagens .9.!!,g nós tlnhamos estado e studan
doera dada a mim, com instrução sobre como devlamos traD-ª.':'
lna~ ~ ensinar efetivamente. ~~ -ª. luz ~ foi Q-ª.QA
ajudou-nos ~ entender ~_Escrituras em re1açao a Cristo,
Sua missao, e Seu sacerdocio. Uma linha de verdade esten
dendo-se daquele tempo ate o tempo quando entraremos nã
cidade de Deus, foi ig,ita ..daro .I2.-ª-1:.-ª. mim. e eu dei para
os outros a instrução Que o Senhor havia dado a mim.
"Durante este tempo todo eu não pude entender o arçumento
dos irmãos. Minha mente estava bloqueada. por assim di-
zer, e eu não podia compreender o significado das Escrit~
ras que estivamos estudando. Isto foi um dos_maiores de!
gostos da minha vida. IQ estive nesta ~i~ de me~te
ate l.Qdos 05 pontos principilis de nos?.-ª.fe t ornerem-se .d..?:
ros as nossas mentes •.em harmonia com a Palavra de reus.
OS-irmãos sabiam-que quando nao em-Visao. eu nào-- Plldía
entender estes assuntos, e eles aceitavam como luz direta
do ceu as revelações dadas".
"Uma decada mais cedo em um artigo publicado na B..eviS!!:

and Herald de 26 de Julho, de 1892, entitu1ado, "Pesquise as
Escrituras", Ellen White recontou as experiências dos primel
ros dias de estudo da Blblia. Nós aprensenta~os aqui duas
referencias significativas:

E~ ~lg~mas oc~siões o Espirito de Deus vinha sobre mim. e
dlflcels QQrçoes eram feitas claras atraves ~ direção -ª.-
pontada QQL Deus. e então havia perfeita harmonia.
"Por vezes o poder de Deus vinha sobre nós de uma maneira
:arca~te. e 9uando clara luz revelava os pontos da verda-
C:'Anos choravamos e nos a1egrivamos juntos. Veja Apêndi

, pg. 25- 27 para completo contexto. -
_ r claro que nunca ocorria aos pioneiros que tomavam posi-

ç ao da "8Tb 1i -r._ a, e a Blblla somente". que havia qualquer í n-
consistencia fcom o ato que como eles se esforçavam naqueles
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primeiros dias para investigar as doutrinas da Palavra de

Deus, que Ele daria luz que os ajudasse a "entender as Escri
turas" ou tornar claro para Ellen White "uma 1 inha de verda·
de estendendo-se deste tempo ao tempo quando nós entraremos
na cidade de Deus".

Uma variante desta citação muito usada aparecendo no Ma·
nuscrito 135, 1903 e para o estudante que está investigando
o ponto de definição deste tópico que ê de interesse e digno
de escrutlnio. No contexto da citaçao acima ela escreve:

"Meu espõso, Pastor Jose Bates, Pai Pierce, Pastor Edson,
um homem que era entusiasta, nobre, e verdadeiro, e mui-
tos outros cujos nomes não posso agora recordar, estavam
entre aqueles que após a passagem do tempo de 1844 ainda
buscavam a verdade. Em nossas importantes reuniões, estes
homens se agrupavam, e pesquisavam a verdade como um te-
souro escondido. E me encontrava com eles, e estudamos e
oramos fervorosamente; pois sentlamos que precisãvamos a-
prender a verdade de Deus. FreqUentemente permaneciamos
reunidos ate tarde da noite, e por vezes atraves da noite
toda, orando por luz e estudando a Palavra.
"A medida que jejuã~amos e orivamos, grande poder vinha
sobre nós. Mas eu não podia entender o raciocinio dos
irmãos. Minha mente estava bloqueada, por assim dizer,
e eu não ~odia compreender o que estãvamos estudando. En
tão o Espirito de Deus vinha sobre mim, era tomada em vi=
são, e uma c lara explanação das passagens que tlnhamos es
t~d~ es t uda ndo era dada a mim, ~ instru1ão quanto ~ ~=
slçao ~ estavamos ~ tomar com respel o a verdade e
dever.
"Uma linha da verdade estendendo daquele tempo ate o tem-
po quando nós entraremos na cidade de Deus, foi claramen-
te indicada diante de mim, e eu dei a meus irmãos e irmãs
a instrução 9ue o Sen~or tinh~ dado ã mim. Eles sabiam
que quando nao em visao, eu nao podia entender estes as-
suntos, e eles aceitavam como luz direta do ceu as revela
ções dadas a mim. Os pontos principais de nossa fe E,..omõ
os mantemos hoje estavam firmemente estaoelecTõõs. Ponto
apos ponto estaVa claramente definido, e todos os irmãos
chegavam a uma harmonia.
"Todo o grupo de crentes estava unido na verdade. Havia

I I

aqueles que vieram com doutrinas_estranhas, mas nós nunca temia
mOS enfrentá-los. Nossa ~xperiencla.foi maravilhosamente
estabelecida pela revelaçao do Esplrlto Santo.
"por dois ou tris anos minha mente continuou bloqueada pa
r a a s Es c r itu r as. Em 1846 e u c a s e i c o m o Pa s t o r Tiag o WhT
te. Foi algum tempo após o nascimento de meu segundo fi~
lho que estavamos em grande terplexidade com referência a
certos pontos da áõUtrlna. u pedl ao sennor que abrlsse
rnTnnã-mente, pãra que pudesse entender Sua Palavra. De
repente p~rec; estar envolvida em clara, e bonita luz, e
desde entao, as Escrituras tem sido um livro aberto parã~- - ----------- --
~-
"Eu estava naquele tempo (inverno de 1850-1851) em Paris,
Maine. O Pai Andrews estava muito doente. Por algum tem
po ele esteve em grande sofrimento advindo de reumatism~
inflamatório. Ele não podia mover sem intensa dor. Nos
oramos por ele. Coloquei minhas mãos em sua cabeça, e
rlisse, Pai Andrews, que o Senhor te recupere. Ele foi eu
rado instantâneamente. Ele levantou andou pelo quarto~
louvando a Deus, e dizendo, 'Eu nunca vi tal coisa. Anjos
de Deus estão neste quarto'. A glória de Deus foi revela
da. luz parecia penetrar em toda a casa, e 3 mão de um
anjo estava sobre minha cabeça. Daquele tempo para cã,
eu fui habilitada a entender a Palavra de Deus". -- Ms .
135, 1903.
Repetidas vezes atraves dos anos Ellen White faz referên-

cia a verdade que foi confirmada pelo milagre do operante p~
der do Espirito de Deus. Apenas indiretamente são tais ex-
pressões vinculadas a este tópico. Chama-se a atenção do
leitor para o ~êndice ~' "Deus através do Es pi r i to
Coloca Selo Sobre a Verdade". Ver pigina 28. .

Se deve permanecer algum vestigio da questão quanto
como os pioneiros nos primeiros dias avaliaram o assunto,
podemos deixar Tiago White responder, como ele fez na Review
and Herald de 3 de outubro, 1854.

"A p~sição qu~ "a Biblia,!: ~ Biblia somente, ~ ~ ~g~de fe e obediencTa, nao exclui os dons que Deus coloca na
,gre}a: Rejelta-los-e-colocar Tõr~ta-pa~d~-~lTã
que os apresenta. Dizemos: "Deixe-nos ter a Bíblia toda,
e deixe que ela, e somente ela seja nossa regra de fe e

S3 n to

a
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obedi~ncia. Coloque os dons onde devem estar, e tudo i
harmonia".
Em 1856 ele repetiu:
"Eu ainda digo que a BTb1ia i minha regra de f~ e priti~,
e dizendo isto, eu nio rejeito o Esp'rito Santo em Suas
diversidades de fun~~es" .. ·Re~fe~~ndHér~ld, 14 de Feve-reiro, 1856. -----

UM CREDO QUE -INVALIDOU -º- ESpTRITO DE PROFECIA

Não foi muito tempo após isto que a questão foi referida
incidentalmente, no estabelecimento da adoção de um credo.
Numa conferência em Battle Creek ã noite, apos o sãbado, 5
de Outubro, 1861, os irmãos discutiam a adoção de uma decla-
ração como uma base para os membros da igreja. Assim ele
falou com minGcias, T1a90 White disse:

"Eu assumo a posição de que os credos estão em oposição di
reta aos dons. Suponhamos um caso: Nos levantamos um
credo, situando juntamente o que nós creremos neste ou
naquele ponto, e justamente o que faremos em referência
a este ou aquele ponto, e que creremos nos dons tambem~.
"Mas suponha que o Senhor, atraves dos dons, nos desse
alguma luz n6va que não se harmonizasse com nosso credo:
então, se permanecessemos fieis 30S cons, i~to derruba
nosso credo todo de uma s~ vez. Fazer um credo ê estabe
lecer fundamentos invariãveis, que bloqueariam o caminhõ
para qualquer avanço futuro".
"De~ pôs ~ dons na_ igreja para .um bom ! ~~ propósi
to; mas-fiomens que-rem estabeTeCl00 suas igrejas tem fe-
cnado o caminho ou tentado traçar a senda para o Todo
Poderoso .•• Um credo e os dons espirituais assim estão
em direta oposição um ao outro~.
"Agora qual ê nossa posição como um povo? A Biblia i
nosso credo •.• Tomamos a BTblia e os dons do espTrito,
abraçando a fe de que o Senhor assim nos ensinará de tem
pos em tempos". ---Rêview.and Hérald 8 de Outubro, 1861:-
Reimpresso entTestemunhodos Pioneiros, p. 26.

