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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa mostrou que o conceito de Chuva Serôdia ocorreu em 
praticamente toda extensão do ministério profético de Ellen G. White. Dos 70 anos de 
prolífica escrita (1844-1915), o tema esteve presente em 42 deles. Mais de uma 
centena de menções foram feitas abordando a obra final do Espírito de Deus na Terra. 
Ellen G. White considera os eventos do Pentecostes como sendo a chuva temporã, 
quando a semente do evangelho foi lançada e frutificou. A igreja aguarda agora a 
vinda da Chuva Serôdia que capacitará os fiéis para darem ao mundo uma última 
mensagem – as três mensagens angélicas. Embora algumas poucas menções 
pareçam indicar já ter ocorrido o derramamento da Chuva Serôdia, na maioria das 
declarações de Ellen G. White a Chuva Serôdia é associada a vários eventos 
escatológicos, todos ainda no futuro. Entretanto, isso não diminui a ênfase dela da 
necessidade de um preparo urgente. A Chuva Serôdia virá quando as condições 
forem preenchidas tão certamente como veio a chuva temporã nos dias dos apóstolos. 
Na vinda da Chuva Serôdia repousa a única esperança da IASD para a conclusão da 
obra de pregação do evangelho (Mt 24:14). 
 
 
Palavras-chave: Chuva Serôdia; Espírito de Profecia; Ellen G. White; Espírito Santo. 
  



 
 

ABSTRACT 
 

 

The present research has shown that the latter rain concept occurred throughout 
virtually the entire span of Ellen G. White's prophetic ministry. Of the 70 years of prolific 
writing (1844-1915), the theme was present in 42 of them. More than a hundred 
mentions have been made of the final work of the Spirit of God on earth. Ellen G. White 
considers the events of Pentecost to be the early rain when the gospel seed was sown 
and fructified. The church now awaits the coming of the latter rain that will enable the 
faithful to give the world one last message - the three angels' messages. Although a 
few mentions seem to indicate that the outpouring of the latter rain has already 
occurred, in most of Ellen G. White's statements the latter rain is associated with 
various eschatological events, all still in the future. However, this does not detract from 
her emphasis on the need for urgent preparation. The latter rain will come when the 
conditions are met as surely as the former rain came in the days of the apostles. In the 
coming of the latter rain rests the SDA's only hope for the completion of the work of 
preaching the gospel (Mt 24:14). 
 
Key words: Latter rain; Spirit of Prophecy; Ellen G. White; Holy Spirit. 
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1. INTRODUÇÃO 

A literatura profética apocalíptica do AT e NT indica que o clímax do grande 

plano da salvação se dará com a segunda vinda de Jesus a esta terra quando, então, 

cada ser humano receberá sua recompensa (Is. 59:18; Jó 34:11; Mt. 16:27; Ap. 22:12). 

Todavia, segundo apresentado por Jesus no evangelho de Mateus, este 

acontecimento não terá lugar enquanto o evangelho não for pregado a todos os povos. 

O texto diz: “E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para 

testemunho a todas as nações. Então, virá o fim” (Mt. 24:14). Ao comentar esse texto, 

White (1986, p. 633-634) explicita que a pregação do evangelho é uma condição para 

a volta de Jesus ao afirmar que: 

Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta 
de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia 
de Deus. II Ped. 3:12. Houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe 
era designada, como Ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes 
advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à Terra em poder e grande 
glória. 

 

Segundo Beskow (2004, p. 81), a profecia de Jesus em Mateus 24:14 tem um 

duplo cumprimento. O primeiro se deu ainda nos dias de Paulo, quando este declarou 

que “o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu” (Cl. 1:23). White (1986, 

p. 609) afirma que o fim veio para aquela geração justamente com a destruição de 

Jerusalém no ano 70 a.C. O segundo cumprimento da profecia terá lugar quando o 

evangelho for pregado mais uma vez a “toda criatura”, e o fim de todas as coisas virá. 

Beskow (2004, p. 81) menciona que “essa dupla profecia se cumpriu no ano 70 d.C., 

e voltará a cumprir no fim dos tempos, quando se cumprir a última condição, o 

“evangelho ser pregado a toda criatura” (Mt. 24:14)”. 

 A pregação do evangelho ao mundo conhecido nos dias de Paulo só foi 

possível devido a marcante atuação do Espírito Santo, principalmente a partir do 

Pentecostes, quando o poder foi dado aos discípulos para capacitá-los para o serviço 

de Deus. Os resultados foram milhares de conversões e um rápido crescimento da 
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igreja1. O livro de Atos bem poderia ser chamado “Atos do Espírito Santo”,2 porque 

nele o Espírito Santo é o agente da missão. Como afirma Rodor (2006, p. 11). 

Assim como o próprio Jesus fora ungido pelo Espírito no início de Seu 
ministério (Mt. 3:16; Lc. 3:22, cf. At. 10:38), a igreja é ungida em seu 
início com o Espírito Santo, para o cumprimento de sua missão, como 
poderosamente testemunhado no capítulo 2 de Atos, e nos seus 
desdobramentos 

 

Olhando para o cenário atual, em face dos desafios atuais do cristianismo, com 

o crescente número de pessoas que se declaram “sem igreja”; das perseguições 

religiosas em vários países; do crescente secularismo; é possível relembrar os 

“tempos difíceis” mencionados por Paulo escrevendo a Timóteo (2 Tm. 3:1). Por tudo 

isso, percebe-se uma realidade mais desafiadora do que a vivida pelos discípulos no 

primeiro século da Era Cristã (BOSCH, 2002, p. 436). Mas, de igual forma, a profecia 

prevê uma atuação direta do Espírito na direção do povo remanescente para 

conclusão da obra do evangelho (Os. 6:3; Jl. 2:23, 28-29; Zc. 10:1; Tg. 5:7). 

Segundo White (1998, p. 533), essa ação pontual do Espírito Santo nestes dois 

momentos marcantes da história da igreja cristã é tipificada na linguagem bíblica por 

duas chuvas que caíam na Palestina: chuva temporã e serôdia. O profeta Joel 

escreveu: “Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no SENHOR, vosso Deus, 

porque ele vos dará em justa medida a chuva; fará descer, como outrora, a chuva 

temporã e a serôdia” (Jl 2:23).  

As chuvas desempenhavam um papel importante na sociedade agrária 

israelita. A água era de grande valor e havia a necessidade de preservá-la para a 

estação seca, que se estendia por quase seis meses. As primeiras chuvas, ou temporã 

(do hebraico morêh, presente em Joel 2:23 e Salmos 84:7) caíam entre o fim de 

outubro e o início de dezembro, cuja função era preparar o solo e facilitar a germinação 

da semente. Já a última chuva, “serôdia” (do hebraico malqôsh, presente em Jó 29:23; 

Jeremias 3:3 e Amós 4:7), caia pouco antes da colheita, nos meses de março e abril 

(WALTKE, 1998, p. 660, 796), contribuindo para a maturação da safra. Portanto, a 

chuva era extremamente importante para Israel e era considerada um dom de Deus 

 
1 Ver Atos 2:41; 4:4; 5:14; 6:7; 9:31; 16:5; 17:6 
2 Essa foi a observação de um pai da igreja do quarto século, Crysostom. Ver: St. Crysostom, The 
Nicene, and Post-Nicene Fathers (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1989), First Series, vol. XI, 7. O 
Espírito Santo é ainda mencionado 70 vezes no livro de Atos. Ver: W. H. Griffith Thomas, The Holy 
Spirit of God, 39. 
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(Dt. 11:14; Pv. 16:15; Jr. 5:24; Mt. 5:45). Enquanto isso, a falta de chuvas foi muitas 

vezes vista como uma expressão de desagrado divino, resultado dos pecados e da 

rebeldia do povo (Ver Jr 3:3; Am 4:7; Is 5:6). 

A chuva tornou-se assim um símbolo para a efusão do Espírito Santo na Bíblia.3 

Rodríguez (2007) menciona a chuva em dois sentidos. Primeiro, num sentido 

escatológico cuja futura restauração do povo de Deus é retratada através da 

linguagem de chuva, ilustrando a obra do Espírito: “Porque derramarei água sobre o 

sedento, e correntes sobre a terra seca; Derramarei o meu Espírito sobre a tua 

descendência e minha bênção sobre a tua descendência" (Is. 44:3; Ez. 39:29; Is. 

32:15). Em segundo lugar, a imagem das chuvas temporã e serôdia poderia ser 

aplicada à poderosa obra do Espírito dentro da igreja em duas ocasiões diferentes: 

uma relacionada à experiência do Pentecostes, e outra aos eventos finais antes do 

retorno de Cristo.  

A obra escatológica do Espírito anunciado por Joel foi parcialmente cumprida 

durante o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes (At. 2:18). Isso pode ser 

chamado "chuva temporã”, mas essa mesma profecia que se refere ao “grande e 

glorioso dia do Senhor" sugere que uma manifestação mais completa do Espírito era 

ainda de se esperar (At. 2:19, 20). 

Então, as expressões "chuva temporã" e "Chuva Serôdia" são imagens 

agrícolas aplicadas figurativamente a obra do Espírito Santo no início da igreja cristã 

e pouco antes da colheita do tempo do fim (Ap. 14:14-20). White concorda com essa 

ideia ao afirmar que: “O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva 

temporã, e glorioso foi o resultado. Mas a Chuva Serôdia será mais abundante” 

(WHITE, 1986, p. 585). Afirmou ainda: 

A grande obra do evangelho não deverá encerrar-se com menor 
manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. 
As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã 
no início do evangelho, deverão cumprir-se novamente na Chuva 
Serôdia, no final do mesmo” (WHITE, 1998, p. 534). 

 

Gulley pondera:  

 
3 Wilcox menciona que a Bíblia apresenta sete símbolos para o Espírito Santo. São eles: óleo, fermento, 
vento, sal, pomba, fogo e chuva (Llewellyn A. Wilcox, Now is the Time, p. 143). Para uma análise das 
metáforas usadas na Bíblia para descrever o Espírito Santo, ver: FROOM, L. E. A vinda do Consolador, 
203-312, e John F. Walvoord, The Holy Spirit, p. 18-25. 
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Igualmente como começa o livro de Atos, com o Pentecostes (capítulo 
2), o Pentecostes porvir chegará no início da jornada pelos eventos 
finais. O Espírito Santo vem em ambos os Pentecostes, na chuva 
temporã (At 2) e na Chuva Serôdia (Jl 2:28-29). A era porvir será de 
grande poder quando os espíritos ímpios de Satanás possuirão 
plenamente os perdidos e o Espírito Santo possuirá totalmente os 
santos. Milagres, sinais e maravilhas acontecerão do ambos os lados 
(GULLEY, 2004, p. 213). 

 

Analisando o desafio da grande comissão de Mateus 24:14, percebe-se que é 

impossível cumprir essa tarefa sem o Espírito Santo. Se o segredo para conclusão da 

obra do evangelho, que é condição para o regresso de Cristo a esta terra, depende 

da ação do Espírito tipificado pela Chuva Serôdia, precisamos então conhecer 

plenamente esse assunto. 

 

1.1. Expectativa da volta de Jesus em 1844 

Alguns anos depois da declaração de independência dos Estados Unidos da 

América em 1776, o país experimentou uma transformação da religião americana a 

partir de um florescimento generalizado do sentimento religioso, conhecido como o 

segundo grande despertar, ou segundo grande reavivamento. Durante os anos de 

1790 a 1840, ocorreu uma revitalização religiosa especialmente nas denominações 

batistas e metodistas, que experimentaram um significativo aumento de membros. 

Esse sucesso no crescimento se deveu principalmente a pregadores itinerantes que, 

através de sua eloquente pregação, atraíram grande número de pessoas por meio de 

fortes reavivamentos carregados de emoção. Esses reavivamentos ocorreram em 

uma escala jamais vista nos Estados Unidos. Entre os principais líderes deste período, 

pode-se destacar Charles G. Finney, Lyman Beecher, Peter Cartwright, Jonhatan 

Edwards, James Finley e William Miller.4 

Diversos fatores contribuíram para esse movimento, entre eles: 

a) A Revolução Francesa e a prisão do Papa Pio VI em 15 de fevereiro de 
1798;5 

 
4 Ver mais detalhes em: Jonathan Edwards, "A Divine and Supernatural Light", em The American 
Tradition in Literature; Charles Finney, "Verdadeiro e Falso Arrependimento", em Lectures to Professing 
Christians; William McLoughlin, Revivals, Awakenings, and Reform; Nathan Hatch, The 
Democratization of American Christianity; Donald Mathews, "The Second Great Awakening as an 
Organizing Process, 1780-1830: An Hypothesis", e William McLoughlin, The American Evangelicals. 
5 LeRoy E. Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, 4 vols. (Washington. DC: Review and Herald, 
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b) Sinais no sol, na lua e nas estrelas, que seriam o cumprimento do sexto 
selo de Apocalipse 6:12-14 (terremoto em 1755; dia escuro de 1780 e a 
queda das estrelas em 1833);6 

c) E a expectativa da volta de Jesus, pregada pelos milleritas7 para o dia 22 
de outubro de 1844. 

 

No mês de setembro de 1816, um Batista chamado Guilherme Miller estava 

lendo uma homilia de Alexander Proudfit, intitulada 

Piedade Prática em Treze Discursos”,8 quando foi tomado de emoção 
e não conseguiu completá-la. Em desespero por causa de seus 
pecados, percebeu que carecia de um Salvador e recorreu à Bíblia e 
em suas páginas para encontrá-lo. Posteriormente declarou: “As 
escrituras tornaram-se meu deleite, e em Jesus encontrei um amigo 
(MAXWELL, 1982, p. 12). 

 

A partir deste evento, dedicou vários anos de estudo a Bíblia. Usando a 

concordância de Cruden para auxiliá-lo no estudo, começou pelo primeiro verso de 

Gênesis e não passava a outro texto até que todas as suas dúvidas fossem 

esclarecidas.  