1 3

OUTRAS TESTEMUNHAS TESTIFICAM

No começo de 1863, Pastor
rial na Review and Herald em
"BTblia e a B1blia Somente".

Uriah Smith apresentou um edit~
que ele tratou da questão de a

Assim ele começa:
'liA BTblia, e a Bíblia Somente', 'A Biblia em sua pureza',
'A Bíblia uma suficiente e segura regra de vida, etc.,
etc., e agora o grande clamor daqueles que estão dando li
vre curso a suas oposições às visões, e estão trabalhando
com toda sua energia para levar outros a ter preconceitos
contra elas ...
"O principio Protestante. de 'a BTblia e a Bíblia somen-
te'. e em si mesmo bom e verdadeiro; e nós permanecemos
sobre isto t~o firmemente como alguem pode fazê-lo, m~s
quando reiterado em conexão com francas denuncias das vi-
sões, isto tem aparência especial para o mal. Assim usa-
do isto contim uma dissimulada insinuaçio, muito efetiva-
mente calculada para deturpar julgamento dos desprevini-
dos, que crer nas vis~es e deixar a B~blia, e apega~-se a
Bibl ia, e rejeitar as visões ...
"Quando nós reivindicamos permanecer com a Bíblia e a Bt-
bTTa-sDmentc:-nos nos obrigamos a receoer~ claramente --e
comp1etamente,-rud~ue a Blblla-enslna". Revlew and He=
rald 13 de JaneTrO: ~3~ (Em Testemunho dos PloneirõS.
pg. 30).
Smith então em sua declaração em três colunas da Review

desenvolve esta linha de argumento. A completa . ~eclaração
com sua singu1ar e ütil ilustração ê diqna de ser lida. Es-
tã ligada como Apêndice~. Ver pãgina 33.

Poucos anos depois Pastor J. N. Andrews, que editou a ~-
view de 1869 a 1870, na publicação de 15 de Fevereiro, 1870,
apresentou um editorial sob o titulo "Nosso uso das Visões
da Sra. White". Enquanto ele nio empregou o termo, MA B1~ia
Somente" ele escreve daqueles que de~ndem "que as Escritu-
ras sio suficien~es" e torna ~lara nossa posiçio. O artigo
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inteiro serã encontrado junto ao Apêndice f. Nós citamos
suficiente para revelar sua linha de pensamento.

"5. Enquanto, pois, sinceramente aceitamos as Escrituras
como ensinamento de tompletaobediincia do homem em rela-
ção a Deus, nós nãõ negamos ao Esplrlto ~n~lügar--naTgreja-que as Escrituras lhe atribuem ...
"8. O trabalho do EspTrito Santo pode ser dividido em
duas partes: Primeira. aquela, que é designada simples
mente para converter e santificar as pessoas afetadas por
ela. ~~, aquela ~! ~ Q propósito de abrir ~
verdade i!~, ~de corngl r ~ros, ~ de reprovar ~ ~
su~pecados secretos. ~~_rte ~ ~ ~ operada pe"
10 ~ as Escrituras denomlnam--.r-aons eSplr1tlials". Estes
existem;i1ão pelo beneflcio especTãida pessoa a quem são
confiados. mas para o beneficio de todo o corpo da igreja.
"9. Agora ê claro que .a.queles ~ rejeit-ªJ!l.Q trabalho QQ
ESflrito de Deus sob a objeção de ~ as Escrituras são
su lcientes. negam ~ rejeitam toaa aquera "oarte M BibTIª
~ revela ~ funçao ~ trabalho do Espirito Santo.
"10. Assim I Cor. 12. e [fésios 4. que definem os dons
do Espirito de Deus. não pode realmente formar uma parte
da regra de vida daqueles que afirmam que as Escrituras
são tao suficientes em Si mesmas que os dons do espiritonão são nece ss à r io s ...
"14. O propósito de dons espirituais ê m~nter a obra ati
va de Deus na igreja. Eles capacitam o Espirito de Deus
para falar na correção de erros, e na exposição de iniqui
dade ... Em resu~o • .Q tr<lbalho deles.§. .!!.!!_Lr Q povo di:>
Deus ~~ mesma ideia ~ no mesmo julgamento sobre Q signifi
cado oas-r5Crituras. Nero-}UTgamento humano, sem nenhuma
TnSfrUÇão dlreta do Céu, nunca pode perscrutar iniqüidade
encoberta, nem ajustar trlSfeS e complicadas dificuldades
da igreja, nem impedir diferentes e conflitantes interpre
tações das Escrituras. Seria de fato muito triste se
Deus não pudesse ainda conversar com Seu povo". __ (In
Witness of Pionee~s. p. 39) (Ver Apindice E. P9. 40 parao artigo completo). -
Pastor George I. Butler. enquanto presidente da Conferê~

cia Geral, escreveu uma seri~ de 5 artigos'para a Review os
quais foram publicados de 12 de Maio a 9 de Junho de 1874.
Ele apresenta o assunto em uma ampla base, e dá um parágrafo
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do panto e~ discussio:
"r novamente objetado que a B'ib l ia somente e s uf t c t e n t e , por

que Paulo nos diz. 'Toda Escritura e dada pela inspira~
ção de Deus t e ê proveitosa para e ns i ne r , para reprimir,
para corrigir. para instruir em justiça. que o homem de
Deus pode ser perfeito, inteiramente preparado para toda
boa obra'. Se toda Escritura ê proveitosa. supomos que
aquelas porções as quais ensinam a perpetuidade dos dons
espirituais, e que nos dizem que eles estario na igreja
nos ultimas dias e falam-nos como distinguir entre o fal
so e genuino. Estas provam as visões sob consideraçao
como sendo de correta estampa". -- Review and Hera1d 9
de Junho. 1874. (Em Testemunho dos Ploneirõ$. p. 41).

UM EXAME DAS PRIMEIRAS DECLARAÇOES ~
E. G. ImITE EM SEU CONTEXTO (HISTORICO)

Com esta base estamos preparados para um estudo cuidadoso
das primeiras declarações de E. G. White conhecidas para o
escritor em que a frase "a Blblia e a Biblia somente" ou al-
guma variaçio disto ê usada. Apresentaremos as declarações
em sua ordem cronológica. Em cada caso o contexto deve ser
observado.
1. (1851) No COfltexto da A~resentação das Visões:

"Eu recomendo para você, querido leitor. a Palavra de Deus
como regra de sua fê e pratica. Pela Palavra seremos julga-
dos. Deus tem, nesta Palavra. prometido ~ar vispes nos 'ul-
.!1.~ dias'. não ~ uma nova regra de fé, mas ~.Q con-
~ de Seu ~, ! corrigir aqueles ~ desviam da verdade
bi~. Assim fez Deus com Pedro quando Ele estaV<l para
enviã-lo para pregar aos gentios". -- ~ Writing~, p.·78.
2. (1885) No Contexto das Opiniões e Ideias do HomeM:

"Quando a Palavra de Deus e estudada. compreendida, e ob~
decida. uma luz brilhante será refletida ao mundo; novas ver
dades, recebidas e praticadas, nos ligarão em fortes vinculos
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a Jesus.
"~ Sib1ia, ~ ~ Bíblia somente, ! nosso credo, .2. unico ..!.2.-

~ ~ união; todos que submetem-se a esta Santa Palavra esta
·rão em harmonia.

"Nossas prÕpt'ias opiniões !ideias n~o devem controlar ~
sos e sf'or-ç os . O homem ê f à'l Tve l , mas a Palavra de Deus ê i!),
fa1ive1. Em vez de disputa uns com os outros, que os homens
exaltem ao Senhor. Enfrentemos toda·oposição como fez nosso
Mestre, dizendo, 'Estã escrito'. Alcemos a bandeira na qual
estã escrito, "A Bib1ia nossa regra de fe e disciplina". ~
view andHera1d 15 de Dezembro, 1885 (Se1ected Messages, Li-
v ro 1. p. 41 6 ) •

3. (1888) No Contexto da Tradição:
"A Igreja de Roma não renunciou a suas pretensões a supr!

macia; e quando o mundo e as igrejas protestàntes aceitam .!!lB

dia de repouso ~ sua criação. ao mesmo tempo em que rejeitam
o sibado bib1ico, acatam virtualmente estas pretensões.

"Podem alegar a autoridade da tradição e dos pais da igr!
ja para a mudança. mas, assim fazendo, ignoram o próprio
principio que os separa de Roma de que -- 'a Bih1ia, e a Bi-
b1ia s ô , ê a religião dos protestantes". -- Great Controver-
~, p. 448. (O Grande Conflito. pg. 446 e 449).
4. (1888) No Contexto de Credos Contrastantes ou Opiniões

de Homens sãbios:
"As multidões não querem verdades bib1icas. porque is~o

interfere com os desejos do coração pecaminoso e amante do
mundo; e Satanãs fornece as ilusões que eles amam.

"Mas Deus ter; um povo sobre a terra pa ra manter "-ª. Bib1ia
! ~ BTblia somente. como .! ~ de todas doutrinas ~ -ª. base
de todas reformas. AS opiniões ~ homens sãb to s , as deduções
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da ciência. ~ credos ~ decisões de ~~í1 ios eclesiãstic05.
~o-numerosos e discordantes como são as igrejas que eles re
presentam, a voz da maioria -- nem um nem outro de todos es-
teS devem ser considerados como evidênc~a a favor ou contra
qualquer ponto de princlpios religiosos. Antes de aceitar
doutrina ou preceito, devemos informar ~ claro Assim diz Q
~~ ~ nisto apoiar". -- Great Controversy, p. 595.
5. (1888) No Contexto ~a Teologia da Quebra do Sibado:

"O teste de um cristio genuino i dado na palavra de Deus.
Diz Jesus, 'Se você Me ama. guarda Meus mandamentos'.
{qui estio as condições sobre as quais toda alma seri eleita
para a vida eterna. Sua obediência aos mandamentos de Deus
confirmarã seus direitos para a herança com os santos em
1 uz ...

"Pesquise as Escrituras. e você veri que nenhum filho ou
filha de Adáo e eleito para ser salvo em desobediência ã
lei de Deus. Q mundo faz nula ! lei de Deus; mas os cris-
tãos são escolhidos para santificação atraves da obediência
ã verdade ...

"!1 Biblia ~ 2. inicª, ~ra ~ fe ~ doutrina. E não hã na-
da mais calculado para dar energia a mente, e fortificar o
intelecto, do que o estudo da Palavra de Deus... Milhares
de homens que ministram no píi lp t t o estão f a lt ando em qualid~
des essenciais de mente e caráter. porque eles nio se aplicam
ao estudo das Escrituras". -- _Review and Herald 17 de Julho.
1888, (Fundamentals..Q..i Christian Education, p. 126).
(Nota: Isto claramente refere às igrejas geralmente porque

nossa total força operante em 1888 eram 232 Obreiros).
6. (1889) No Contexto dos Dizeres e Feitos dos Homens:

"Nossas Escolas Sabatinas nio sio nada menos do que Soci!
dades Biblicas. e no sagrado trabalho de ensinar as verdades
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da Palavra de Deus eles podem realizar, muito mais do que
têm realizado ate agora.

"Não faça as liç~es da Escola-Sabatina iridas e desanima-
das. Deixa ~ impressão sobre ~ mente ~ ~ Biblia, ~ ~ Bi-
bli~ sô. i ~regra ~ fé. e que os dizeres e feitos dos
homens não devem ser o criterio paro nossas doutrinas ou
ações". Sabbath School Worker. Janeiro 1889. p . 1.2. (l!p
Conselhos sobre Escola Sabatina. p. 84).
7. (1891) 110 Contexto da Sabedoria Humana:

"A Palavra de Deus precisa ser estudada como nunca
porque e a preciosa oferta que devemos apresentar aos
afim de que eles possam aprender o caminho da paz. e
aquela vida que se mede com a vida de Deus.

nA Sabedoria humana tão altamente exaltada entre os ho-
mens se reduz em insignificância diante daquela sabedoria
que salienta o caminho apontado para os redimidos do Senhor
A"dar nele. A Blbli3 somente, fornece os meios de distinguir
a vereda da vida do caminho largo que conduz para a perdição
e morte". -- Revi ew -ª.!li! Hera 1d 15 de Dezembro. 1891. (.E.u..n-
damentos M Educacão Cristã, p. 200).

dantes;
homens,

obter

8. (1894) No Contexto da Exneriência de Anna Phil1ips:
"Eu sei que estamos vi vendo mui to perto do fim da história

desta terra; impressionantes eventos estão preparando para
se manifestarem.

"~ estou completamente ~ harmonia com você (A.....l . .J..Q.n.u)
~ ~ trabalho quando você apresenta ~ Blblia, ~ -ª. Biblia
sô. como ~ fundamento de nossa fe.

"Satanis ~ um adversirio astucioso, e operari onde e me-
nos esperado por muitos. Tenho uma mensagem para você. Su-
punha você que Deus tinha lhe encarregado de tomar a respon-
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sabi1idade de apresentar as visões de Anna Phi11ips, lendo-
-aS em publico, e unindo-as com os testemunhos que o Senhor
tem se agradado em dar-me? Não. o Senhor não tem colocado
sobre você este fardo. Ele não tem lhe dado este trabalho
para fazer". -- Carta 103, 1894. (Selected Messages. Livro
2, p. 85).

9. (1903) No Contexto da Separação de Igrejas:
"Devemos estudar para descobrir a melhor maneira pela qual

compreender a revisão de nossa experiência desde o inicio
de nossa obra quando nos separamos da igreja, e fomos avante
passo a passo na luz que Deus nos deu".

"Então tomamos posição ~ E. Biblii!, ~ -ª Bib1ia sorr.en~.
devia ser nosso ~; ~ nunca devemos ~ desviar desta ~
ção. Nos foram ~das maravilhosas manifestações iQ poder
de Deus. Milagres, foram operados. Vezes após vezes, quan-
do estávamos em situações dificeis, o poder de Deus era man~
festado em nosso favor". Carta 105, 1903 (Conselhos aos f~
critores ~ Editores. p. 145).
10. (1903) No Contexto da Compreensão de Eventos Porvir:

"Anjos estão agora reprimindo os ventos do conflito, para
q~e não soprem ati o mundo ser advertido da futura ruina, mas
uma tempestade esti acumulando, pronta para explodir sobre
a terra; e quando Deus ordenar a Seus anjos soltarem os ven-
tos, haverá uma tal ~ de 1uta como nenhuma ~ pode des-
crever" .

"~Bib1ia.! ~ Biblia somente, di uma ~rreta visão des-
~ coisas. Aqui são reveladas as grandes cenas finais da
história de nosso mundo. eventos que ji estão lançando suas
sombras". -- Education. p. 179-80.
(Nota: Que tal o Conflito dos Secu10s com suas previsões?

Ela viu-o como complementar a Bíblia).



20

11. (1914) No 'Contexto da Inquisição de Todas as Pessoas
Para o Significado do Desenvolvimento do Mundfr.

~O presente ~ um tempo de dominante interesse para to~
.ser vivo. Administradores e estadistas, ~omens que ocup~
posfç~es de confiança e autoridade. homens e mulheres pens~
tes de todas classes, têm sua atenção fixada sobre eventos
tomando lugar ao nosso redor. Estão vigiando as re1aç~esq~
existem entre as nações. Observam a intensidade que esti
tomando posse de todo elemento terreno, e reconhecem que alo
guma coisa grande e decisiva estã para tomar lugar -- que
mundo esti is bordas de uma estupenda crise".