O método de estudo bíblico de Miller, de acordo com Timm, estava 

esquematizado dentro de uma estrutura hermenêutica baseada em três pontos: (1) o 

princípio protestante de tomar a Bíblia como seu próprio intérprete (sola scriptura), (2) 

o método histórico-gramatical protestante, e (3) o ramo da escola protestante 

historicista pré-milenial de interpretação profética que não aceitava a teoria 

 
1946-1954, 2:723-782; Alberto R. Timm, A Importância das datas de 508 e 538 d.C. para a supremacia 
Papal”, Parousia, ano 4, n.o 1, (2005): 7. 
6 O grande terremoto de Lisboa ocorreu em 1 de novembro de 1755, o “dia escuro” em 19 de maio de 
1780 e a “queda das estrelas” em 13 de novembro de 1833. Ver mais detalhes em: Fromm, 4:289-300; 
Willian A Spicer, Nossa época à luz da Prophecia (Casa Publicadora Brasileira, Estação São Bernardo, 
SP: s/d), 79-103; J. N. Loughborough, O grande movimento adventista (Jasper, Oregan: Review and 
Herald), p. 72-73. 
7 “Mileritas” era o nome dado aos seguidores de Guilherme Miller, um fazendeiro de Low Hampton, 
Nova Iorque. Miller, depois de anos de estudo da Bíblia, em especial do livro de Daniel, chegou a 
conclusão que Jesus voltaria no fim do período profético das “2.300 tardes e manhãs” (Dn 8:14). Outro 
estudioso da Bíblia e dos calendários, Samuel Snow, chegou a conclusão que o fim desse período 
profético se daria no dia 22 de outubro de 1844. Todos passaram a esperar que Jesus voltasse nessa 
data. Todavia, ela chegou e Jesus não voltou. Os mileritas passaram então pelo “Grande 
Desapontamento”. Ver mais detalhes em: Mervyn Maxwell, História do Adventismo, p. 15-40; Richard 
W. Schwarz, Floyd Greenleaf, Portadores de Luz, p. 43-61; J. N. Loughborough, O grande movimento 
adventista (Jasper, Oregan: Review and Herald), p. 149-159. 
8 Alexander Proudfit, Practical Godlines in thirteen discourses. Disponível em: 
http://library.logcollegepress.com/Proudfit%2C+Alexander+Practical+Godliness++in+thirteen+discours
es+on+the+duties(1813).pdf. Acessado em 17 de julho de 2019. 
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dispensacionalista da restauração dos judeus na Palestina como um cumprimento da 

profecia (TIMM, 2009, p. 5). 

O estudo de Miller prosseguiu por vários anos, até se deparar com Daniel 8:14: 

“Até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado”. Segundo 

Darius (2009, p. 56), Miller  

partia do pressuposto pacífico entre pastores e teólogos que um dia, 
em profecia, é equivalente a um ano, dividido em 12 meses de 30 dias, 
em um total de 360 dias, segundo a literalidade das passagens dos 
trechos bíblicos de Números 14:34 e Ezequiel 4:6-7. 

 

Assim, cria que “a purificação do santuário consistia na purificação da terra e 

da Igreja, que ocorreria na segunda vinda de Cristo, no final dos 2300 anos” (TIMM, 

2020, p.35). Miller acreditava que o evento inicial do período profético (Dn. 9:25) era 

o decreto de Artaxeres para restaurar a cidade de Jerusalém, ocorrido em 457 a.C. 

Assim, em 1818 chegou à conclusão que Cristo voltaria por volta de 1843, ou seja, o 

fim viria em 25 anos (MAXWELL, 1982, p. 12). 

Vários anos da vida de Miller foram passados em estudos e só em 08 de 

dezembro de 1839 é que Miller apresenta sua primeira série em uma cidade 

importante. Os estudos de Miller se espalharam e havia milhares de pessoas 

esperando que Jesus voltasse em algum ponto de março/abril de 1843/1844. Todavia, 

passou a data marcada e Jesus não votou, sendo este o primeiro desapontamento. 

Depois veio o movimento do sétimo mês, ou seja, Jesus voltaria não em abril ou 

março, mas em setembro ou outubro, data que foi fixada posteriormente para o dia 22 

de outubro de 1844.9 

De igual forma, o dia 22 de outubro chegou e Jesus não voltou, grande foi o 

desapontamento. Tiago White escreveu depois: 

O desapontamento pela passagem de tempo foi amargo (...) Quando 
o irmão Himes visitou Portland, Maine, poucos dias após a passagem 
da data, e declarou que os irmãos deveriam se preparar para outro 
duro inverno, meus sentimentos foram quase incontroláveis. Deixei o 
local de reunião e chorei como uma criança (WHITE, 1868b, p. 182). 

 

 
9 Ver detalhes sobre o movimento do sétimo mês no livro Portadores de Luz (SCHWARZ; GREENLEAF, 
2009, p. 48-50). 
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O sentimento de decepção e confusão só começou a ser explicado depois da 

experiência vivida por Hiram Edson no dia seguinte ao desapontamento. Ele era um 

fazendeiro do norte do estado de Nova Iorque; enquanto atravessava um milharal na 

região de Low Hampton, no estado de Nova York, parou no meio do campo onde 

recebeu uma visão. Ele mesmo relatou:  

O céu parecia abrir-se-me à vista e vi distinta e claramente que em 
lugar de nosso Sumo-sacerdote sair do lugar santíssimo do santuário 
celestial para vir à terra (em 22 de outubro), ... Ele, pela primeira vez, 
entrava nesse dia no segundo compartimento desse santuário; e que 
Ele tinha uma obra para realizar no santíssimo antes de vir à terra 
(MAXWELL, 1982, p. 50). 

 

Após esta visão e vários estudos feitos pelos pioneiros do adventismo, chegou-

se à compreensão do que de fato ocorrera em 22 de outubro de 1844. Esse não seria 

o dia do regresso de Cristo à terra, mas uma nova fase de Seu ministério no santuário 

celestial. Esse período marcou o fim dos 2.300 anos proféticos de Daniel 8:14 – 

período profético mais extenso da Bíblia – e representou o clímax do movimento 

chamado “clamor da meia-noite”, vivido pelos mileritas (Cf. Mt. 25:6; O Grande 

Conflito, 398-403). 

Darius e Follis (2022) argumentam que essa nova descoberta propiciou que em 

1860 a “Igreja Adventista do Sétimo Dia” fosse oficializada. Eles dizem ainda que é 

dentro do contexto da interpretação de Apocalipse 10 que tal processo 
identitário se inicia... Assim, podemos perceber que, após um 
desapontamento devido a uma falha de interpretação, o movimento 
adventista acabou se consolidando a partir de uma reinterpretação da 
mensagem de Apocalipse 10 (DARIUS; FOLLIS, 2022, p. 78). 

Após a data de 22 de outubro de 1844, à medida que os mileritas desapontados 

continuavam a investigar as Escrituras, Deus passou a revelar mais verdades bíblicas 

que vieram a se tornar os marcos doutrinários fundamentais da IASD.10 Também 

entenderam que o desapontamento por eles vivido já estava profetizado em 

Apocalipse 10, onde o texto termina dizendo: “É necessário que ainda profetizes” (Ap. 

10:11). Ou seja, os períodos proféticos ainda deveriam ser pregados, e agora, com 

uma visão correta da obra que Cristo realiza no Céu em favor de Seu povo. 

 
10 Posteriormente, Ellen G. White resumiu esses marcos doutrinários como sendo: (1) a passagem do 
tempo em 1844 que havia frustrado a esperança na segunda vinda, (2) a purificação do santuário, (3) 
as três mensagens angélicas, (4) os mandamentos de Deus, (5) a fé de Jesus, (6) o sábado do sétimo 
dia, e (7) a não imortalidade dos ímpios (WHITE, 1889c). 
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Assim, após o desapontamento de 1844, os mileritas foram divididos em três 

grupos principais: o primeiro abandonou a fé e nunca mais quis saber de religião; o 

segundo continuou a marcar datas até que desapareceu; e o terceiro deu origem a 

Igreja Adventista do Sétimo Dia.11 

 

1.2. O chamado de Ellen G. Harmon ao ministério profético 

Entre os milleritas desapontados que aguardavam a volta de Jesus para o dia 

22 de outubro de 1844, estava uma jovem de apenas 17 anos chamada Ellen Gould 

Harmon. Ela relatou os tristes momentos vividos no desapontamento de 22 de 

outubro: 

Nossa decepção foi tão grande como a dos primeiros discípulos. 
Quando o filho do homem entrou triunfantemente em Jerusalém, 
esperavam que fosse coroado como rei (...) Poucos dias depois, os 
discípulos viram que seu amado Mestre, aquele que para eles reinaria 
sobre o trono de Davi, ser colocado sob uma rude cruz, sendo 
ridicularizado e zombado pelos fariseus. Suas mais elevadas 
esperanças foram inundadas por um amargo desapontamento e as 
trevas da morte os envolveram. Mesmo assim, Cristo foi fiel em Suas 
promessas (WHITE, 1868a, p. 59). 

 

Dois meses depois do desapontamento, em dezembro de 1844, Deus chama 

essa jovem para o ministério profético, tendo sua primeira visão profética em Portalnd, 

Maine. Ela estava na casa de Elisabeth Haines no momento da oração matinal quando 

recebeu a visão. Posteriormente White (1868a) relatou: 

Parecia estar cercada de luz, e achar-me subindo mais e mais alto da 
Terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o 
pude achar, quando uma voz me disse: “Olha novamente, e olha um 
pouco mais para cima.” Com isso, olhei mais para o alto e vi um 
caminho reto e estreito, levantado em um lugar elevado do mundo. O 
povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se 
achava na sua extremidade mais afastada (...) A luz atrás deles 
desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas; de modo que 
tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho 
para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. 

 
11 Ver: George R. Knight. A visão apocalíptica e a neutralização do adventismo (Tatuí, SP: Casa 
Publicadora Brasileira, 2010), 39-40. Para mais detalhes sobre todos os movimentos pós-
desapontamento e o rumo tomado pelos adventistas, ver: Richard W. Schwars, Floyd Greenleaf. 
Portadores de Luz (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2003), 51-67; Gary Land, 
ed. Adventism in American (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1998), 29-52. 
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Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos 
anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em 
número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que 
os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto (...) Os 144.000 
estavam todos selados e perfeitamente unidos (...) Logo nossos 
olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha 
aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a 
qual todos soubemos ser o sinal do Filho do homem. (...) Então a 
trombeta de prata de Jesus soou, ao descer Ele sobre a nuvem, 
envolto em labaredas de fogo. Olhou para as sepulturas dos santos 
que dormiam, ergueu então os olhos e mãos ao céu, e exclamou: 
“Despertai e exultai, vós que habitais no pó.” Isaías 26:19. Houve um 
forte terremoto. As sepulturas se abriram, e os mortos saíram 
revestidos de imortalidade. Os 144.000 clamaram “Aleluia!”, quando 
reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte, 
e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente 
com eles para encontrar o Senhor nos ares. 
Todos nós entramos juntos na nuvem, e estivemos sete dias 
ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas, e com 
Sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça (...) Ali vimos a 
árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de 
água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio 
havia um tronco da árvore, e do outro lado outro, ambos de ouro puro 
e transparente (...) Todos nós fomos debaixo da árvore, e sentamo-
nos para contemplar o encanto daquele lugar, quando os irmãos Fitch 
e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino, e a quem Deus 
depusera na sepultura para os salvar, se achegaram e nos 
perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. 
Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão 
pequenas em comparação com o peso eterno de glória mui excelente 
que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes, e todos exclamamos 
— “Aleluia! muito fácil é adquirir o Céu!” — e tangemos nossas 
gloriosas harpas e fizemos com que as arcadas do Céu reboassem 
(WHITE, 2007b, p. 58-61). 

 

Depois de voltar de sua primeira visão profética, White relatou o desgosto que 

sentiu ao sair do mundo que havia visto e retornado para o seu que agora se mostrava 

coberto por tristeza (WHITE, 2007b, p. 61). Mesmo tendo relutado a princípio, Ellen 

G. Harmon aceitou o chamado de Deus ao ministério profético. Cerca de dois anos 

depois, ela se casou com um pastor da Conexão Cristã, Tiago Springer White, no dia 

30 de agosto de 1846 e assumiu o nome de casada Ellen Gould White.12 Do casal 

nasceram quatro filhos, um morreu ainda bebê e outro na adolescência, ficando 

apenas dois, Tiago Edson e Willie White.  

Ao longo de sua vida, White recebeu cerca de 2.000 visões e sonhos num 

ministério profético que durou 70 anos, sendo aceita pela IASD como uma profetisa 
 

12 Ver mais detalhes em: Arthur L. White, Ellen G. White, 6 vols. (Hagerstown, MD: Review and Herald, 
1981-1986), 1:112; Arthur White, Mulher de Visão, p. 34. 
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moderna.13 Através de suas publicações, desenvolveu e aperfeiçoou um sistema 

escatológico singular.14 Um dos princípios dessa escatologia era a convicção de que 

Deus havia confiado aos adventistas do sétimo dia as últimas mensagens de 

advertência a serem proclamadas ao mundo pela intervenção sobrenatural do Espírito 

Santo antes da segunda vinda de Cristo. White escreveu:  

Ao avizinhar-se o fim da ceifa da Terra, uma especial concessão de 
graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do 
Filho do homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a 
queda da Chuva Serôdia; e é por esse poder adicional que os cristãos 
devem fazer as suas petições ao Senhor da seara “no tempo da Chuva 
Serôdia” Em resposta, “o Senhor, que faz os relâmpagos, lhes dará 
chuveiro de água”. Zacarias 10:1. “Ele... fará descer a chuva, a 
temporã e a serôdia, no primeiro mês”. Joel 2:23 (WHITE, 2006a, p. 
30). 

 

De mesmo modo, a autora também afirma que  
Assim como a “chuva temporã” foi dada, no derramamento do Espírito 
Santo no início do evangelho, para efetuar a germinação da preciosa 
semente, a “Chuva Serôdia” será dada em seu final para o 
amadurecimento da seara (WHITE, 1998, p. 611). 

 

Esse tema escatológico apareceu dezenas de vezes em seus escritos, e assim, 

pode-se verificar que o dom profético concedido a Ellen G. White teve uma profunda 

influência na consolidação da escatologia adventista, principalmente na compreensão 

dos eventos finais da história humana. A partir dessa percepção, torna-se fundamental 

inseri-la dentro de um escopo ainda mais abrangente. Trata-se aqui da inserção da 

Chuva Serôdia desde uma leitura da justificação pela fé, sem a qual não existiria a 

possibilidade de uma conexão entre os temas principados. Essa leitura expande a 

temática para além de uma leitura adventista. 