•.~ Bíblia, ~ ~ Bíbl ia semente, dã uma correta visão de s-
tas coisas. Aqui estão reveladas as grandes cenas finais na
história de nosso mundo, eventos que jã estão lançando suas
sombras". -- Prophets and~, p. 537.

12. (1914) No Contexto de uma Relfgião de Palavras, Formas,
Tradições, Mãximas (Citações)

A difundida iniqüidade prevalecente hoje pode em alto
grau ser atribuída ã falha em estudar e obedecer às Escritu-
ras, pois quando a Palavra de Deus e colocada de lado, seu
poder para reprimir as mãs paixões do coração natural e re-
jeitada ... Com Q colocar de lado ~ Bíblia vem ~ desvio ~
lei de~. A doutrina ~ homens estão desobrigados ~
obediência aos preceitos divinos, tem enfraquecido a força
da obrigação moral e aberto as comportas da iniqUidade sobre
o mundo .•.

"O homem coloca sua vontade contra a vontade de Deus, mas
ele não pode silenciar a palavra de comando. A mente humana
não pode escapar de sua obrigação para um ~ais alto poder.
Teorias ~ e?pecu1aç~es podem abundar; homens podem tentar ~
locar ciência!m oposição ~ revelação, !. deste modo 1 fglJidam
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m a lei de Deus; mas muito mais forte ainda vem a ordem; A
co _ - ---~ E1 -,dora i o Senhor teu Deus, e somente a e s e rv i •.•.

"Entre li leis do..ihomens ~ Q~ ~eitos de Jeovã vi rã Q-=----último S[ande conflito ~ controversia ~tre ~ verdade ~ ~
~erro. Nesta batalha estamos agora entrando -- uma batalha não
~entre igrejas rivais disputando pela supremacia, mas ~ntre
~ ~elig;ão ~ Bíblia !. ~ religi~es de fábula !. tradição
A palavra Santa de Deus, que foi transmitida a nós por tão
alto pr-eço de sofrimento e d e rrarneme n t.o de sangue, ê pouco
valorizada. Hã poucos ~ realmente aceitam-na como uma
regra de vida •..

"Os tremendos assuntos da eternidade exige de nós algo
mais alem de uma religião imaginária, uma religião de pala-
vras e form~s, onde a verdade e colocada no pãtio exterior.
Deus chama para um reavivamento e reforma. As palavras ~
Bib1ia,! ~ Biblia somente, devem ser ouvidas do ~ito ...

"Que a Palavra de Deus fale ao coração. Que aqueles que
tem ouvido somente de tradição e teorias humanas e axiomas,
ouçam a voz dAquele que pode renovar a alma para a vida eter
na". -- Prophets and ~, p. 624-6.

13. A Posição de "a Blblia So.ente" não Exclui Ellen White

ao Derramar Luz Sobre a Primitiva História do Mundo
Pode ser interessante

as quais têm a ver com a
Testemunhos Volume 5, p.
crita em 1882:

colocar duas declarações
primitiva história do mundo.
25, e encontrada uma declaração es-

juntas
Em

"A Biblia e a mais compreensiva e a mais instrutiva his-
tória que os homens possuem ... Seus brilhantes raios res-
plandecem dentro do passado distante. onde pesquisa humana
busca inutilmente penetrar.

"Na Palavra de ~ somente encontramos .!!.!!! relato autênti
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~ ~ criação. ...
ria de nossa------lho humano".

Somente aqui podemos encontrar uma histõ,--- --- -----raça, imacu1ada pelo preconceito humano ou orgu--- ~

Antes ainda ela tinha em 1864 pub1icada Spiritua1 Gifts-(Dons Espirituais), Volume 3, apresentando em considerável
detalh~ a histõria da criaçio e a primitiva hist5ria do mun-
do. Nisto ela apresenta muitos detalhes não encontrados na
Bibl ia. Ela afirmou que Deus t i nh a a t ra vê s dela derramado
luz sobre a história dos homens santõs de antigamente. Aqui
estão suas palavras como enc o o t r a d a s na t n t ro duçâo do livro
de 1864:

"Ao apresentar, meu terce~ro pequeno volume, para o pijbll
co, estou confortada com a convicção de que Q Senhor tem-mg
feito Se.!,!.humilde inst.'umento D.Q derramar alguns raios da
preciosa luz sv~re Q ~assado. A História Sagrada relaciona-
da com os homens santos do passado e breve ...

"Desde que os grandes f e i to s de fe. relacionados com a
histõria dos homens do passado, tem sido abert3S a mim em
visão; t amb em , 0 importante fato que Deus em parte alguma tem
superficialmente atentado o pecado do apõstata. tenho sido
mais do que nunca convencida que ignorância destes fatos. e
a astuciosa vantagem tirada desta ignorância por alguns que
conhecem melhor, são os grandes baluartes da infidelidade.
Se o que tenho escrito sobre estas questões ajudar alguem.
Deus seja louvado". Spiritual Gifts. vo l . 3. p. V. VI.

No Apêndice f. página 30 , apresentamos umas poucas dec1a
rações. menos signiflcantes mas de interesse.

CONCLusM

Temos examinado as principais declarações de Tiago e El1en
White.nas quais são usadas as palavras: liA Bíblia e a Biblia
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somente". Temos citado de outros dos pioneiros. Em resumo
podemos observar:

1. Que em nenhum tempo esta frase foi empregada para ex-
cluir a obrigação forçosa de responder ã~ visões como luz
que Deus tem dado para Seu povo.

2. Que na maioria dos casos as palavras são empregadas
no estabelecimento de contrastes dos ensinos da Palavra de
Deus com tradição ou teorias do homem ou um Sãbado falso,etc.

3. Em vãrios casos as palavras são usadas em definir no~
sa posição sobre as visões com a explicação que, seguir a Bi
~lia impõe a aceitação forçada do Esp;rito da Profecia sobre
todos os que aceit~m a Palavra de Deus a qual previ a apari-
ção destes dons nos u1timos dias.

4. Que atravis das visões Deus tem nos guiado para uma
correta compreensão de Sua Palavra e tem-nos ensinado e con-
tinuarã a assim fazer. Devemos alim disto. reconhecer sempre
nossa obrigação de aceitar esta liderança de Deus.

A relação tempo não i observada nas declarações. As po-
siçõ~s colocadas perto do fim da vida de Ellen White em ne-
nhuma maneira estão diferentes do que aquelas apresentadas
nas declarações iniciais das dicadas de 1840 e 1850.

El1en White levantou cedo na manhã de 22 de Novembro, de
1910. e foi para o seu escritório em Elmshav€n .. A~endeu a
luz. ateou fogo ã lareira e então teve um tempo de or~-
ção. Assentou-se para escrever. ~ em seus escritos aquela
manhã redigiu as palavras:

"O Senhor tem-me dado muita luz a qual eu quero que o
povo tenha; porque hã instrução que o Senhor tem-me transmi-
tido para Seu povo. r 1 uz que eles devem ter, regra sobre r!
gra. e preceito sobre preceito. um pouco aqui. um pouco ali.
Isto deve agora ir diante do povo, porque temsido dada para
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corrigir erros especiais ~ especificar Q gQg ~ verdade. Q
Senhor tem revelado muita~ coisas indicando ~ verdade, dize~
do ~; Este i Q caminho, andai nele". -- Carta 127, 1910
Publicado em Messenger to the Remnant, p. 82. APtNDICE A

COMO JUNTOS OS PIONEIROS ESTUDARAM A BTBLIA

por E11en G. White

Aqueles que sinceramente desejam a verdade não estarão r~
lutantes em expor suas posições para investigação e critica,
e não ficarão aborrecidos se suas opiniões e ideias são opo~
tas. Este foi o espirito acariciado entre nós, 40 anos atrã~

ReunTamo-nos com a alma oprimida, a fim de orar para que
pudessemos ser um na fe e na doutrina; porque sabiamos que
Cristo não esti dividido. Um ponto de cada vez foi tomado
para assunto de nossa investigação. Estas reuniões de inve~
tigação eram solenemente caracterizadas. As Escrituras eram
abertas com um sentimento de temor. FreqUentemente jejuãv~-
mos, para que pudessemos estar mais hãbeis para entender a
verdade.

Ap5s fervorosa oração, se algum ponto não era entenrlidn,
i~to era discutido, e cada um expressava sua opinião 1 ivrr-
mente; então outra vez nos curvávamos para orar, e ardelltps
s~nlicas ascendiam ao Ceu para que Deus nos ajudasse a ver
duma mesma maneira. para que fõssemos um, como tristo e o
Pai são um. Muitas 1igrimas eram derramadas ...

Gastivamos muitas horas desta maneira. Geralmente nao
estudivamos juntos mais do que quatro horas de uma vez, alg~
mas vezes todavia toda a noite era gasta em solene investi9!
ção das Escrituras, para que pud~ssemos entender a verdade
para nosso tempo. Em ~~. ~asiõe2 Q Espirito de Q~l~
deScia sobre mim. e dificeis trechos se tornavam claros atra----- ----- --- - -- ----
ves da direção indicada por Deus e então havia perfeita har---- -- --- ---- - ----- -----
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monia. (ramos todos de um mesmo pensamento e um mesmo Espl-
ri to.

Procurávamos muito ansiosamente que as Escrituras nao fos
sem torcidas para ajustarem-se as opiniões de qualquer pes-
soa. Procurávamos fazer com ~ nossas divergências de ~-
~ões fossem· tão pequerias ~nto possível, não insistindo
nós sobre rontos que eram de menos importância, ~ respeito
dos ~ havia opiniões divergentes. (Ver tambem TM, 25)

A preocupação de toda alma, porem, era promover entre os ir-
maos uma condição que correspondesse ã oração de Cristo para
que Seus discípulos pudessem ser um, assim como o são Ele e
o Pa i .

Algumas vezes um ou dois irmãos obstinadamente se opunham
ã opinião apresentada, e agiam de acordo com os sentimentos
naturais do coração; quando, porem, tal disposição aparecia,
suspendíamos nossas investigações e adiávamos a reunião, pa-
ra que cada um tivesse a oportunidade de buscar a Deus em
oração, e sem consultar outrem estudasse o ponto de divergê~
eia, rogando luz do Ceu. Com expressões de amizade nos des-
pedíamos, para de novo reunir-nos tão breve quanto possível,
para mais investigações. Por vezes E. poder~, Deus descia
sobre nós de ~ rnane'ira assinalada. ~' qüanda~ C13:-~ 1v7.
revelava ~ pontos da verdade. chorávamos e regozijávamo -noS
juntamente. Amávamos a Jesus. e amãvamo- nos uns aos outros ...

Temos muitas lições para aprender. e muitas. muitas para
desaprender. Deus e o Ceu somente são infaliveis. Aqueles
que pensam que nunca terão de desistir de um ponto de vista
acariciado, nunca tim oportunidade para mudar ~ma opiniã~ S!
rão desapontados. Enquanto mantemos nossas próprias ideias
e opiniões com determinada persistência. não podemos ter a
unidade pela qual Cristo orou •.•

Quando qualquer de nossos irmãos recebem nova luz sobre
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aS Escrituras, ele deve francamente explicar sua posição. e
todo ministro deve pesquisar as Escrituras com o esplrito de
candura, a fim de ver se os pontos apresentados sobre um no-
vo assunto podem ser substanciados pela Palavra inspirada ...

A repreensão do Senhor será sobre aqueles que devem ser
guardiões da doutrina, que impedem o caminho para que maior
luz não atinja o povo. Um grande trabalho está para ser fe2
to. e Deus vê que nossos lideres têm necessidade de maior
luz. para que possam unir-se com os mensageiros que Ele en-
via harmoniosamente para completar o trabalho que Ele lhes
designa. -- Review and He ra ld , 26 de Julho. 1892. (Primei-
ra parte aparece em TM. 24-26.



APENDICE B
DEUS ATRAvtS 00 ESp1RITO SANTO COLOCOU SEU SELO SOBRE A VERDADE-- -- -------

por Ellen G. White

Os grandes marcos da verdade, mostrando-nos nossas atitu-
des na história profetica, devem ser cuidadosamente guardado~
para que não sejam derrubados e substitu;dos por teorias que
trariam confusão em vez de luz genu;na. Me tem sido citadas
teorias mui errôneas que tem sido apresentadas frequentemen-
te. Aqueles que defendiam estas teorias apresentavam cita-
ções das Escrituras mas eles as aplicavam mal e as entendiam
mal. As teorias consideradas corretas eram incorretas e con
tudo muitos pensavam que elas eram as próprias teorias que
deviam ser trazidas di~nte do povo ...

Tem havido um e outro ao estudar sua B;blia que pensava
haver descoberto grande luz e novas teorias mas estas não
têm sido corretas. A Escritura e totalmente verdadeira, mas
pela má aplicação das Escrituras os homens chegam ã conclu-
sões errôneas. tstamos empenhados em poderoso conflito, e
ele se tornará mais firme e determinado, ao nos aproximarmos
da luta final. Temos um incansável adversário, que não dor-
me, ele está constantemente operando sobre as mentes humanas
que não tiveram uma experiência pessoal nos ensinos do povo
de Deus durante os 50 anos passados .•.

O peso da advertência que vem agora ao povo de Deus de
perto e de longe. e a terceira mensagem angelica. E aqueles
que estão procurando compreender esta mensagem não serão le-
vados pelo Senhor a fazer uma aplicação da Palavra que sola-
pará os fundamentos e removerá as colunas da fé que têm fei-
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to dos Adventistas do Setimo Dia o que eles são
verdades que tem sido desdobradas em su~ ordem,
çamos ao longo da linha da profecia revelada da
Deus. são verdades, sagradas. eternas hoje.

Aqueles que percorreram o terreno passo a passo na histõ-
ria passada da nossa experiência. vendo a cadeia (seqOência)
da verdade nas profecias estavam preparadas para aceitar e
obedecer cada raio de luz. Eles estavam orando, jejuando, e~
quadrinhando, cavando a verdade como tesouros escondidos, e
o Esp;rito Santo sabemos. estava nos ensinando e guiando.
Muitas teorias eram expostas, trazendo uma aparência de ver-
dade, mas tão misturadas com passagens mal interpretadas e
mal aplicadas, que conduziam a erros perigosos. Conhecemos
muito bem como cada ponto da verdade foi estabelecido, e o
sêlo posto sobre ele pelo Espírito Santo de Deus. E em todo
tempo vozes eram ouvidas "aqui está a verdade", "eu tenho a
verdade; sigam-me". Mas vieram as advertências "não ide após
eles. Eu não os enviei mas eles foram correndo". (Vide Jer.
23: 21) -- Mensagens Escolhidas, livro 2. pg. 101-104. (1896)

hoje. As
enqua nto ava~
Palavra de



APtNDI CE c
DECLARAÇOES MENOS SIGNIFICANTES SOBRE "~ BIBLIA

I ~BIBLIA SOMENTE"OU "~ NORMABIBLlCA"

1. (1883) No Contexto da Obediência ã Bíblia e Testemunhos:
"Eles (homens questionando os testemunhos) t~m uma ator-

mentada consciência de que suas vidas não suportarão o teste
do Espírito de Deus, quer falando atraves de Sua Palavra ou
atraves dos testemunhos de Seu Espírito que os trarlóm para
Sua Palavra. Em vez de começar com seus próprios corações,
e por-se em harmonia com os puros princípios do evangelho,
eles encontram falta e condenam os muitos meios que Deus es-
colheu para preparar um povo a manter-se no dia do Senhor.

Deixe alguns cepticos vir, que não está desejoso de enqu~
drar sua vida pela norma bíblica, que está buscando ganhar o
favor de todos, e veja como logo a classe que não está em
harmonia com o trabalho de Deus sio chamados fora". -- E.G.
White Manuscrito 1, 1883. (In 1 SM 45).
2. (1888) No Contexto da Suprema Blblia e a Experiê'lcia

Daqueles que Mantêm Opiniões que a Invalidam:
"lutero tambem sofreu grande perplexidade e angGstia pelo

procedimento de pessoas fanáticas, que pretendiam haver Deus
falado diretamente por meio delas, !:.que portanto, colocavam
~prõprias ideias ! opiniões acima ~ testemunho das Escri-
turas. Muitos a quem faltavam fê e experiência, mas que po~
suiam considerável presunção, gostando de ouvir ou de contar
alguma coisa nova, eram seduzidos pelas pretensões dos novos
ensinador~. e uniam-se aos agentes de Satanás na obra de
derruir o que Deus levara lutero a edificar. E os Wesleys,
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e outros que abençoaram o mundo pela sua inf~uência e fê,
encontraram a cada passo os ardis de Satanii, que consistiam
em ~rrastar pessoas de zelo exagerado, desiquilibradas e pr~
fanas, a excessos de fanatismo de toda sorte.