 
13 Ellen G. White nunca reclamava para sí o título de profetisa, o que causou surpresa em alguns líderes 
da igreja. Posteriormente ela explicou: “Outros me tem chamado profetisa; eu, porém, nunca me atribuí 
este título. Não tenho sentido que fosse meu dever assim designar-me. Os que se arrogam 
ousadamente serem profetas nesses nossos dias são muitas vezes um vitupério à causa de Cristo. 
Minha obra inclui muito mais de que este nome significa. Considero-me uma mensageira, a quem o 
Senhor confiou mensagens para o povo”. Carta 55, 1905. Em Mensagens Escolhidas, Vol. 1, p. 35-
36. Ela disse ainda: “Minha comissão abrange a obra de um profeta, mas não termina aí. Compreende 
muito do que pode entender a mente dos que tem estado a semear as sementes da incredulidade”. 
Carta 244, 1906. (Dirigida aos anciões da Igreja de Battle Creek), em Mensagens Escolhidas, Vol. 
1, p. 36. 
14 Eram nove pontos básicos no sistema escatológico de Ellen G. White. Eles estão detalhados no 
estudo de Alberto R. Timm, “Escatolgia adventista do sétimo dia, 1844-2004: breve panorama histórico”, 
em: O Futuro: A visão adventista dos últimos acontecimentos, p. 265-302. 
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Considerando que para White, a descida do Espírito Santo na Chuva Serôdia, 

é o evento que permitirá a conclusão da pregação do evangelho, como ela desenvolve 

o assunto? Para que virá? Quando virá? Quais os resultados de sua vinda? E, 

principalmente, quais as condições para seu recebimento? 

 

1.3. Problemática da pesquisa 

Ellen G. White menciona dezenas de vezes em seus escritos o tema da Chuva 

Serôdia, mas um levantamento dos escritos teológicos adventistas revela que existe 

pouco material disponível para fornecer respostas a questões que têm sido levantadas 

sobre o tema, tais como o que é de fato a Chuva Serôdia, quais os objetivos da vinda 

da Chuva Serôdia, o tempo de seu cumprimento, quais os resultados de sua vinda, e 

quais as condições para seu derramamento. Além disso, não foi encontrado nenhum 

estudo abrangente, até a data da realização desse trabalho, que reunisse e 

sistematizasse todo o material disponível nos escritos de Ellen G. White a respeito 

desse assunto. 

 

1.4. Propósito de Estudo 

O propósito deste trabalho é realizar uma exposição cronológico-temática das 

declarações de Ellen G. White sobre a Chuva Serôdia que apareceram em seus 

escritos entre 1844 e 1915. Essas declarações serão sistematizadas buscando definir 

o conceito, os objetivos, o tempo, os resultados e os fatores condicionantes ao 

derramamento da Chuva Serôdia presentes nos mesmos. 
 

1.5. Delimitações de Estudo 

A pesquisa é uma exploração do conceito de Chuva Serôdia nos escritos de 

Ellen G. White disponíveis no site oficial do White Estate (www.egwwritings.org). 

 

1.6. Revisão da Literatura 

Para a seleção de todas as alusões à Chuva Serôdia nos escritos de Ellen G. 

White, foi feita uma pesquisa no site oficial do White Estate (www.egwwritings.org). 
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Para contextualização histórica das citações de Ellen G. White sobre a Chuva Serôdia, 

foram de grande valor as obras O Retorno da Chuva Serôdia, de Ron Duffield; A 

Mensagem de 1888, de George R. Knight; The Latter Rain, de Meade MacGuire. 

Outros estudos também abordam o tema da Chuva Serôdia conforme os 

escritos de Ellen G. White, sendo também uteis para a sistematização das citações. 

Entre esses: Power Unlimited, de Louis F. Were; The Promise of Power e Preparing 

for the Latter Rain, de DeWitt S. Osgood; The Early and Latter Rain of the Holy Spirit, 

de Gordon W. Collier; El Dasafio Del Tiempo Final, de Marvin Moore; Now is the Time, 

de Llewellyn A. Wilcox; Power for a Finished Word, de J. L. Shuler; At the edge of 

holiness: Seventh-Day Adventism receives the Holy Ghost, 1892-1900, de Gary Land; 

The early and latter rain, de Francis M. Wilcox; The Historical Development of Seventh-

Day Adventist Escathology, de Roy I. Mcgarrely; American Seventh-Day Adventist 

Latter Rain, de Bernard Spencer; The Nearness and the Delay of the Parousia in the 

Writings of Ellen G. White, de R. E. Neall; Crise e Vitória, de Raymond Cotrell; as obras 

Preparação para a crise final e A Vitória da igreja na crise final, de Fernando Chaij. 

Outros autores abordaram o tema, mas de forma homilética, visando extrair 

lições espirituais e aplicá-las em alguma situação que estavam vivenciando. Entre 

esses podemos citar: Here I Come, de Morris Venden e The Shaking among God’s 

People, de Keavin Hayden. 

O livro de Norman Gulley intitulado Christ Is Coming! é o mais abrangente 

trabalho a respeito da escatologia adventista que tem como pano de fundo os escritos 

de Ellen G. White. Noções da Chuva Serôdia permeiam muitos de seus capítulos e 

serão úteis para essa pesquisa. Temos ainda A Vinda do Consolador, de LeRoy E. 

Froom; e todas as obras disponíveis da escritora Ellen G. White, entre outros. 

 

1.7. Definição de Termos 

Três termos usados nos escritos originais de Ellen G. White são significativos 

no presente estudo: “Latter Rain” (Chuva Serôdia), “Refreshing” (refrigério) e 

“Outpooring” (derramamento). Tais termos são aplicados a obra do Espírito Santo, 

como mencionados em Oséias 6:3; Joel 2:23, 28-30 e Zacarias 10:1. 

Um quarto termo significativo neste estudo é “Loud Cry” (Alto Clamor). Na 

perspectiva de Ellen G. White a Chuva Serôdia é “o refrigério pela presença do 

Senhor, o alto clamor do terceiro ano” (WHITE, 1999a, p. 271). No presente estudo o 
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termo é usado para designar um movimento mundial de pregação do evangelho 

impulsionado pela Chuva Serôdia que concluirá a proclamarão da mensagem final de 

Deus ao mundo. Como bem observa Duffield, “A Chuva Serôdia e o alto clamor, 

embora distintos um do outro, não podem ser dissociados – a Chuva Serôdia sendo a 

causa, e o alto clamor, o efeito” (DUFFIELD, 2016, p. 18). 

 

1.8. Pressuposições 

No presente estudo se considera os escritos de Ellen G. White como 

divinamente inspirados e, consequentemente, autoritativos, de acordo com a posição 

oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia.15 

 

1.9. Metodologia 

O presente estudo é baseado principalmente na pesquisa de fontes primárias, 

publicadas ou não, produzidas por Ellen G. White e disponíveis no site oficial do White 

Estate. As fontes primárias que foram publicadas em livros ou artigos em língua 

portuguesa foram normalmente citadas nas notas de rodapé́. Devido ao fato de 

algumas menções terem sido republicadas diversas vezes e em diferentes 

publicações, apenas uma obra em língua portuguesa será escolhida para menção, 

dando-se preferência às traduções mais antigas. 

As principais obras de Ellen G. White a respeito do tema da Chuva Serôdia são: 

Spiritual Gifts, 4 vols. (1858); partes das menções foram publicadas em português na 

obra Primeiros Escritos; The Spirit of Prophecy, vol. 4 (1884), cuja maior parte está 

em português na obra História da Redenção; Experiences in Austrália, de 1891; O 

Grande Conflito; Atos dos Apóstolos; a compilação Eventos Finais, entre outras. 

Assim, a pesquisa nos escritos de Ellen G. White se deu através do site 

www.egwwritings.org. Partindo da palavra-chave Latter Rain (que pode ser traduzida 

como última chuva, mas nos círculos adventistas se usa “Chuva Serôdia”), 

posteriormente foi empregado também as palavras Refreshing (refrigério) e 

Outpooring (derramamento). Outra palavra pesquisada foi “Loud Cry” (Alto Clamor), 

 
15 Ver: Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005), 15; 
Nisto Cremos - As 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia (Tatuí, SP: Casa 
Publicadora Brasileira, 2008), 266. 
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já que para Ellen G. White, os eventos da Chuva Serôdia e alto clamor são 

inseparáveis. 

Numa pesquisa inicial, no mesmo site, foram identificados 460 resultados à 

pesquisa do termo Latter Rain, outros 2.341 resultados para Refreshing, 499 

resultados para Outpouring e 400 resultados para a pesquisa do termo Loud Cry. Após 

a pesquisa inicial, foram realizados filtros de especificações para o uso adequado dos 

termos e resultados para a presente pesquisa, sendo processado um arquivo de 82 

páginas onde de todos os resultados apresentados (3.700 ao todo), apenas 408 

faziam referência direta ao evento da Chuva Serôdia. Do resultado direto foi-se 

aplicado um filtro, selecionando resultados de acordo com seus termos e aplicações 

na discussão dessa pesquisa, os elementos resultantes dessa última atividade 

apresenta seus efeitos ao decorrer do texto, como parte do capítulo 2 em diante. 

Os resultados desta investigação bibliográfica são dispostos de forma 

cronológica e temática. O conteúdo da abordagem cronológica é dividido em períodos, 

introduzidos por uma clara advertência sobre as contrafações de Satanás para anular 

a obra do Espírito de Deus. Já com relação a abordagem temática, é feita uma 

sistematização de todas as declarações buscando compreender (1) o conceito de 

Chuva Serôdia, (2) os objetivos da Chuva Serôdia, (3) o tempo de sua vinda, (4) os 

resultados de sua vinda, e (5) as condições para seu recebimento. 

As fontes secundárias são usadas para prover uma contextualização histórica 

das menções ao tema que possam ajudar na interpretação dos conceitos. As 

referências bíblicas são extraídas da tradução de João Ferreira de Almeida, Revista e 

Atualizada, salvo alguma indicação em contrário. 

 

1.10. Organização de Estudo 

A proposta deste estudo abrange uma pesquisa bibliográfica e está dividida em 

quatro capítulos. Após esta introdução, o Capítulo 2, intitulado: “Desenvolvimento 

Cronológico das Menções à Chuva Serôdia nos Escritos de Ellen G. White”, dispõe as 

declarações de Ellen G. White sobre a Chuva Serôdia na sequência cronológica em 

que foram escritas. O conteúdo geral do capítulo é classificado dentro das seguintes 

categorias: (1) Período das Noções Preliminares (1844-1858); (2) Período das 

Apresentações básicas (1858-1868), (3) Período do Completo Silêncio (1868-1883), 
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(4) Período dos Reavivamentos (1883-1888), (5) Período das Controvérsias 

Doutrinárias (1888-1900), e (6) Período das Crises e Consolidações (1900-1915). 

O terceiro capítulo intitulado “O Conceito de Chuva Serôdia nos Escritos de 

Ellen G. White”, fará uma tentativa de sistematizar o conceito de Chuva Serôdia nos 

escritos de Ellen G. White, buscando responder a cinco perguntas básicas: (1) O que 

é Chuva Serôdia, (2) Quais os objetivos da vinda da Chuva Serôdia, (3) o tempo de 

seu derramamento, (4) os resultados de sua vinda e (5) quais as condições para seu 

recebimento. 

Por último, no quarto capítulo, “Resumo e Conclusões”, o pesquisador 

apresentará um resumo das conclusões do estudo. 
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2. DESENVOLVIMENTO CRONOLÓGICO DAS MENÇÕES À CHUVA 
SERÔDIA NOS ESCRITOS DE ELLEN G. WHITE 

Ao se estudar a “Chuva Serôdia” nos escritos de Ellen G. White, verifica-se que 

uma breve exposição cronológica do conceito nos ajudará a perceber como o assunto 

foi sendo ampliado com o passar dos anos, bem como, se o tema foi ou não 

influenciado pelos eventos relacionados à vida de Ellen G. White e mesmo os 

acontecimentos internos da IASD. 

O desenvolvimento do conceito de Chuva Serôdia será considerado dentro da 

moldura de seis períodos básicos: (1) Período das Noções Preliminares (1844-1858); 

(2) Período das Apresentações básicas (1858-1868), (3) Período do Completo 

Silêncio (1868-1883), (4) Período dos Reavivamentos (1883-1888), (5) Período das 

Controvérsias Doutrinárias (1888-1900), e (6) Período das Crises e Consolidações 

(1900-1915). Cada período possui um forte apelo ao preparo para a Chuva Serôdia e 

as experiências carismáticos e movimentos de fanatismo ajudam na contextualização 

das menções. Para a transição de cada período é apresentada uma citação de 

advertência sobre as contrafações de Satanás na tentativa de obliterar a obra do 

Espírito de Deus. 

Nesta pesquisa, também se estudará alguns termos relacionados à Chuva 

Serôdia. Para Ellen G. White, são termos sinônimos e falam de um mesmo evento. 

Veja no exemplo a seguir: 

Ouvi os que se achavam revestidos da armadura proclamarem a 
verdade com grande poder. Isso surtiu efeito. Vi os que haviam estado 
presos — algumas esposas haviam estado presas aos maridos, e 
alguns filhos aos pais. Os sinceros que haviam sido detidos ou 
impedidos de ouvirem a verdade agora dela se apoderavam 
ansiosamente. Desaparecera todo temor que tinham dos parentes. 
Para eles, unicamente a verdade era exaltada. Era-lhes mais querida 
e preciosa do que a vida. Tinham dela estado famintos e sedentos. 
Perguntei pela causa dessa grande mudança. Um anjo respondeu: “É 
a chuva serôdia, o ‘refrigério pela presença do Senhor’ (Atos 3:19), o 
alto clamor do terceiro anjo” (WHITE, 1999b, p. 183). 

 

Assim, os termos “chuva serôdia”, “refrigério pela presença do Senhor” e “alto 

clamor”, são expressões que se referem a um mesmo momento histórico, a saber, a 

manifestação singular do Espírito de Deus, nos dias finais da história, em capacitar os 

fiéis a pregarem o último apelo divino, contido em Apocalipse 14. 
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Esta pesquisa constatou que, ao longo de seu ministério profético (1844-1915), 

Ellen G. White fez 110 menções ao tema da Chuva Serôdia, sendo 54 de forma 

explícita e 56 de forma implícita. O termo Chuva Serôdia (Latter Rain) apareceu 54 

vezes em seus escritos. Já os termos “Alto Clamor” (Loud Cry), apareceu 29 vezes; o 

termo “Derramamento” (Outpouring), apareceu 17 vezes; e o termo “Refrigério” 

(Refreshing), apareceu 8 vezes em alusão à Chuva Serôdia. Em outras duas ocasiões 

ela usou os termos “jatos de luz” e “cheios do Espírito Santo”. Serão analisadas agora, 

em ordem cronológica, todas essas menções dentro dos períodos propostos16. 