Guilherme Miller não alimentava simpati~s para com as in-
fluências que conduziam ao fanatismo. Declarou, como o fez
lutero, ~ todo espírito deveria ~er provado ~ ~lavra
~ Deus ... (Disse Miller) "Ordena-se-nos provar os e s pf r t-

tos. O esplrito que nio nos faz viver sóbria, reta e piame~
te, no mundo atual, nio ê o Espírito de Cristo. Estou cada
vez mais convencido de que Satanãs muito tem a ver com estes
movimentos desordenados ... Entre nós, muitos que pretendem
ser inteiramente santificados, seguem as tradições dos ho-
mens .•. Se um homem julga a si mesmo pela Palavra de Deus e
acha perfeita harmonia em toda a Palavra, deve então crer
que tem a verdade; mas, se descobre que o espTrito pelo qual
se conduz não se harmoniza com todo o conte~do da lei ou do
livro de Deus, ande com cuidado, par~ que não suceda ser pr~
so na cilada do diabo". -- O Grande Conflito, pg. 395,396.

3. (1899) No Contexto de Programas Esportivos a Escola de
Avondale:

"Levou tempo e uma enorme soma de labor e aflições, para
d~sfazer a influência do procedimento na escola de Avondale,
naouela quarta-feira ã tarde. A experiência, porém, foi uma
lição que ajujou as pessoas ã testa da escola a compreender
a tendência de tais diversões ...

O esforço de reconquistar aquilo que se perdera pelo proc!:.
dimento daquela tarde, custou muito trabalho aos professores.
Eles foram severamente provados. Manifestou-se da parte dos
estudantes o desejo de mais prazer e menos consideração pe-
las instituições da Palavra de Deus ...
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Que os que educam a juventude se rejam a si mesmos segun-
do os altos e santos princlpios que Cristo deu em Sua Pala-
vra.

Os mestres necessitam intimo conhecimento da Palavra de
Deus. ~ Biblia, ! ela tão somente, lhes deve ~ conselhei-
ro". C.P.P.E., pg. 317-318.

APtN DI CE D
REJEITAMOS A BIBLIA POR ENDOSSAR AS VISOES?- - -

Editorial por Uriah Smith

~A Blblia, e a Blblia somente", "A Blblia eM sua pureza",
MA Blblia uma suficiente, ~nica e segura regra de vida",etc.,
etc., e agora o grande clamor daqueles Que estão dando ex-
pansão a sua oposição is vis~es, e estio trabalhando com to~
do seu poder para suscitar o preconceito de outros contra
elas. Este procedimento nos faz lembrar os baixos enganos
e manobras recorridas por pollticos demagogos para obterem
seus abominãveis objetivos. r semelhante ao papel desempe-
nhado pelo Partido Democrãtico na ultima eleição, o qual
levou a resultados em muitos Estados tão desastrosos para
os Republicanos, e para o pais. O clamor deles foi, "Nosso
pais antes do partido"; e assim sob a aparincia de suprema
devoção ao pa í s , com a exclusão de todas outras considerações,
ffiuitos de coraç~es honestos foram enganados na cooperação com
eles, e eles foram capazes de colocar em posições de confiança e
poder homens cheios de depravação e corrupção. Tais são a~
m~s indignas nas mãos dos cristãos, ainda assim.alguns, e
nós sentimos dizer, que professam esse nome, não hesitam em
usã-las.

O principio protestante, de "A Biblia e a Biblia somente ";
ê em si mesmo bom e verdadeiro; e nos mantemos nele tão fir-
memente quanto alguem possa; mas quando reiterado em conexâo
com francas denunciações das visões, tem uma aparência espe-
cial para o ma1. Assim usado ele contem uma coberta In s i nue
ção, muito eficazmente calculada para perverter o juizo dos
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e de ixar a Bí b 1ia, e se
Por amor daqueles que

por tal procedimento,
um momento.

unir
e s.
Va.

desavisados, de que crer nas vi sões
ã Biblia, e discartar as visões.
tão sujeitos a ser desencaminhados
mos dar a isto um sincero exame de

1. Quando pretendemos permanecer pela B;blia e a Biblia
somente, comprometemo-nos a receber, inequívoca e completa~n
te, tudo que a Biblia ensina. Sendo isto uma proposição por
si mesma evidente, passamos a inquirir o que a Biblia ensina
cóncernente ao derramamento do Es pIr í to , suas operações,
dom de profecia, visões etc.

( a prerrogativa desta dispensação sobre todas as outras,
regozijar-se no derramamento do Espírito. t chamada enfati·
camente uma dispensação na qual temos a "ministração do Espl
rito". A profecia que resplandecia como uma estrela de es~
rança diante dos antigos profetas, era esta: "E isto acont!
cera nos ultimos dias, disse Deus, Eu derramarei do meu Espl
rito sobre toda carne". Esta profecia aplica-se a esta dis-
pensação, e seu cumprimento começou, mas somente começou, no
dia de Pentecostes- E o que segue o derramamento do ESPlri-
to? "VOSSOS filhos e vossas filhas profetizarão". O anuncio
seguinte após o fato que o Espirito e~tava para ser dado,
de que o dom de profecia seria exercitado- Agora justamente
tão certo como uma parte da profecia estã cumprida, e DeuS
outorga Seu Esplrito a Seu povo, justamente tão certo a outra
parte serã cumprida, e profecia, sonhos, e visões, serão
manifestados no meio deles; pois eles estão unidos e insepa-
rãveis.

Alem disto, encontramos Cristo dando aos Seus discipulos
como o melhor legado que Ele poderia deixar para Sua igreja,
a promessa do Espirito da Verdade, OY Confortador, para es'
tar com eles e guiã-los em toda verdade. Ele lhes deu isto
como a promessa mais bem calculada para confortar seus cora-
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Ções magoados em vista de Sua separação
mais desejãvel objeto após sua presenca
sença e operação de Seu Espírito.

Outra vez, encontramos proclamados como estavam em carac-
teres dourados na própria face e fronte de muitos dos regis-
troS do Novo Testamento, o fato de que Deus tem colocado, f2
xado, e estabelecido em Sua igreja, os dons de Seu espírito.
t declarado ser o unico Espirito de Deus, com diversidade
de operações. E estes resultados seguirão a presença do E~
pirito de Deus, tão seguramente como efeito segue a causa_
Como a miquina move-se na aplicação do vapor, ou a roda-di-
gua revolve-se sob o impulso da cachoeira, assim os dons da
igreja, preeminpnte entre os quais estão as visões, inevita-
velmente seguirão a operação do Espirito de Deus com poder.

deles. O seguinte e
pes soa 1, se r ia a pr~

Assim que se cremos totalmente no Espirito, devemos
nestes, os canais indicados atraves dos quais Deus tem
dito que o Espirito se manifestaria.

2. Qual e o objetivo destes dons? Cristo explicitamer,te
informa-nos que eles são dados para confortar Seu povo e
guiã-los ã verdade; e o apóstolo responde, para o aperfeiço~
mento dos santos, para ajUdar no trabalho do ministerio, pa-
ra edificar o corpo de Cristo, para nos trazer ã unidade da
fê. Gloriosissimos e desejãveis sio estes objeti~os; e cri-
minalmente indiferente aos seus próprios interêsses espiri-
tuais deve ser aquela pessoa, que não os está buscando de
todo seu coração, ou que se opõe a qualquer dos meios pelos
quais Deus nos ajudaria a atingi-10s.

3. Ate quando estes dons devem continuar? (1) O profeta
declarou que eles devem ser dados para os ultimas dias; mas
se eles são retirados por algum tempo antes do próprio ulti-
mo dia, esta declaração não pode ser verdadeira, porque eles
devem cobrir todo o espaço desde o tempo em que eles são co-

n-er
nos
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locados na igreja ate que chegue o ultimo dia -- ate o final
desta dispensação. (2) A necessidade que levou Deus a colo-
cã-las na igreja a principio. e uma necessidade que tem exis
tido todo o tempo ate o tempo presente e existirá ate o fim
do estado presente do discipulado da igreja; e ninguem. est!
mos dispostos a crer. estarã disposto a acusar a sabedoria
divina de retirar os meios dados para suprir uma certa nece~
sidade, enquanto existe aquela necessidade. De acordo Com
isso. encontramos ~aulo declarando explicitamente que estas
coisas continuarão ate o perfeito estado tenha chegado.
Cor. 13.