 

2.1. Período das Noções Preliminares (1844-1858) 

O tema da Chuva Serôdia já fazia parte dos estudos dos mileritas, antes mesmo 

do grande desapontamento de 1844 e do chamado de Ellen G. White ao ministério 

profético. Num periódico milerita de 1842, The Midnight Cry (O Clamor da Meia-Noite), 

editado por Josue Himes, é exposta a ideia da Chuva Serôdia sendo derramada, 

selando os fiéis e preparando-os para a volta de Jesus. Depois de citar Tiago 5:7-17, 

o periódico diz: 

E agora, pode qualquer homem, que tem algum conhecimento dos 
tempos presentes, negar que Deus derramou seu Espírito, de maneira 
notável, durante vinte anos atrás? O evangelho não foi espalhado de 
maneira tão rápida e extensa, como nos dias apostólicos? Não tem 
oposição e perseguição dos reis da terra, da mulher que se assenta 
em muitas águas, o mar, em grande medida sido controlada e 
impotente, por algum poder invisível, algum braço poderoso, até os 
servos de Deus devam ser selados, a Chuva Serôdia da graça descerá 
e os propósitos de Deus ser cumpridos com relação a este último dia? 
Aqui, então, temos um sinal claro e visível de que a vinda do Senhor 
se aproxima (HIMES, 1842). 

 

Em 1851, Tiago White, então editor do periódico Advent Review and Sabbath 

Herald, publicou uma carta de Otis Nichols falando sobre a Chuva Serôdia. Nichols 

faz um paralelo entre a chuva temporã cumprida no dia de Pentecostes como sendo 

o lançar a semente ao solo, e a Chuva Serôdia, que agora virá para amadurecer o 

grão e propiciar a colheita final - a volta de Jesus. Ele escreveu:  

 
16 Ver Apêndice A - Relação por Ano de Menções dos termos: Latter Rain, Outpouring, 
Refreshing, Loud Cry e outros. 
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Assim a chuva temporã e a Chuva Serôdia são figuras do Espírito 
Santo. A “chuva temporã” começou no tempo do Pentecostes, na 
semeadura da semente do evangelho (Atos 2). Isto foi necessário para 
fazer com que a “palavra” tenha efeito no coração, crescer e produzir 
frutos (Mateus 13:18-23). Logo a “Chuva Serôdia” será necessária 
para aperfeiçoar e finalizar o trabalho antes da “colheita” (NICHOLS, 
1851, p. 23). 

 

Em seguida, aplica a festa das primícias, celebrada anualmente em Israel, aos 

eventos do dia de Pentecostes, e a festa dos Tabernáculos como uma tipologia da 

Chuva Serôdia:  

E, portanto, o próximo grande evento que nós podemos brevemente 
esperar, é a “Chuva Serôdia” [...] A festa dos tabernáculos era a última 
das festas típicas registradas em Levítico 23. Logo após a expiação 
do décimo dia do sétimo mês; e isso evidentemente tipifica a obra do 
Espírito Santo nos últimos dias da dispensação do evangelho, justo 
antes da colheita. Há um grande trabalho a ser realizado pelo terceiro 
anjo; mas será um “trabalho curto” (NICHOLS, 1851, p. 23). 

 

De acordo com Duffield, “os fatos históricos revelam que os conceitos gerais 

sobre a Chuva Serôdia e alto clamor já faziam parte do sonho e da esperança 

adventista desde o início, sendo ampliados no decorrer dos anos” (DUFFIELD, 2016, 

p. 29). Ellen G. Harmon foi chamada ao ministério profético com apenas 17 anos de 

idade e, já em sua primeira visão, Deus iniciou suas revelações sobre o tema da 

Chuva Serôdia. 

 

2.1.1. Apelo ao preparo para a Chuva Serôdia 

Nestes anos inicias do movimento adventista, Deus já alertava sobre a 

necessidade de preparo para a Chuva Serôdia. Ellen G. White escreveu:  

Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, 
esperando que o tempo do “refrigério” e da “Chuva Serôdia” os 
habilitasse para estar em pé no dia do Senhor, e viver à Sua vista. Oh! 
Quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo! Haviam 
negligenciado a necessária preparação, e, portanto, não podiam 
receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à 
vista de um Deus santo (WHITE, 1851d).17 

 

 
17 Publicado em português, em: Primeiros Escritos, p. 70-71. 



 

31 
 

Ao mesmo tempo que Deus buscava preparar o terreno para realização de Sua 

obra, Satanás atuava para contrafazer a mesma. 

 

2.1.2. Contrafações Satânicas 

Já na segunda visão dada a Ellen G. White sobre o tema da Chuva Serôdia em 

1845, havia um alerta sobre o perigo de contrafações satânicas. Na visão, Ellen G. 

White viu Deus, o Pai, erguer-se do trono e num “flamejante carro” entrar no segundo 

compartimento do santuário celestial, enquanto que Jesus, com vestes sumo-

sacerdotais, estava junto ao Pai. Ellen G. White vê um grupo de fiéis que pedem a 

Jesus: "Meu Pai, dá-nos o Teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito 

Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, alegria e paz”.18 

Ellen G. White então se voltou para ver um outro grupo, os perdidos e que não 

sabiam que Jesus já os havia deixado. Ellen G. White continua:  

Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de 
Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: "Pai, dá-nos o Teu 
Espírito." Satanás inspirava-lhes uma influência má; nela havia luz e 
muito poder, mas não suave amor, alegria e paz. O objetivo de 
Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos 
de Deus.19 

 

Satanás estava procurando conduzir a obra de Deus e, de alguma forma, 

contrafazer a obra do Espírito Santo. Posteriormente Ellen G. White advertiu: 

Onde quer e quando quer que o Senhor opere no conceder genuína 
bênção, revela-se sempre também uma falsificação, de modo a anular 
a obra verdadeira de Deus. Devemos, portanto, ser extremamente 
cuidadosos, e andar humildemente diante de Deus, para que 
possamos ter o colírio espiritual e distinguir a operação do Espírito 
Santo de Deus da manifestação daquele espírito que quer introduzir 
desenfreada licença e fanatismo”.20 

 

Deus continuou alertando Seu povo dos enganos de Satanás. No dia 24 de 

março de 1849, Ellen G. White teve outra visão sobre o tempo do selamento, que foi 

publicada em agosto do mesmo ano, na revista The Present Truth.21 Ela escreveu: 

 
18 Primeiros Escritos, p. 55. 
19 Idem, p. 56. 
20 Mensagens Escolhidas, Vol. 1, p. 142. 
21 Em julho de 1849 foi publicada a primeira edição do periódico The Present Truth. Em agosto de 1850 
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[...] Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de 
selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade 
presente e levá-los a vacilar. Vi que Deus estava estendendo uma 
cobertura sobre o Seu povo a fim de protegê-lo no tempo de angústia; 
e que cada alma que se decidia pela verdade e era pura de coração 
devia ser coberta com a proteção do Todo-poderoso. 
Satanás sabia disto, e estava trabalhando com afinco para conservar 
vacilante e instável na verdade a mente do maior número possível de 
pessoas. Vi que as batidas misteriosas em Nova Iorque e outros 
lugares eram o poder de Satanás, e que essas coisas seriam cada vez 
mais comuns, abrigadas em vestes religiosas, a fim de distrair os 
enganados e fazê-los sentirem-se em segurança maior e a atrair a 
mente do povo de Deus tanto quanto possível para essas coisas e 
levá-lo a duvidar dos ensinos e poder do Espírito Santo. 
Vi que Satanás estava operando por intermédio de agentes de 
diferentes maneiras. Estava operando por meio de ministros que 
rejeitaram a verdade e estão se entregando à operação do erro, para 
crerem na mentira e serem condenados. Enquanto estavam pregando 
ou orando, alguns caíram prostrados em abandono, não pelo poder do 
Espírito Santo, mas pelo poder que Satanás proporcionou a esses 
instrumentos, e por meio deles ao povo. Enquanto oravam, pregavam 
ou conversavam, alguns professos adventistas que haviam rejeitado a 
verdade presente usavam o mesmerismo para ganhar adeptos, e o 
povo se regozijava nesta influência, pois pensava que era o Espírito 
Santo. Alguns que o haviam praticado estavam de tal maneira 
aprofundados nas trevas e engano do diabo que chegavam mesmo a 
pensar que era o poder de Deus a eles dado para exercitarem-se. 
Haviam feito a Deus tais como eles mesmos e avaliavam o Seu poder 
como coisa desprezível. 
Alguns desses instrumentos de Satanás estavam tocando no corpo de 
alguns dos santos − aqueles a quem não podiam enganar e afastar da 
verdade pela influência satânica. Oh! se todos pudessem ter uma idéia 
disto como me foi revelado por Deus, a fim de poderem discernir mais 
os ardis de Satanás e estarem em guarda! Eu vi que Satanás estava 
operando dessa maneira a fim de desviar, enganar e afastar de Deus 
o Seu povo, precisamente agora, neste tempo de selamento... 
Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas artes a fim 
de mantê-los onde estavam, até que o selamento passasse, até que a 
proteção fosse tirada de sobre o povo de Deus e este ficasse 
desprotegido da ardente ira de Deus nas sete últimas pragas. Deus 
está começando a estender a cobertura sobre o Seu povo, e ela logo 
será estendida sobre todos os que devem ter um abrigo no dia da 
matança. Deus agirá com poder em favor do Seu povo; e a Satanás 
será permitido atuar. Eu vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as 
falsas reformas aumentariam e se espalhariam. As reformas que me 

 
foi publicado um novo periódico, intitulado Advent Review. Em novembro de 1850 os dois foram 
fundidos por Tiago White e o novo periódico foi denominado Second Advent Review, and Sabbath 
Herald. O nome foi trocado para Advent Review, and Sabbath Herald em 5 de agosto de 1851; no dia 
4 de maio de 1961, adotou-se o nome Review and Herald; em 18 de março de 1971 alterou-se para 
Advent Review and Sabbath Herald e desde 5 de janeiro de 1978, Adventist Review, como está 
atualmente. Neste trabalho será usado a forma Review and Herald para o periódico. Ver: Timm, O 
Santuário e as Três Mensagens Angélicas, 64. 
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foram mostradas não eram reformas do erro para a verdade (WHITE, 
1849a, p. 21-24).22 

 

O grande objetivo de Satanás era evitar o selamento do povo de Deus, como 

já visto, obra do Espírito Santo na Chuva Serôdia. Para alcançar esse objetivo, ele 

fazia uso de vários artifícios, como conservar a mente das pessoas de forma vacilante 

e instável; usar as batidas misteriosas em Nova York e em outros lugares; operar por 

meio de ministros que haviam rejeitado a verdade e enganar com o mesmerismo.23 

Embora em algumas ocasiões a atuação do Espírito de Deus foi confundida com o 

mesmerismo,24 as palavras de Ellen G. White são claras afirmando que: “Deus agirá 

com poder em favor do Seu povo; e a Satanás será permitido atuar também”. 

 

2.1.3. Experiências Carismáticas e Fanatismos 

Logo depois do desapontamento, quando a IASD estava ainda em seu estado 

embrionário, sugiram várias ideias extremistas e fanáticas. Ellen G. White censurou 

severamente esses movimentos e buscou amenizar todo o dano por eles produzidos. 

Em 1850, alertando sobre o fanatismo que surgia de várias formas, ela escreveu: 

Em 1850 meu esposo e eu visitamos Vermont, Canada, New 
Hampshire, e Maine. [...] Tivemos que enfrentar... alguns que 
pretendiam estar santificados e que já não podiam pecar, que estavam 
selados e que todas as suas impressões e ideias estavam em 
harmonia com a vontade de Deus [...] Pretendiam curar os enfermos 
e operar milagres. Tinham poder satânico e eram ditatoriais, cheios de 
imposições e cruelmente opressores (WHITE, 1883a). 

 

O fanatismo que agitou a Igreja naqueles anos inicias se manifestou em outras 

formas estranhas e surpreendentes, White relatou que:  

Alguns pareciam crer que a religião consistia em grande excitação e 
rumor [...] Alguns havia que professavam grande humildade, e 

 
22 Publicado em português em: Primeiros Escritos, 42-45. 
23 Mesmerismo foi uma técnica popularizada pelo médico F. A. Mesmer (1734-1815). Consite em induzir 
uma pessoa a um estado semelhante ao sono, caracterizado pelo aumento da suscetibilidade à 
sugestão (Ver mais detalhes em: Fortin e Moon (Eds.) Enciclopedia de Ellen G. White, p. 967-968). 
Ellen G. White condenou veementemente essa prática. Ver: Mensagens Escolhidas, Vol. 2, p. 352; 
Testemunhos para a igreja, Vol. 1, p. 290; Testemunhos para a igreja, Vol. 8, p. 294. Apesar de alegado 
poder de cura ser atribuído a eletricidade, magnetismo ou “remédios de simpatia’, Ellen adverte que 
são canais pelos quais Satanás lança seu encanto sobre o corpo e a mente da humanidade (Ver: 
Profetas e Reis, p. 211; Testemunhos para a igreja, Vol. 5, p. 193). 
24 Ver: Testemunhos para a igreja, Vol. 1, p. 71. 
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advogavam o arrastar-se no chão, quais crianças, como prova de 
humildade [...] Havia alguns em Paris (Estado do Maine, EUA), criam 
ser pecado trabalhar [...] Diferentes ocasiões foram marcadas para a 
vinda de Senhor (WHITE, 2007b, p. 72, 75). 