Ate aqui tudo está estabelecido e claro. Temos visto
que haveria manifestações do Esp;rito, incluindo visões, na
igreja, e que continuariam ate o fim. Mas talvez o objetan-
te po~sa tomar mais uma posição alem desta: "Eu admito que
deveria haver visões entre o povo de Deus antes do fim, mas
não posso endossar aquelas já manifestadas". Se aquele que as-
sim objeta está conosco. em todas as conclusões que temos al
cançado ate aqui neste artigo, como ele deve estar se
ele permanece na sua reconhecida posição da Biblia e a ar-
bl ia somente, este ponto não nos deterá muito. Não precisa-
mos lembrar-lhe que em todas as questões entre opiniões e
instituições, "há uma presunção em favor de antigas opiniões
e costumes estabelecidos; e ele que ataca a questão, assume
o fardo da prova; e a menos que ele possa trazer prova do
contririo, a antiga opini~o e instituição deve permanecer"
Tappan, p. 427. Aplique este princípio para a questão em
mãos: Desde começo da terceira mensagem angel ica, tem havi-
do visões entre nóS. Elas têm sido recebidas pelo corpo da
igreja como genuínas manifestações do Espiri to de Deus. Elas
têm confortado o desanimado e corrigido o errado. Têm con-
firmado o duvidoso. e fortificado o fraco. E os mais fieis
amigos da causa as tem apreciado e amado mui to. Deve ser
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uma radical revolução. portanto, a que nos leve a abandonar estas
pelas incertezas do futuro. ~Ias.como tais manifestações de-
viam estar na igreja, todo o peso da evidência vai em favor
destas, a menos que possa ser mostrado que elas estão posit~
va e radicalmente defeituosas. Como então nos satisfaremos
a nós mesmos neste ponto? A Bíblia di-nos ~ma inf~llvel pr~
va para todas estas coisas. Pela "lei e o testemunho", e
"pelos seus frutos", devemos julgi-los. Tudo o que não co~
tradiz no mínimo particular a lei e o testemunho, e em adição
a isto tende elevar, enobrecer, e purificar. podemos estar
seguros que vem do alto, e nio de baixo. Mas estas manifes-
tações estão na maneira mais rigorosa de acordo com os ens~
nos da Palavra de Deus, e leva-nos a estudar e apreciã-la; e~
quanto podemos seguramente desafiar o mundo para nostrar- nos
um simples exemplo onde suas influências têm pendido para
depravação e corrupção, ou onde não tem por outro lado pend~
do a levar todo que o recebe, para santidade e pureza de co-
ração. Na suposição agora, que elas não são o trabalho do
Esplrito de Deus, como elas devem ser a obra do Diabo, per-
guntamos tem o Diabo assim se apaixonado pela verdade e jus-
tiça? Tem ele feito uma ali~nça com a Palavra de Deus, para
sustentar e defendê-la? Tem ele ate agora perdido de vista
os interesses de seu próprio reino para conceder seus esfor-
ços para extirpar todas as falsas doutrinas de nossas cren-
çis, e todas sementes de injustiças de nossos cora~ões, que
podemos ter verdade sem erro, e viver uma vida sem pecado?

Em vista de todas estas considerações, que concluiremos?
Aqueles que rejeitam estas manifestações, não somente fazem
sem evidência, mas contra toda evidencia. Aqueles que pro-
fessam manterem-se pela Biblia e a BTblia somente. estão de~
tinados a receber o que a Bíhlia lhes diz que existirão e ao
mesmo tempo recomenda-lhes respeitar.

--
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Uma iltistração pode ajudar colocar este assunto ainda em
uma mais clara luz. Imagine que estamos para iniciar uma
vlagem. O proprietirio da embarcação nos di· um livro de
instruções. dizendo-nos que contem instruções suficientes p~
ra toda nossa viagem, e que se as observamos. alcançaremos com
segurança nosso ponto de destino. No inicio da viagem abri-.
mos nosso livro para aprender.seu conteudo. Achamos que o
au\or ei~abelece princlpios gerais para nos orientar em nos-
sa viagem, e nos instrue tanto quanto e possível, mencionan-
do, virias eventualidade que podem surgir. ate o final; mas
ele tambem nos diz que a ultima parte de nossa viagem serã
especialmente perigosa; que as caracterlsticas da costa estão
sempre mudando por causa da areia movediça e tempestades; "P.18S

para esta parte da jornada", diz ele, "Eu tenho lhe provide~
ciado um piloto, que lhe encontrarã, e lhe dari tais dire-
ções conforme as circunstâncias e perigos adjacentes podem
requerer; e i ele voce precisa dar atenção". Com estas ins-
truções alcançamos o tempo de perigo especificado, e o pilo-
to, de ·acordo com a promessa, aparece. Mas alguns da tripu-
lação, ã medida que ele oferece seus serviços, se rebelam co~
tra ele. "N~s temos o livro original de instruções" eles
dizem, "e isso nos i suficiente. N~s nos firmamos nisto, e
nisto somente; não queremos nada de você". Quem agora ob ser
va aquele original livro de instruções" aqueles que rejeitam
o piloto, ou aqueles que o recebem, como aquele livro os ins
trui?" Julgai isto.

Mas alguns, por causa da falta de percepção. ou falta de
princípio, ou as ebulições de um invencível preconceito. um
destes fatores ou todos combinados, pode nos encontrar neste
ponto, como este: "Então você quer ter a Irmã Whi te como P..i
loto, não i ~esmo?" r para impedir q~aisq~er esforços nesta
direção, que esta sentença e declarada. Não dizemos tal coisa.
O que dizemos e distintamente isto; que os dons do Espírito
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são dados por nosso piloto para estes tempos perigosos, e
por toda parte e em todo aquele que encontramos genuínas ma-
nifestações destas, somos obrigados a respeitá-los, nem pod~
mos fazer de outra maneira sem ao mesmc tempo rejeitar a pa-
lavra de De~s, a qual nos orienta para recebi-los. Quem agE
ra mantem pela Biblia, e a Bíblia somente?

Que ninguim então seja atemorizado por este falso alarme.
Um momento de consideração mostrará quem recebe a Bíblia, e
quem não. Todo aquele que a recebe completamente, receberã
Q piloto de acordo com suas orientações. Nós então não dis-
cartamos, mas obedecemos a Bíblia confirmando as visões; en-
quanto ati aqora a teríamos rejeitado e desobedecido, se ti-
vessemos recusado receber as provisões que têm sido feitas
para nosso conforto, edificação, e perfeição. -- Review anrl
Hera..!...<!,January 13,1863.

_________ k ~



AP~NDICE E
NOSSO USO :DAS nSOESDA IRMA WHITE

Editorial por J. N. Andrews

Entende-se de forma geral que os .Adventistas do Setimo
Dia são crentes na perpetuidade dos dons espirituais. Sabe-
-se tambem que consideramos as visões da Irmã White como da-
das pelo Espirito de Deus. Mas o uso que fazemos da doutri-
na dos dons espirituais. e particularmente das visões da Ir-
mã White. sio geralmente muito m~l entendidos.

1. Entendemos que as Santas Escrituras são divinamente
inspiradas. e que elas contem a verdade de Deus a qual e ca-
paz de nos fazer sãbios para a salvação.

2. Mas nõs não entendemos que o dom das Escrituras para
a especie humana. invalida o dom do Espfrito Santo para o
povo de Deus.

3. Ao contrãrio. cremos que as Escritura~ claramente re-
velam a função e trabalho do Es pIr t t o San t o : função p. trab~
lho estes que nunca podem cessar enquanto o homem permanece
em provação.

4. Este trabalho do Espirito Santo e revelado ã nos na
doutrina biblica dos dons espirituais.

5. Portanto. enquanto sinceramente aceitamos as Escrit~
ras como ensinando o completo dever do homem em relação a
Deus. não negamos ao Espirito Santo aquele lugar na igreja
que as Escrituras lhe atribuem.

6. A função do Espirito Santo e reprovar homens do pesa-
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do (João 16: 8); lançar fora a mente carnal. e mudar nossa
natureza má removendo a culpa da consciência; fazer-nos novas
criaturas (Rom. 8: 1-9); e derramar amplamente em nossos cE
rações o amor de Deus (Rom. 5: 5); e testificar com o nosso
e spf r t to que somos filhos de Deus (Rom. 8: 16) 'e guiar em t~
da a verdade (João 16: 13) e finalmente mudar os santos para
a imortalidade no último dia. (Rom. 8: 11; II Cor. 5: 4.5).