 

Além de desmaios, louvores a Deus em alta voz e gritos, foi testemunhado o 

dom de línguas, em pelo menos quatro experiências nos anos de 1847, 1848, 1849 e 

1851.25 Arthur White fez a seguinte observação sobre essas experiências e como sua 

avó, Ellen G. White, reagiu a elas:  

É interessante observar que Ellen G. White, com as muitas e muitas 
visões que lhe foram dadas através dos anos, e deparando-se com 
muitas e muitas experiências, sentiu-se incapaz de declarar de forma 
inequívoca que haveria uma experiência extática, tal como falar em 
línguas desconhecidas, em conexão com o derramamento do Espírito 
de Deus. De fato, em tempo algum ela ligou as evidências do 
derramamento do Espírito – às vezes chamadas de batismo do 
Espírito Santo – com experiências extáticas.26 

 

As investidas do inimigo foram muitas e contínuas, no ano de 1846 surge o 

“movimento da santificação consumada”, quando membros da igreja praticavam o 

magnetismo, onde caiam ao chão em êxtase, não trabalhavam e diziam estar 

preparados para a trasladação.27 Em 1848, o espiritismo moderno nasce em 

Hydesville, Nova Iorque, no lar da família Fox, colocando em xeque a verdade bíblica 

da imortalidade condicional e impondo um sistema totalmente antibíblico de 

salvação.28 Dois anos depois, em 1850, surge outro movimento, os “selados na Nova 

Inglaterra”, esse grupo ensinava que, uma vez alcançado certo grau espiritual, as 

pessoas não poderiam pecar ainda que o quisessem. Por fim, nos anos de 1858 e 

1863 o dom de línguas volta a ser explorado na costa leste dos Estados Unidos.29 

 
25 Artur White, neto de Ellen G. White, fez um histórico completo destas experiências. Ver mais detalhes 
em: https://whiteestate.org/legacy/issues-charism-alw-html/ (Acessado no dia 28 de dezembro de 
2021). O movimento pentecistal tem sua própria interpretação sobre a chuva serôdia. Para mais 
detalhes, ver: DAYTON, Donald W. Theological roots of Pentecostalism. Peabody, Massachusetts: 
Hendrickson, 1991. 
26 “The Gift of Tongues at Portland, Maine”, Review and Herald, 5 de Abril de 1973. 
27 Problema semelhante foi enfrentado pela igreja de Tessalônica nos dias de Paulo (Ver: 2 Ts 3:6-13).  
28 Para maiores detalhes do surgimento do Espiritismo, ver: Darius, Fábio Augusto. “De corpo, alma e 
espírito: apontamentos históricos e teológicos acerca do tema santificação na obra holística de Ellen 
White”. Tese Doutoral. EST - Escola Superior de Teologia, RS: São Leopoldo, 2014. pp. 137-141. 
29 Ver mais detalhes em: José Carlos Ramos. A Igreja em Perigo, (Tatuí, SP: Casa Publicadora 
Brasileira, 2008), p. 7-10; Enoque de Oliveira. A Mão de Deis ao Leme (Tatuí, SP: Casa Publicadora 
Brasileira, ano), p.  
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Assim, desde os primórdios do adventismo vemos a promessa da Chuva 

Serôdia sendo considerada uma advertência severa sobre várias experiências 

carismáticas e fanatismos acontecendo e sobre a obra de contrafação de Satanás 

buscando de várias maneiras atrapalhar e confundir tal promessa. 

 

2.1.4. Menções à Chuva Serôdia 

Na pesquisa realizada foram encontradas, nesse primeiro período (1844-1858), 

12 menções ao tema da Chuva Serôdia, sendo 9 de forma explícita e 3 de forma 

implícita.  Seis vezes o termo “Refreshing” (Refrigério), aparece associado a Chuva 

Serôdia (Latter Rain). Já o termo “Loud Cry” (Alto Clamor), aparece apenas uma vez 

associado com Chuva Serôdia. Embora sendo acontecimentos diferentes, não podem 

ser separados, sendo a Chuva Serôdia a causa e o alto clamor o efeito. Serão vistas 

agora as mais antigas declarações de Ellen G. White sobre o tema da Chuva Serôdia. 

Neste primeiro período averigou-se também que os termos “jatos de luz” e “Espírito 

Santo” são usados como uma referência à obra da Chuva Serôdia.30 

 

2.1.4.1. Viajando pelo caminho estreito 

Na primeira visão de Ellen G. Harmon, há uma menção de forma implícita ao 

evento da Chuva Serôdia. No mês de dezembro de 1844, cerca de dois meses depois 

do grande desapontamento, ela estava na cidade de Portland, Maine, visitando uma 

amiga, a Sra. Elizabeth Haines. Durante o culto familiar, onde estavam presentes 

outras três mulheres, enquanto estavam ajoelhadas orando o poder de Deus veio 

sobre Ellen G. Harmon e ela perdeu os sentidos e entrou em visão. Assim ela 

descreveu o acontecimento: 

Parecia estar cercada de luz, e achar-me subindo mais e mais alto da 
Terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o 
pude achar, quando uma voz me disse: “Olha novamente, e olha um 
pouco mais para cima.” Com isso, olhei mais para o alto e vi um 
caminho reto e estreito, levantado em um lugar elevado do mundo. O 
povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se 
achava na sua extremidade mais afastada. Tinham uma luz brilhante 
colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me 
disse ser o “clamor da meia-noite.” Mateus 25:6. Essa luz brilhava em 

 
30 Ver o Apêndice B - Período das Noções Preliminares (1844-1858) 
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toda a extensão do caminho, e proporcionava claridade para seus pés, 
para que não tropeçassem. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, 
que Se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, 
estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados, e disseram que 
a cidade estava muito longe e esperavam ter entrado nela antes. 
Então Jesus os animava, levantando Seu glorioso braço direito; e de 
Seu braço saía uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles 
clamavam: “Aleluia!” Outros temerariamente negavam a existência da 
luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. 
A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas; 
de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam 
do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. 
Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos 
anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em 
número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que 
os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus o 
tempo, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com 
esplendor da glória de Deus como aconteceu com Moisés, na descida 
do Monte Sinai. 
Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua 
testa estava escrito: “Deus, Nova Jerusalém”, e tinham uma estrela 
gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa de nosso 
estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram 
violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos à prisão, 
quando estendemos a mão em nome do Senhor e eles caíram 
indefesos ao chão (...) Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, 
pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da 
metade da mão de um homem, a qual todos soubemos ser o sinal do 
Filho do homem (...) Os cabelos, brancos e anelados, caíam-Lhe sobre 
os ombros; e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham a 
aparência de fogo; em Sua destra trazia uma foice aguda e na mão 
esquerda, uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de 
fogo, que profundamente penetravam Seus filhos (...) Então a 
trombeta de prata de Jesus soou (...) Olhou para as sepulturas dos 
santos que dormiam, ergueu então os olhos e mãos ao céu, e 
exclamou: “Despertai e exultai, vós que habitais no pó.” Isaías 26:19. 
Houve um forte terremoto. As sepulturas se abriram, e os mortos 
saíram revestidos de imortalidade. Os 144.000 clamaram “Aleluia!”, 
quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados 
pela morte, e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados 
juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. 
Todos nós entramos juntos na nuvem, e estivemos sete dias 
ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas, e com 
Sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas 
de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 
ficaram em quadrado perfeito (...) Havia anjos de todos os lados em 
redor de nós quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção 
à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou 
o portal de pérolas, fê-lo girar sobre seus luzentes gonzos e nos disse: 
“Lavastes vossas vestes em Meu sangue, permanecestes firmes pela 
Minha verdade; entrai.” Todos entramos e sentíamos ter perfeito 
direito à cidade. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus (...) Todos 
nós fomos debaixo da árvore, e sentamo-nos para contemplar o 
encanto daquele lugar, quando os irmãos Fitch e Stockman, que 
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tinham pregado o evangelho do reino, e a quem Deus depusera na 
sepultura para os salvar, se achegaram e nos perguntaram o que 
acontecera enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas 
maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com 
o peso eterno de glória mui excelente que nos rodeava, que nada 
pudemos dizer-lhes, e todos exclamamos — “Aleluia! muito fácil é 
adquirir o Céu!” — e tangemos nossas gloriosas harpas e fizemos com 
que as arcadas do Céu reboassem (WHITE, 1851d, p. 10).31 

 

Vários eventos são aludidos nesta primeira visão. Ao se ver cercada pela luz 

da presença de Deus, Ellen G. Harmon contempla o povo do advento em sua jornada 

da terra até a cidade santa, sem dúvida uma alusão a todos os fiéis que passaram 

pelo grande desapontamento de 1844. Uma grande luz brilhava em toda a extensão 

do caminho atrás deles, e o anjo assistente declarou ser essa luz “o clamor da meia 

noite”.32 Logo, muitos ficaram cansados e disseram que esperavam ter entrado na 

cidade antes; então Jesus levantava Seu braço e dele saía uma luz que incidia sobre 

o povo que os fortalecia para a jornada. 

No decorrer da visão, Ellen G. Harmon vê os salvos vivos, os 144.000 que 

ouviram a voz de Deus declarando o dia e a hora de Sua vinda. Ao declarar o tempo, 

o Espírito Santo é vertido sobre os 144.000 e seus rostos brilham com o esplendor da 

glória de Deus. Em seguida, Ellen G. Harmon menciona que os 144.000 estavam 

selados e perfeitamente unidos. 

Outros eventos são mencionados na visão, como o tempo de grande prova, 

compreendido posteriormente como sendo a “angústia de Jacó”; uma pequena nuvem 

no céu, vinda do Oriente, sendo identificada com a volta de Jesus; a ressurreição dos 

mortos; a viagem para a cidade santa que dura uma semana e a entrada na cidade 

onde veem a árvore da vida e o trono de Deus. 

 
31 Publicada em português em: Vida e Ensinos, 58-61. Esta visão foi publicada em: Ellen G. Harmon, 
“Letter from Sister Harmon. Portland, Me., Dec. 20, 1845”, The Day-Star, 24 de janeiro de 1846, 31-32; 
idem, “To The Little Remnant Scattered Abroad”, Broadside 1, 6 de abril de 1846; Ellen G. White, “To 
the Remnant Scattered Abroad”, Review and Herald, 21 de julho de 1851, 2-3. Em português, também 
pode ser lida em: Primeiros Escritos, 13-20. 
32 No início de 1842 começaram a se realizar reuniões campais mileritas com o objetivo de despertar 
pecadores e purificar cristãos para proclamarem o “Clamor da Meia-Noite” (Ver Mateus 25:6), ou seja, 
anunciar a vinda imediata de Cristo para julgar o mundo. Segundo cálculos posteriores de Guilherme 
Miller, o movimento contava com nada menos que 200 pastores, 500 conferencistas e 50 mil crentes, 
oriundos das mais diferentes igrejas e comunidades religiosas. Com seus diagramas, livros, periódicos 
e gigantescas tendas de reuniões, os mileritas causaram grande impacto em seus contemporâneos 
que viviam nos estados do nordeste americano (Tratado de Teologia, p. 3). Para uma visão resumida 
sobre o “Movimento do Sétimo Mês” e o “Clamor da Meia-Noite”, ver: Knight, Uma Igreja Mundial, 19-
21. 
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Há várias menções na visão ao Espírito de Deus sendo derramado e selando 

os fiéis do tempo do fim, chamados de 144.000. O selamento mencionado neste 

tempo escatológico posteriormente foi apresentado por ela como resultado do 

derramamento da Chuva Serôdia: 

Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não 
mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da Terra. O povo de 
Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a “Chuva Serôdia”, o 
“refrigério pela presença do Senhor”, e acha-se preparado para a hora 
probante que diante dele está. (...)  e todos os que se mostraram fiéis 
aos preceitos divinos receberam “o selo do Deus vivo (WHITE, 1884b, 
p. 431).33  

 

Assim, se pode inferir do texto que (1) o selamento final do povo de Deus é 

obra da Chuva Serôdia; (2) o clamor da meia noite deu impulso ao povo do advento 

no inicio de sua jornada e a Chuva Serôdia vai capacitá-los a concluí-la; (3) a Chuva 

Serôdia vai prepará-los para o tempo de prova que enfrentarão, chamado “angústia 

de Jacó”; (4) as forças do mal serão impotentes diante dos 144.000 selados pelo 

Espírito Santo, e eles finalmente serão transformados (glorificados) e terão acesso a 

cidade de Deus, a Nova Jerusalém (Ap 21:2). 

 

2.1.4.2. Jesus passando ao lugar Santíssimo do Santuário 

A segunda menção ao tema da Chuva Serôdia ocorre na visão dada a Ellen G. 

Harmon em fevereiro de 1845, em Exeter, Maine. A visão descrevia o final do período 

profético das 2.300 tardes e manhãs (Dn 8:14), e a entrada de Cristo no lugar 

santíssimo do santuário para dar início a obra do juízo.34 Ela escreveu: 

Vi o Pai erguer-Se do trono e num flamejante carro entrar no santo dos 
santos para dentro do véu, e assentar-Se. Então Jesus Se levantou do 
trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com Ele. 
Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão 
descuidada depois que Ele Se levantou, e eles foram deixados em 
completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, 
conservavam os olhos fixos nEle ao deixar Ele o trono e levá-los para 
fora a uma pequena distância. Então Ele ergueu o Seu braço direito, 
e ouvimo-Lo dizer com Sua amorável voz: "Esperai aqui; vou a Meu 
Pai para receber o reino; guardai os vossos vestidos sem mancha, e 

 
33 Publicado em português em: O Grande Conflito, 613. 
34 Ver detalhes em: Arthur L. White, Ellen G. White: The Early Years, (Hagerstown, Md.: Review and 
Herald, 1985) p. 127. 
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em breve voltarei das bodas e vos receberei para Mim mesmo." Então 
um carro de nuvens, com rodas como flama de fogo, circundado por 
anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado 
para o santíssimo, onde o Pai Se assentava. Então contemplei a 
Jesus, o grande Sumo Sacerdote, de pé perante o Pai. (...) Os que se 
levantaram com Jesus enviavam sua fé a Ele no santíssimo, e oravam: 
"Meu Pai, dá-nos o Teu Espírito." Então Jesus assoprava sobre eles o 
Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, alegria e 
paz. 
Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono; 
eles não sabiam que Jesus os havia deixado. Satanás parecia estar 
junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os 
olhos para o trono e orar: "Pai, dá-nos o Teu Espírito." Satanás 
inspirava-lhes uma influência má; nela havia luz e muito poder, mas 
não suave amor, alegria e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los 
enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. 
(...) Eu vi um após outro deixar o grupo dos que estavam orando para 
Jesus no Santíssimo, e ir e se unir àqueles que estavam diante do 
trono, e eles imediatamente receberam a influência maligna de 
Satanás (WHITE, 1999a, p. 55-56).35 

 

Na edição de 26 de julho da Review and Herald de 1887, no artigo intitulado 

“Serving God fervently”, que posteriormente uma porção foi publicada no livro 

mensagens escolhidas com o título “Uma Antiga Visão de Jatos de Luz”, Ellen G. 

White fez referência a essa visão da década de 1840. Nela, ela identifica esses jatos 

de luz como sendo a obra da Chuva Serôdia da seguinte maneira: 

Bem na minha juventude o Senhor achou por bem abrir perante mim 
as glórias do Céu. Fui, na visão, levada ao Céu, e o anjo me disse: 
"Olha." Olhei ao mundo, mergulhado como estava em densas trevas. 
Indescritível foi a angústia que me possuiu ao ver essa escuridão. 
Veio-me novamente a ordem: "Olha." E olhei novamente, de maneira 
intensa, sobre o mundo, e comecei a ver jatos de luz, semelhantes a 
estrelas que salpicavam toda essa treva; e vi então outra e mais outra 
luz acrescentada, e assim por toda essa negrura moral aumentavam 
as luzes quais estrelas. E o anjo disse: "Estes são aqueles que creem 
no Senhor Jesus Cristo, e Lhe estão obedecendo as palavras. Esses 
são a luz do mundo; e, não fora por essas luzes, os juízos de Deus 
cairiam imediatamente sobre os transgressores da lei de Deus." Vi 
então esses pequeninos jatos de luz tornando-se mais brilhantes, 
resplandecendo do leste e do oeste, do norte e do sul, e iluminando o 
mundo inteiro. (...) Vi que os raios de luz provinham diretamente de 

 
35 No livro O Grande Conflito, Ellen White afirmou: “A vinda de Cristo ao lugar santíssimo como nosso 
Sumo Sacerdote, para a purificação do santuário, a que se faz referência em Daniel 8:14 (…) é também 
representado pela vinda do esposo ao casamento, descrita por Cristo na parábola das dez virgens, de 
Mateus 25. (…) Os que, pela fé, seguem a Jesus na grande obra da expiação recebem os benefícios 
de Sua mediação em seu favor; enquanto os que rejeitam a luz apresentada neste ministério não são 
por ela beneficiados” (Grande Conflito, edição de 1888), p. 426 e 430. 
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Jesus, para formar aqueles preciosos jatos no mundo (WHITE, 1985-
1987b, p. 76). 
 

De acordo com a visão, o mundo estaria envolvido nas trevas finais do grande 

conflito. Os fiéis recebem o Espírito Santo ao Jesus assoprar sobre eles e os “jatos de 

luz” se espalham pelos quatro cantos da terra, retardando assim os juízos de Deus 

(Sete pragas). Esses “jatos de luz” cresceriam em força até iluminar o mundo inteiro, 

o que pode ser perfeitamente associado à obra do poderoso anjo de Apocalipse 18 

(Ap 18:1). 

White viu também um grupo que estava ainda curvado perante o trono, mas 

não sabiam que Jesus os havia deixado. Eles também pedem pelo Espírito, mas o 

que recebem são as más influências de Satanás, que parecia estar junto ao trono. 

Nesse grupo também havia luz e poder, mas não suave amor, alegria e paz, pois 

Satanás estava procurando conduzir a obra de Deus e seu objetivo era manter as 

pessoas enganadas. 

Em sua segunda visão sobre a Chuva Serôdia, pode ser notado que (1) 

Satanás tentaria, de alguma forma, contrafazer a obra do Espírito de Deus, e que (2) 

os recebedores da Chuva Serôdia teriam “poder, muito amor, alegria e paz”, 

sentimentos esses que os preparariam para dar ao mundo, por palavras e atos, a 

última advertência antes do regresso de Cristo à terra (Mt 24:14; Ap 18:2 e 4). 

 

2.1.4.3. Chuva Serôdia no início do tempo de angústia  

A terceira menção de Ellen G. White sobre a Chuva Serôdia ocorre em uma 

visão no dia 3 de abril de 1847, enquanto estava numa reunião em Topsham, Maine. 

A visão fala sobre a verdade do sábado e as perseguições impostas aos seus 

guardadores. Ellen G. White escreveu: 

Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o 
guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao 
início do tempo de angústia fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos 
para proclamar o sábado mais amplamente. Isso enfureceu as igrejas 
e os adventistas nominais, pois não podiam refutar a verdade do 
sábado. E nesse tempo os escolhidos de Deus viram todos claramente 
que tínhamos a verdade, e saíram e enfrentaram a perseguição 
conosco. Eu vi a espada, a fome, pestilência e grande confusão na 
Terra. Os ímpios achavam que tínhamos acarretado juízos sobre eles, 
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e se levantaram e tomaram conselho para desembaraçar a Terra de 
nós, supondo que assim o mal seria contido (WHITE, 1847a).36 
 

Segundo a visão, os fiéis recebem o Espírito Santo “ao início do tempo de 

angústia”, o que os capacita a anunciar o sábado de forma mais ampla. A visão 

continuou mostrando o livramento do povo de Deus, a segunda vinda de Cristo e a 

entrada dos fiéis na Cidade Santa. Ellen G. White esclareceu posteriormente que esse 

“tempo de angústia” se refere a um breve período que acontecerá pouco antes do 

encerramento da obra de Cristo no Santuário Celestial.37 

Logo, pode-se extrair três conclusões da visão: (1) a Chuva Serôdia é 

derramada pouco antes de Jesus terminar Sua ministração no Santuário Celestial, 

estando relacionada com o tempo de sua vinda; (2) a Chuva Serôdia vem para 

capacitar os fiéis a proclamarem as verdades distintivas para o tempo do fim, da qual 

o sábado é parte; e, (3) enquanto ocorre a Chuva Serôdia, muitos dos que ainda não 

se decidiram a favor da verdade, especialmente do sábado, tomarão a decisão nos 

momentos finais da história da humanidade, unindo-se ao grupo de fiéis. 

 

2.1.4.4. A Chuva Serôdia está chegando  

No ano de 1849, atendendo a um cordial convite de Albert e Hannah Belden, 

fazendeiros de Rock Hill, Connecticut, Tiago e Ellen G. White foram passar um tempo 

em sua casa. Ellen G. White estava grávida de oito meses de seu segundo filho, 

James Edson White (este nasceu em 28 de julho de 1849) (WHITE, 1981-1986b, p. 

167). O casal ocupou uma parte da casa dos Belden e receberam a ajuda de Clarissa 

M. Bonfoye, que havia perdido seus pais e passou a dividir parte de sua mobília com 

o casal White (WHITE, 1981-1986b, p. 163).  White teve uma visão e depois escreveu:  

 
36 E. G. White, “A Vision”. A descrição dessa visão apareceu pela primeira vez numa carta a José Bates, 
datada de 7 de abril de 1847. Também publicada em: J. White, ed., A Word to the Little Flock, 18-20. 
Em português foi publicada em: Primeiros Escritos, 32-35. 
37 Ellen G. White explicou, em anos posteriores, que “O ‘início do tempo de angústia’ ali mencionado, 
não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, 
pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se 
encerrando, tribulações virão sobre a Terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não 
impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo a ‘chuva serôdia’, ou o refrigério pela presença do Senhor, 
virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período 
em que as sete últimas pragas serão derramadas”. (Ver: Ellen G. White, Supplement to the Christian 
Experience and Views of Ellen G. White (Rochester, NY: James White, 1854), p. 3. Em português, ver: 
Primeiros Escritos, p. 85. 
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Negar a si mesmo (repetido) para fazer bem aos outros. Tenha os 
olhos bem abertos; veja à direita e à esquerda e veja se você não pode 
fazer bem a alguém. A Chuva Serôdia está chegando; algumas gotas 
caíram (curando os doentes). Está chegando; abra os olhos. Deixe os 
anjos passarem. Sirva a Deus perfeitamente. É uma grande coisa ser 
um cristão, uma grande coisa para ser engolida em Deus. Eles (os 
ímpios) não temerão tanto quanto agora. Espero que eles façam luz 
disso (WHITE, 1849b). 

 

Esta é a primeira ocorrência explícita ao termo Chuva Serôdia. Ellen G. White 

não deixa muito claro quais seriam essas “gotas” da Chuva Serôdia que estavam 

caindo e curando os doentes, ela apela para que as pessoas se envolvam no serviço 

a Deus de forma decidida e alerta a respeito dos juízos que sobrevirão aos ímpios. 

 

2.1.4.5. A Chuva Serôdia com um poder dez vezes maior 

Já em 1850, foi mostrado a Ellen G. White que a Chuva Serôdia devia logo vir 

com um poder dez vezes maior que o poder testemunhado no movimento missionário 

entre os anos 1842 e 1844, mas nem todos a receberiam, pois Satanás estava 

desviando a atenção das pessoas da preparação necessária. 

Foi uma visão concernente a alguns crentes em Washington, New Hampshire, 

que estavam colocando a vinda do Senhor “longe demais” e se tornando mundanos. 

A estes White advertiu: “Vocês estão colocando a volta do Senhor para um futuro 

muito distante. Vi que a Chuva Serôdia estava para vir como o clamor da meia-noite 

e com poder dez vezes maior”.38 

De acordo com a visão, (1) a Chuva Serôdia não podia ser colocada para um 

futuro tão distante, pois muitos poderiam ser surpreendidos, assim como aconteceu 

 
38 “Ellen G. White, Spalding and Magan Collection of Unpublished Manuscripts (Payson, AZ: Leaves-
Of-Autumn Books, 1985), p. 4. A visão ocorreu em 24 de Agosto de 1850, mas só foi escrita em 
setembro de 1852. O Complete Published Ellen G. White Writings CD (1999 ed.), cita essa declaração 
de Ellen White tal como se encontra na Coleção de Spalding e Magan (Spalding and Magan Collection 
of Unpublished Manuscripts). Contudo, o (CD-ROM dos Escritos de Ellen G. White, Edição Completa 
para Pesquisa) acrescenta duas palavras entre colchetes: “Vocês estão colocando a volta do Senhor 
para um futuro muito distante. Vi que a chuva serôdia viria (tão repentinamente) como o clamor da 
meia-noite e com poder dez vezes maior”. Há evidências para a veracidade dessa versão com base no 
que A. T. Jones afirmou na assembleia da Associação Geral de 1893: “Outro Testemunho que nunca 
foi publicado diz que esta (a manifestação do poder de Deus) virá tão repentinamente como veio em 
1844, e ‘com poder dez vezes maior’” (“The Third Angel’s Message, No. 7”, General Conference Daily 
Bulletin, 5 de fevereiro de 1893, p. 152). 
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com o Clamor da meia-noite, e (2) a Chuva Serôdia também viria com um poder dez 

vezes maior do que aquele testemunhado no movimento do “Clamor da meia-noite”.39 

 

2.1.4.6. Negligência no preparo para a Chuva Serôdia 

O ano de 1851 testemunhou quatro menções explícitas de Ellen G. White ao 

tema da Chuva Serôdia. No mês de abril o casal White alugou sua primeira casa na 

Avenida Mount Hope, 124, em Rochester, New York. Esse endereço posteriormente 

veio a abrigar a primeira imprensa Adventista do Sétimo Dia, onde começaram as 

publicações da Review and Herald e do Youth’s Instructor (FORTIN e MOON, 2018, 

p. 134). 

No dia 14 de maio, Ellen G. White teve uma visão que falava a respeito do 

tempo e das condições para o recebimento da Chuva Serôdia. Ela escreveu: 

A 14 de Maio de 1851, vi a beleza e formosura de Jesus. 
Contemplando Sua glória, não me ocorreu o pensamento de que eu 
devesse separar-me de Sua presença. Vi uma luz provinda da glória 
que rodeava o Pai, e ao aproximar-se ela de mim, meu corpo tremeu 
e agitou-se como uma folha. Pensei que, se ela se aproximasse de 
mim, eu deixaria de existir; mas a luz passou por mim. Então pude ter 
alguma percepção do grande e terrível Deus com que temos de tratar. 
Podia ver agora que vaga compreensão alguns têm da santidade de 
Deus, e quanto tomam em vão o Seu santo e reverendo nome, sem 
se compenetrarem de que é de Deus, o grande e terrível Deus, que 
estão falando. Ao orarem, muitos usam expressões descuidosas e 
irreverentes, que ofendem o terno Espírito do Senhor, e fazem com 
que suas petições não cheguem ao Céu... Vi também que muitos não 
compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor 
sem um sumo sacerdote no santuário, durante o tempo de angústia. 
Os que hão de receber o selo do Deus vivo, e ser protegidos, no tempo 
de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus... Vi 
que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando 
que o tempo do “refrigério” e da “Chuva Serôdia” os habilitasse para 
estar em pé no dia do Senhor, e viver à Sua vista. Oh! Quantos vi eu 
no tempo de angústia sem abrigo! Haviam negligenciado a necessária 
preparação, e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos 
precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Os que 

 
39 No início de 1842 começaram a se realizar reuniões campais mileritas com o objetivo de despertar 
pecadores e purificar cristãos para proclamarem o “Clamor da Meia-Noite” (Ver Mateus 25:6), ou seja, 
anunciar a vinda imediata de Cristo para julgar o mundo. Segundo cálculos posteriores de Guilherme 
Miller, o movimento contava com nada menos que 200 pastores, 500 conferencistas e 50 mil crentes, 
oriundos das mais diferentes igrejas e comunidades religiosas. Com seus diagramas, livros, periódicos 
e gigantescas tendas de reuniões, os mileritas causaram grande impacto em seus contemporâneos 
que viviam nos estados do nordeste americano (Tratado de Teologia, p. 3). Para uma visão resumida 
sobre o “Movimento do Sétimo Mês” e o “Clamor da Meia-Noite”, ver: Knight, Uma Igreja Mundial, 19-
21. 
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recusam ser talhados pelos profetas, e deixam de purificar a alma na 
obediência da verdade toda, e se dispõe a crer que seu estado é muito 
melhor do que realmente é, chegarão ao tempo em que as pragas 
cairão, e hão de ver então que necessitam ser talhados e lavrados 
para o edifício. Não haverá, porém, tempo para o fazer, e nem 
Mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Antes deste tempo 
sairá a declaração terrivelmente solene de que: “Quem é injusto, faça 
injustiça ainda; e quem está sujo, suje-se ainda; e quem é justo, faça 
justiça ainda; e quem é santo seja santificado ainda”. Vi que ninguém 
poderia participar do “refrigério” a menos que obtivesse a vitória sobre 
toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo, e sobre toda má 
palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar-nos aproximando mais e 
mais do Senhor, e achar-nos fervorosamente à procura daquela 
preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do 
dia do Senhor. Lembrem todos que Deus é santo, e que unicamente 
entes santos poderão morar em Sua presença” (WHITE, 1851d, p. 
58).40 

 

Ao início da visão Ellen G. White contemplou o semblante de Jesus e tem uma 

clara percepção da santidade de Deus e de Seu nome. Por falta deste senso de 

santidade é que muitos se tornam descuidosos e irreverentes até mesmo em suas 

orações e dessa maneira ofendem ao Espírito do Senhor. Ellen G. White também viu 

que muitos ainda não compreendiam a necessidade de um preparo para o tempo de 

angústia, logo após o fechamento da porta da graça (Ap 22:11), quando os salvos 

deverão viver a vista de um Deus santo e sem um intercessor no santuário celestial. 

White menciona em seguida que muitos negligenciaram a preparação tão 

necessária esperando que a “Chuva Serôdia” ou os “tempos de refrigério” os 

habilitasse a viver nesse tempo, mas ficaram sem abrigo. Seu despreparo se deveu 

ao fato de se recusarem a ser talhados pelos profetas (Escrituras Sagradas), não 

obedecerem a toda a verdade e acharem que seu estado espiritual era melhor do que 

realmente era (Grande erro de Laodiceia). 