7. As Escrituras contem a verdade de Deus, como os me-
tais preciosos estão contidos em uma mina. O trabalho do E~
pirito de Deus em guiar homens em toda verdade e levar a pe~
quisa, desvendar, trazer ã luz e vindicar a verdade de Deus.
E em reprovar pecado, nio tem somente o trabalho de impress1
onar a consciência do pecador por convicções poderosas de
culpa, mas tambem em mostrar aos servos escolhidos de Deus a
culpa de outros; e revelar erros os quais de outra maneira
permaneceriam escondidos para o grande prejuízo da igreja, e
para ruina do pecador.

8. O trabalho do Espirito Santo pode ser dividido em duas
partes: Primeira, aquela que e designada simplesmente para
converter e santificar a pessoa afetada por ela. Segunda,
aquela que existe para o propósito de abrir a verdade de
Deus, e de corrigir erro, e de reprovar e censurar pecados
secretos. Esta parte do trabalho e operado pelo que as Es-
crituras denominam dons espirituais. Estes existem, nio pa~
ra beneficio especial das pessoas a quem eles são confiados,
mas para o beneficio de todo o corpo da igreja.

9. Agora esti claro que aqueles que rejeitam o trabalho
do Espirito de Deus sob o argumento que as Escrituras são
~uficientes. negam e rejeitam toda a~uela parte da Biblia a
qual revela a função e trabal ho do Espirito Santo.

10. Assim I Cor. 12. e Efisios 4. os quais definem os
dons do Espirito de Deus. RÃO podem realmente formar uma pa~
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te da regra de vida daqueles que afirmam que as Escrituras
são tão suficientes em 5; mesmas que o~ dons do Esplrito não
são necessários.

11. O Espírito de Deus deu as' Escrituras. Mas e eviden-
te que nio as deu para o prop~s1to de se excluir de toda par
tfcipaçio no trabalho de Deus entre os homens. E o que a
Blblia diz dos dons do Esplrito mostra justamente que relação
o Espfrtto de Deus sustim para o trabalho do evangelho.

12. Deste modo Paulo expõ:, o assunto em duas de Suas epl!
tol a s :

Cor. 12: 4-11: "Ora hã diversidade de dons, mas o Espi
rifo i o mesmo. E hi diversidade de ministirios, mas o Se-
nhor i o mesmo. E hi diversidade de operaçõ~s, mas i o mes-
mo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espi
rito e dada a cada um, para o que for Iit í l . Porque a um pe-
lo Espirito i dada a palavra da. sabedoria; e a outro, pelo
mesmo Espirito, a palavra da ciin~ia; e a outro, pelo mesmo
Espirito, a fe; e a outro, pelo mesmo Esplrito, os dons de
curar; e a outro a operação de ma rav í Lhas ; e a outro a prof!.
cia; e a outro o dom de discernir os espiritos; e a outro a
variedade d,e línguas; e a outro, a i"te.'pretação das línguas.
Mas um sô e o mesmo EspTrito opera todas estas coisas, repa!
tindo particularm.ente a cada um C-&ftl,Q quer".

Efesios 4: 11-13: "E ele mesmo deu uns para apõstolos, e
outros para profetas, e outros para evangeliit~s. e outros
para pastores e doutares. Querendo o aperfeiçoamento dos
santos. para a obra do ministerio. para edificação do corpo
de Cristo; ate qu~ todos cheguemos ã unidade da fi, e ao co-
nhecimento do filho de Detis. a vario perfeito. i medida da
estatura completa de Cristo".

13. Agora a 8Tb1ia expressamente ensina que a existência

43

destes dons e tão necessãrio para a igreja de Cristo, como
os diferentes membros são necessãrios para o bem estar do
corpo. Enquanto. pois, a Bíblia reconhece os dons do Espí-
rito, estes não são dados para substituir a Bíblia. nem ain-
da para preencher a mesma posição da Blblia.

14. O objetivo dos dons espirituais e manter o vivifica~
te trabalho de Deus na igreja. Eles habilitam o Espírito de
Deus a falar na correção de erros, e na exposição da iniq6i-
dade. Eles são os meios por onde Deus ensina Seu povo quan-
do eles estão em perigo de tomarem passos errados. Eles são
0S meios pelos quais'o Espírito de Deus derrama luz sobre as
dificuldades da igreja quando de outra maneira sua correção
seria impossível. Eles t ambê m constituem os meios pelos
Quais Deus preserva Seu povo de confusão apontando erros,
corrigindo falsas interpretações das Escrituras. e produzin-
do luz para brilhar sobre aquele que estã em perigo de ser
erroneamente compreendido. por conseguinte de ser a causa de
maldade e divisão para o povo de Deus. Em resumo. seu trab~
lho i unir o povo de Deus no mesmo pensamento e ~a mesma op!
nião sobre o significado das Escrituras. Mera opinião huma-
ria. com nenhuma instrução direta do ciu, nunca pode perscru-
tar a iniqüidade escondida. nem harmonizar enigmãticas e co~
plicadas dificuldades da igreja. nem impedir diferentes e
conflitantes interpretações das Escrituras. Dev.eria ser tri!
te de fato se Deus não pudesse ainda conversar com Seu povo.

15. Mas aqui e prõprio dizer que estes usos dos dons do
Espírito pertencem quase completamente aos domesticos da fê.
Homens que não têm nenhuma familiaridade com eles não podem
ser afetados pelos mesmos. E tambem. quando homens te~ tido
pouca oportunidade para estarem familiarizados com as man1fe!
tações do Esplrito de Deus. não podem-se-lhes pedir para ace.!
tar tal obra como se fosse especialmente operada por Deus.
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r justo que eles devam ter clara e convincente evidência POr
si mesmos que o Espirito de Deus estã na obra.

16. Para este propósito mantemos que todos os testes apre-
sentados na Biblia devem ser aplicados para os dons, e que
se verifique que eles resistem ao teste de tal exame.

17. Por conseguinte nós não testamos o mundo de qualquer
maneira por estes dons. Nem nós fazemos em nosso intercurso
com outros corpos religiosos que es~ão esforçando-se para a~
dar no temor de Deus, de qualquer modo, um teste de ca re tâ-
cristão. Sobre nenhuma destas pessoas solicitamos estas ma-
nifestações do EspTrito de Deus, nem os testamos pelos seus
ensinos.

18. Há tal coisa, contudo, como homens tendo na providê~
cia de Deus: uma oportunidade para tornar familiarizado com
o trabalho especial do Espírito de Deus, assim que eles rec~
nhecem que sua luz ê clara, convincente, e satisfatõria. P~
ra tais pesso~s, consideramos os dons, do Espírito como sendo
claramente um teste. Não somente tem Deus falado, mas eles
tem tido oportunidade para verificar aquele fato, e saber por
eles ~esmos. Em todos os casos como este dons espirituais
são manifestamente um teste que não pode ser desconsiderado
exceto em perigo de rulna etr~na.

19. Um dos principais dons do Espírito de Deus que Ele
colocou na igreja do Novo Testamento i o dom de profecia,
Joel 2: 28; Atos 2: 1-4,17.18; I Cor. 12: 1-31; 14: 1-5;
Efesios 4: 11-13. Este dom a Bíblia relaciona com o fim do
trabalho desta dispensasão. Apoc. 12: 17; 14: 12; 19: 10.
Dons espirituais por conseguinte, não cessam de ser importa~
teso ã vista de Deus neJIIna de seu verdadeiro povo. E ,:esta
mensagem que esta para terminar o aperfeiçoamento dos santos
e preparã-los para transladação, tem o Esplrito de Deus 1i9!
do a ela, e tomando a direção de sua obra.
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20. Finalmente, na recepçao dos membros em nossas igre-
jas, desejamos neste assunto saber duas coisas: 1. Que eles
crêem na doutrina blblica dos dons espirituais~ 2. Que eles
sinceramente se familiarizarão com as visões da Irmã White,
que tem sempre mantido tiD proeminente lugar neste trabalho.
Cremos que toda pessoa mantendo-se assim e levando a cabo este
propósito será guiada no caminho da verdade e da justiça. E
àqueles que assumem esta posição, nunca se nega todo o tempo
que eles desejam para decidir-se sobre este assunto.