De acordo com a visão, se conclui que: (1) a Chuva Serôdia habilitará os fiéis 

filhos de Deus a estarem em pé no tempo de angústia quando precisarão viver sem 

um intercessor no santuário celestial; (2) os que pensam que nenhum preparo é 

exigido agora, postergando assim o devido preparo para o momento em que a Chuva 

Serôdia for derramada, serão deixados sem abrigo no tempo de angústia; e que (3) 

várias condições são necessárias para se participar do “tempo de refrigério”, entre 

 
40 Publicado em português em: Primeiros Escritos, 70-71. 



 

45 
 

elas alcançar a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre 

toda má palavra e ação. 

 

2.1.4.7. A Chuva Serôdia e a glória do sábado 

Cerca de três meses haviam se passado quando White teve outra visão onde 

o tema da Chuva Serôdia aparece. No sábado, 10 de agosto de 1851, Ellen G. White 

teve uma visão sobe a importância e a glória do sábado, em que foi lhe revelado que 

o povo do advento compreendia ainda bem pouco sobre a importância do sábado. No 

dia seguinte, Ellen G. White escreveu uma carta endereçada a Harriet Arabella 

Hastings, onde relatou sua visão. 

Harriet era a filha mais velha do casal Leonard e Elvira Hastings, tendo sido 

batizada pelo pastor Tiago White em 1850, aos 16 anos de idade. Após a morte de 

sua mãe no mesmo ano de seu batismo, ela assumiu os deveres da casa e o cuidado 

dos irmãos mais jovens. Harriet recebeu quatro cartas de Ellen G. White, sempre com 

palavras de ânimo e encorajamento.41 Na carta de 11 de agosto Ellen G. White 

escreveu:  

Ontem (10 de agosto de 1851), que era sábado, tivemos agradável e 
glorioso período. O Senhor encontrou-Se conosco, e a glória de Deus 
foi derramada sobre nós, e fomos levados a regozijar-nos e a glorificar 
a Deus por Sua extraordinária bondade para nós... Fui arrebatada em 
visão. ... Vi que sentíamos e compreendíamos bem pouco da 
importância do sábado, em comparação com o que ainda devemos 
compreender e saber de sua importância e glória. Vi que não 
sabíamos ainda o que era cavalgar sobre os altos da Terra e ser 
sustentado com a herança de Jacó. Quando, porém, vier o refrigério e 
a Chuva Serôdia pela presença do Senhor e a glória do Seu poder, 
saberemos o que é ser sustentado com a herança de Jacó e cavalgar 
sobre os altos da Terra. Então veremos mais da importância e glória 
do sábado. Mas não o veremos em toda a sua glória e importância até 
que seja feito conosco o concerto de paz, à voz de Deus, e as portas 
de pérola da Nova Jerusalém sejam abertas de par em par e revolvidas 
em seus resplandecentes gonzos, e seja ouvida a agradável e jubilosa 
voz do adorável Jesus, mais melodiosa do que qualquer música que 
já incidiu em ouvidos mortais, mandando que entremos. (Vi) que 
tínhamos todo o direito de entrar na cidade, pois havíamos guardado 
os mandamentos de Deus, e o Céu, o doce Céu, é o nosso lar, porque 
guardamos os mandamentos de Deus (WHITE, 1851b).42 

 

 
41 Harriet morreu em 1854 de tuberculose, com apenas 20 anos de idade (Ver RH, 5 setembro de 1854). 
42 Publicado em português em: Mensagens Escolhidas, vol. 3, p. 260-261. 
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José Bates, um marinheiro e capitão aposentado que vivia em Fairhaven, 

próximo a New Bedford, Massachussetts, havia conhecido a mensagem do sábado 

depois de ler um artigo publicado por Thomas M. Preble no periódico The Hope of 

Israel. Bates não guardou a mensagem para si, logo desejou divulgá-la e, em agosto 

de 1846, publicou o panfleto The Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign From the 

Entering Into the Gates of the Holy City According to the Commandment (O Sábado 

do Sétimo Dia, um Sinal Perpétuo desde o Começo até a Entrada nas Portas da 

Cidade Santa, de acordo com os Mandamentos). 

Pouco tempo depois de se casarem, Tiago e Ellen G. White começaram a 

guardar o sábado (WHITE, 2015a, p. 36). Eles tomaram essa decisão depois de lerem 

o panfleto de 48 páginas escrito por José Bates, mas certamente não percebiam ainda 

toda a importância do sábado dentro da moldura do grande conflito. Em anos 

posteriores, White viria a declarar:  

O sábado será a pedra de toque da lealdade; pois é o ponto da 
verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens 
a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus 
e os que não O servem. Ao passo que a observância do sábado 
espúrio em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto 
mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se 
acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em 
obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao 
passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes 
terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da 
obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus (WHITE, 1998, 
p. 605). 

 

A visão de 10 de agosto de 1851 torna claro que a Chuva Serôdia conduzirá a 

uma compreensão mais abrangente a respeito do sábado. Ademais, o texto ainda 

acrescenta que a importância completa do sábado só seria compreendida depois que 

“os salvos ouvissem o conserto de paz, à voz de Deus, e as portas de pérola da Nova 

Jerusalém”,43 se abrissem para eles. Isso mostra que a compreensão da verdade é 

parcial e que apenas na eternidade se saberá o real sentido de tudo. 

Outro detalhe da visão é que depois de recebida a Chuva Serôdia, todos 

compreenderiam melhor o que significa “ser sustentado com a herança de Jacó” e 

“cavalgar sobre os altos da terra”. Esta é uma menção ao profeta Isaías, quando 

declara 

 
43 Grande Conflito, 636. 



 

47 
 

Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios 
interesses no meu santo dia; se chamares ao sábado deleitoso e santo 
dia do SENHOR, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus 
caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando 
palavras vãs, então, te deleitarás no SENHOR. Eu te farei cavalgar 
sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, 
porque a boca do SENHOR o disse (Is 58:13-14).   

 

2.1.4.8. A Chuva Serôdia virá sobre os zelosos e de boas obras  

No mês de outubro ocorre a terceira menção ao tema da Chuva Serôdia no ano 

de 1851. Ellen G. White escreveu uma carta de encorajamento a um casal de amigos, 

Chandler B. Preston e Eliza Ann Preston, que moravam em Camden, New York. Ellen 

G. White falava de um encontro ocorrido no dia anterior, 18 de outubro, quando o 

grupo reunido foi batizado pelo Espírito Santo, declarando que:  

Nosso encontro de ontem foi interessante; especialmente à noite, o 
Espírito de Deus pousou sobre nós como o orvalho sobre a grama 
cortada e nossos corações se alegraram em Deus... Sentimos a 
necessidade de estar totalmente preparados e equipados para estar 
na batalha no dia do Senhor. Estamos fazendo o trabalho para a 
Eternidade, e que o Senhor nos ajude a fazer com que tudo seja feito 
e bem feito para que recebamos o refrigério e a Chuva Serôdia que 
em breve virá de Deus sobre todos os que são zelosos de boas obras 
(WHITE, 1851a). 

 

Esta visão apresenta um ponto muito importante. Ellen G. White desassocia o 

batismo do Espírito Santo, recebido por ela e outros no dia 18 de outubro, do 

movimento da Chuva Serôdia, que ainda estava por vir. Isso nos leva a concluir que: 

(1) existe um batismo do Espírito Santo disponível a todo crente, que ela mesma vai 

denominar “chuva temporã”, enquanto (2) o batismo final do Espírito, num momento 

escatológico especial, ela chama “Chuva Serôdia”.  

O recebimento da chuva temporã é uma condição para se receber a Chuva 

Serôdia. Ellen G. White escreveu: “Podemos estar certos de que, quando o Espírito 

Santo for derramado, aqueles que não receberem e apreciarem a chuva temporã não 

verão ou entenderão o valor da Chuva Serôdia” (WHITE, 1896a). 

Suas palavras também indicam duas características dos recebedores da Chuva 

Serôdia: que são zelosos e de boas obras. Certamente essas boas obras seriam o 

resultado da ação do Espírito Santo na chuva temporã, porção diária que o cristão 

deve receber para o preparar para as batalhas do dia a dia. Outro ponto ressaltado na 
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visão é sobre o caráter urgente da Chuva Serôdia, declarando que “em breve” ela viria 

de Deus. 

 

2.1.4.9. Purificados pela Palavra para receber a Chuva Serôdia  

A quarta e última menção à Chuva Serôdia, ainda dentro do ano de 1851, 

aprece em uma carta escrita no dia 21 de dezembro ao casal de amigos Abram A. 

Dodge e Caroline Elizabeth Dodge. Os White estavam ainda em Saratoga Springs e 

os Dodge moravam na cidade de Michigan nessa ocasião. 

Os Dodges eram membros ativos na igreja, apesar de não ser um pregador, 

Abram Dodge foi lembrado por J. N. Loughborough por sua “fidelidade [...] em 

transportar os trabalhadores de um lugar para outro em sua carruagem” 

(LOUGHBOROUGH, 1892). Dodge era um homem de negócios, vendedor de 

instrumentos musicais e reparador de relógios que também empregou seus talentos 

financeiros e administrativos para a igreja. Quando a imprensa de Review and Herald 

foi transferida de Rochester, Nova York, para Battle Creek, Michigan, em 1855, Dodge 

desempenhou um papel central na organização do movimento, tendo sido também 

um agente da Review and Herald durante seus anos na cidade de Jackson. 

Logo após seu casamento em 1851, Abram e Caroline viajaram para uma 

conferência em Camden, Nova York. Lá eles encontraram Tiago e Ellen G. White pela 

primeira vez e se tornaram grandes amigos, tendo escrito, tanto Tiago quanto Ellen 

G. White, várias cartas para o casal Dodge.44 Em uma delas, escrita num período de 

fragilidade em sua saúde, Ellen G. White disse: 

Prezado irmão e irmã Dodge.... Louvado seja o Senhor por termos um 
Sumo Sacerdote misericordioso e compassivo que pode ser tocado 
com os sentimentos de nossas fraquezas. Nós não esperamos o 
descanso aqui, não, não. O caminho para o Céu é uma maneira de 
cruzar; o caminho é reto e estreito, mas seguiremos em frente com 
alegria, sabendo que o Rei da glória uma vez pisou esse caminho 
diante de nós. Não nos queixaremos da aspereza do caminho, mas 
seremos seguidores mansos de Jesus, pisando em Seus passos. Ele 
era um homem de dores e familiarizado com a dor. Ele, por nossa 
causa, tornou-se pobre, para que, pela Sua pobreza, fôssemos ricos. 

 
44 Cartas de Tiago White à Abram Dodge (principalmente negócios) datam de 26 de julho de 1853, 31 
de julho de 1853, e 20 de agosto de 1855; Cartas de Ellen G. White a Abram Dodge: Carta 4 de 21 de 
julho de 1851, carta 9 de 21 de dezembro de 1851, carta 5, de 5 de julho de 1853, carta 6, de 3 de 
agosto de 1853, carta 3, de 1 de fevereiro de 1872. Veja: Obituário: “Abram A. Dodge”, Review, 31 de 
maio de 1892, p. 351; E o obituário de “Caroline Dodge”, Review, 23 de setembro de 1915, p. 21. 
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Nós nos regozijaremos na tribulação e tenhamos em mente a 
recompensa da recompensa, o muito mais, o peso eterno e supremo 
da glória. (...) Jesus é nosso padrão. Vamos estudar para ter nossas 
vidas o mais próximo possível de Cristo (...) A cortina foi levantada, vi 
a rica recompensa reservada aos santos. Eu tive um gostinho das 
alegrias do mundo por vir, e isso estragou este mundo para mim. 
Minhas afeições, meus interesses, esperanças, tudo meu está no céu. 
Eu desejo ver o Rei em Sua beleza, Aquele a quem minha alma ama 
(...) Estamos muito aptos a ver defeitos nos outros e não somos tão 
rápidos em descobrir nossas próprias falhas. Se fosse o estudo diário 
de cada um de nós para nos mostrarmos aprovados para Deus, e 
deveríamos buscar fervorosamente glorificar a Deus, e não fazer a 
nossa própria vontade e não agradar a nós mesmos, eu sei que 
devemos ser fortes e florescer na videira. O refrigério vem da presença 
do Senhor. Vamos colocar nossos corações em ordem, para que a 
verdade de Deus possa viver em nós; para que nos purifique, pronto 
para receber a Chuva Serôdia. A voz do anjo parece tocar nos meus 
ouvidos esta noite tão alto e claro, prepare-se, prepare-se, prepare-se, 
para que você não seja pesado na balança e seja achado em falta. 
Cristo terá uma igreja para apresentar ao Seu Pai sem mancha ou 
ruga ou qualquer coisa semelhante...Eu escrevi esta noite depois do 
sábado à luz de velas, com os olhos doloridos, então você deve 
desculpar a escrita pobre. Seja de boa coragem. Não deixe que nada 
te afunde e desencoraje você. Lembre-se que estamos quase no lar. 
Muito amor para todos os irmãos e irmãs em Michigan, especialmente 
aqueles que eu tenho visto e estou familiarizado (...) (WHITE, 1851c). 

  

Depois de apresentar Jesus como o “padrão” e Seu ministério em favor dos 

pecadores no santuário celestial, Ellen G. White apresenta uma certa preocupação 

com o casal concernente ao falar dos defeitos alheios, já que talvez estivessem 

passando por alguma situação em que precisassem desse conselho.  

White adverte sobre o perigo de olhar os defeitos alheios e esquecer os 

próprios, então fala sobre a necessidade de colocar o coração em ordem para a vinda 

do “refrigério", e de como a verdade (a Palavra de Deus) deve habitar em nós para 

nos purificar em preparo para receber a Chuva Serôdia. Termina aconselhando a não 

se desencorajarem com nada e chama o casal a um senso de urgência em seu 

preparo. 

Podemos concluir, com base na visão, que (1) a Palavra de Deus precisa 

habitar em nós como forma de nos purificar e preparar para a vinda da Chuva Serôdia, 

e alerta-nos sobre (2) a urgência desse preparo para não ser pesado na balança e 

achado em falta, tal como aconteceu ao rei Belsazar, o último rei do império babilônico 

(Ver Daniel 5:25-30). 
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2.1.4.10. Preparando-se para os eventos finais 

A seguinte menção a Chuva Serôdia aparece em um manuscrito de 18 de 

março de 1852. São apresentadas enunciações não tão claras enquanto Ellen G. 

White estava em visão, e explicações foram dadas posteriormente ao sair da visão, 

conforme o relato: 

Eu vi que todas as mentes estavam intensamente olhando e 
ampliando seus pensamentos sobre a crise iminente diante deles... Os 
pecados de Israel devem ser julgados de antemão. Todo pecado deve 
ser confessado no santuário, então a obra avançará. Deve ser feito 
agora. O remanescente no tempo de angústia clamará, meu Deus! 
meu Deus! por que me desamparaste? ... A Chuva Serôdia está vindo 
sobre aqueles que são puros - todos então a receberão como 
antigamente... Quando os quatro anjos soltarem [os ventos], Cristo 
estabelecerá o Seu reino.... (Ninguém recebe a Chuva Serôdia, a não 
ser que façam tudo o que podem para regar os outros com verdade, 
verdade eterna). Cristo nos ajudaria. Todos poderiam ser vencedores 
pela graça de Deus através do sangue de Jesus. Todo o céu está 
interessado no trabalho. Anjos estão interessados. Você pensa que 
Ele recolherá sua mão antes de ter cumprido o objetivo para o qual Ele 
a estendeu? Sim, há um ódio mais amargo contra aqueles que 
guardam a lei do que contra os católicos... Verdade, a verdade, deixe 
brilhar. Segure-os ao lado da verdade. Em que eles são ricos? Eles 
buscam falsidade, engano e astúcia. Considere! onde está sua força? 
Está na verdade? Um mero conhecimento da verdade nunca 
salvará.... Por quanto tempo, o anjo de Deus, irá com uma voz alta 
diante da mensagem? Outras coisas a serem cumpridas. Eles devem 
se tornar mais vil. Se Jesus aparecesse no meio deles, eles o 
desprezariam. Eles defendem seus erros por um tempo, até que as 
pessoas se enojem com isso, então eles adicionam outro. Noites em 
suas camas, o horror se apodera delas. Você não pode ver isso? Viva 
para Deus. Ele os colocou a salvo na armadilha. Os honestos estão 
ficando enojados. Satanás trabalha naqueles que mais lhe fazem mal. 
Deus pode torná-los host contra seus inimigos... Vocês desistem 
rápido demais. Vocês soltam cedo demais, esse Braço! O braço de 
Deus é poderoso. Satanás trabalha de diferentes maneiras para 
roubar a mente de Deus. Vitória, vitória, devemos ter sobre todo erro. 
Um solene aprofundando em Deus. Prepare-se. Coloque sua casa em 
ordem (WHITE, 1852). 

 

Ellen G. White inicia sua visão falando sobre a “crise iminente” e o “tempo de 

angústia”, eventos estes do Tempo do Fim. Então menciona que a Chuva Serôdia 

está vindo sobre aqueles que “são puros” e que todos a receberão “como 

antigamente”, talvez uma alusão ao evento de pentecostes do primeiro século. Depois 

diz que receberão a Chuva Serôdia aqueles que fazem tudo que podem para “regarem 

aos outros com a verdade, verdade eterna”. 
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Duas conclusões podem ser extraídas do texto: (1) a Chuva Serôdia virá sobre 

os puros de coração e que fazem tudo ao alcance para disseminar a verdade; e (2) 

Ellen G. White associa a Chuva Serôdia aos quatros anjos que seguram os ventos, o 

que reforça a ideia de que a cena de selamento de Apocalipse 7 é a própria Chuva 

Serôdia. 

 

2.1.4.11. Chuva Serôdia dá poder a voz do terceiro anjo 

Em 1851 Ellen G. White publicou a obra: A Sketch of the Christian Experience 

and Views of Ellen G. White, que três anos depois, em 1854, apresenta um 

suplemento  com algumas explicações adicionais. Neste suplemento é apresentada a 

única menção ao tema da Chuva Serôdia no ano de 1854, em que Ellen G. White 

explica sobre o “tempo de angústia” mencionado na obra de 1851. Esse “tempo de 

angústia” não é o “período em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um 

breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário”. 

Ellen G. White afirma que “Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se 

encerrando, tribulações virão sobre a Terra, e as nações ficarão iradas, embora 

contidas para não impedir a obra do terceiro anjo”, então acrescenta 

“Nesse tempo a “Chuva Serôdia”, ou o refrigério pela presença do 
Senhor, virá, para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar 
os santos para estarem de pé no período em que as sete últimas 
pragas serão derramadas (WHITE, 1854, p. 3).45 

 

Com base nessa menção pode-se concluir que (1) o “refrigério pela presença 

do Senhor” é uma expressão usada por Ellen G. White para a Chuva Serôdia, e que 

(2) a Chuva Serôdia tem dois objetivos claros: (a) dar poder à voz do terceiro anjo e 

(b) preparar os santos para estar em pé no período da queda das sete últimas pregas. 

 

2.1.4.12. Revestidos com a armadura de Deus 

No mês de novembro de 1855, os White se mudaram junto com a Editora para 

a cidade de Battle Creek, Michigan. Na primavera do ano seguinte (1856) eles se 

mudam para uma casa na rua Wood, sua primeira residência própria (FORTIN e 

 
45 Publicado em Português, em: Primeiros Escritos, p. 86. 
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MOON, 2018, p. 134). Foi nessa nova residência que Ellen G. White teve sua próxima 

visão envolvendo o tema da Chuva Serôdia, ocorrendo no dia 20 de dezembro de 

1857 (WHITE, 1981-1986b, p. 364-365). O casal Loughbourough estava presente e 

testemunhou a mesma, posteriormente tendo sido publicada na Review and Herald 

no dia 31 de dezembro daquele ano, com o título: “The Future”. Assim White escreveu: 

Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado 
que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da 
Testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no 
coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e 
propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho 
direto. Levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a 
sacudidura entre o povo de Deus. 
Vi que o testemunho da Testemunha verdadeira não teve a metade da 
atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o 
destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não 
desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo 
arrependimento; todos os que o recebem de verdade, obedecer-lhe-
ão e serão purificados. 
Disse o anjo: "Escute!" Logo ouvi uma voz semelhante a muitos 
instrumentos musicais, soando todos em perfeitos acordes, suaves e 
harmônicos. Ultrapassava toda música que eu já ouvira, parecendo 
estar repleta de misericórdia, compaixão, e alegria enobrecedora e 
santa. 
Ela me penetrou todo ser. Disse o anjo: "Olha!" Minha atenção foi 
então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente 
sacudido. Foram-me mostrados os que eu antes vira a chorar e a orar 
com agonia de espírito. A multidão de anjos da guarda em seu redor 
fora duplicada, e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos 
pés. Marchavam em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de 
soldados. Seu rosto expressava o tremendo conflito que haviam 
travado, a luta angustiosa por que haviam passado. Contudo, seu 
rosto, antes assinalado pela severa angústia íntima, resplandecia 
agora com a luz e glória do Céu. Haviam alcançado a vitória, e esta 
suscitava neles a mais profunda gratidão, e santa e piedosa alegria. 
(...) Anjos maus se lhes agrupavam ainda ao redor, mas sobre eles 
não tinham poder. 
Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade 
com grande poder. Isto produzia efeito. Muitos tinham sido amarrados; 
algumas mulheres pelos maridos, e crianças por seus pais. Os 
sinceros, que tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora 
avidamente a ela aderiam. Fora-se todo o receio de seus parentes, e 
somente a verdade lhes parecia sublime. Haviam estado com fome e 
sede da verdade; esta lhes era mais querida e preciosa do que a vida. 
Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo 
respondeu: "Foi a Chuva Serôdia, o refrigério pela presença do 
Senhor, o alto clamor do terceiro anjo” (WHITE, 1857).46 

 
46 Publicado em português em: Primeiros Escritos, 270-271. 
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Ellen G. White perguntou o significado da sacudidura e foi-lhe mostrado que 

“era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da Testemunha 

verdadeira à igreja de Laodiceia”. Todavia, para aqueles que aceitassem o 

testemunho, produziria um efeito positivo no coração e os levaria a empunhar o 

estandarte e propagar a verdade de forma direta, mas alguns não suportariam essa 

verdade e abandonariam a fé, o que resultaria na sacudidura.47 

Em seguida, a atenção de Ellen G. White foi dirigida ao grupo que passara pela 

sacudidura. Antes, estavam a chorar e a orar com agonia de espírito, de modo que a 

guarda de anjos ao seu redor foi duplicada; agora, acham-se revestidos de uma 

armadura da cabeça aos pés e marchavam em perfeita ordem. Eles falavam a verdade 

com grande poder e muitos que não haviam se decidido por causa de familiares, agora 

rompiam os laços e aceitavam a verdade. Ellen G. White pergunta ao anjo o que havia 

operado esta grande mudança e ele responde: “Foi a Chuva Serôdia, o refrigério pela 

presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo." 

Com base nessa visão, podemos concluir que: (1) a sacudidura e a Chuva 

Serôdia são eventos simultâneos; (2) a Chuva Serôdia dará poder para a pregação 

da mensagem, o que levará muitos a uma decisão; e (3) os que receberem a Chuva 

Serôdia terão duplicadas suas proteções dos anjos de Deus. 

É interessante observar ainda que, de acordo com a resposta do anjo, nenhuma 

separação foi feita entre a Chuva Serôdia e o alto clamor. Na compilação “Eventos 

Finais”, feita a partir dos escritos de Ellen G. White, a discussão sobre a Chuva 

Serôdia e o alto clamor encontrada sob o título “A Chuva Serôdia Produzirá o Alto 

Clamor”, tem como um a causa e o outro o efeito (Ver: Eventos Finais, p. 186-187). 

 

2.1.4.13. Resumo 

Em resumo, no Período das Noções Preliminares (1844-1858) aparecem os 

antecedentes básicos do conceito de Chuva Serôdia nos escritos de Ellen G. White. 

Antes que o termo fosse usado de forma explícita por Ellen G. White, o que aconteceu 

em 1847, já havia discussões entre os mileritas sobre o evento da Chuva Serôdia. 

Neste período Ellen G. White afirma que a Chuva Serôdia virá com um poder dez 

 
47 Para um estudo a respeito da sacudidura, ver: (LOPES, 2007). 



 

54 
 

vezes maior que o testemunhado no movimento do “clamor da meia-noite”, fazendo 

uma distinção entre Chuva Serôdia e o batismo diário do Espírito Santo. Ellen G. White 

também associa a Chuva Serôdia a vários eventos escatológicos,48 todos ainda no 

futuro. 

A promessa de Deus de enviar a Chuva Serôdia não se cumpriu. Em 1852 Ellen 

G. White já havia alertado os adventistas sabatistas sobre sua condição espiritual, 

chamando a atenção para a mensagem à igreja de Laodiceia.49 Os adventistas 

sabatistas acreditavam até esse momento fazer parte da igreja de Filadelfia, mas a 

realidade mostrava outra coisa.50 Cinco anos depois, em 1857, Ellen G. White recebeu 

outra visão onde os adventistas eram claramente retratados como Laodiceia, 

alertando que: 

O Senhor mostrou-me em visão algumas coisas concernentes à igreja 
em seu atual estado de mornidão, as quais lhes passo a relatar. A 
igreja me foi apresentada em visão. Disse o anjo à igreja: “Jesus lhe 
diz: ‘Sê zeloso e arrepende-te’.” Apocalipse 3:19. Esta obra, vi, deve 
ser empreendida com sinceridade. Há alguma coisa de que 
arrepender-se. O espírito mundano, o egoísmo e a cobiça têm estado 
a corroer a espiritualidade e a vida do povo de Deus.51 

 

Deus estava preparando o terreno para enviar Seu Espírito, mas a igreja não 

reagiu aos apelos divinos, pois seu estado laodiceiano impediu as chuvas do Espírito. 

Falando sobre o que poderia ter sido, posteriormente Ellen G. White escreveu: 

Houvessem os adventistas, depois da grande decepção de 1844, 
ficado firmes na fé, e seguido avante em união no caminho aberto pela 
providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e 
proclamando-a ao mundo, no poder do Espírito Santo, haveriam visto 
a salvação de Deus, o Senhor haveria cooperado poderosamente com 
seus esforços, a obra se haveria completado, e Cristo haveria vindo 
antes disto para receber Seu povo para lhes dar o galardão (WHITE, 
1884b, p. 291).52 

 

O ano de 1844 era um ano chave na profecia, Deus esperava logo cumprir 

Seus propósitos enviando a Chuva Serôdia; mas, infelizmente, as condições não 

 
48 Tais como: Sacudidura final do povo de Deus, o fim do ministério de Cristo no Santuário Celestial, o 
tempo de angústia de Jacó e a queda das sete últimas pragas. 
49 Ellen G. White, “To the Brethren and Sisters”, Review and Herald, 10 de junho de 1852, 21. Em 
português, ver: Primeiros Escritos, 107-110. 
50 Ver Joseph Bates, Review and Herald, 19 de agosto de 1851. Vol. 2, número 2. p. 12-14. 
51 Testemunhos para a igreja, vol. 1, p. 141. 
52 Publicado em português, em: Mensagens Escolhidas 1, 67-68. 
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foram preenchidas, o evangelho não foi pregado a todos os povos (Mt 24:14) e o tão 

esperado retorno de Jesus não aconteceu. 

 

2.2. Período das Apresentações Básicas (1858-1868) 

Ao longo de setenta anos de ministério profético, Ellen G. White recebeu 

aproximadamente duas mil visões e sonhos, sendo o ano de 1858 marcante em seu 

ministério profético, pois nesse ano ela teve uma visão que quase lhe custou a vida - 

a visão do Grande Conflito.53 

Ellen G. White e Tiago foram convidados para visitar algumas famílias 

guardadoras do sábado54 em algumas cidades do estado de Ohio. No sábado do dia 

13 de abril o casal estava na cidade de Lovett’s Grove (Hoje chamada Bowling Green) 

quando Tiago foi convidado para conduzir os serviços religiosos numa escola pública 

(School House) para cerca de 40 pessoas. Tudo estava indo bem, até que um garoto 

de apenas cinco anos de idade veio a falecer. 

Tiago aceitou permanecer no domingo, dia 14 de abril, para realizar a cerimônia 

fúnebre e, após algumas palavras de consolo, Ellen G. White também se dirigiu aos 

presentes confortando a todos com a esperança da ressurreição por ocasião da Volta 

de Jesus. Enquanto Ellen G. White falava, foi tomada em visão que durou cerca de 

duas horas e lhe foi revelado o grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e 

seus anjos, desde seu início até ao fim.  

No dia seguinte o casal White foi até Fremont, de onde tomariam um trem em 

direção a Jackson, Michigan. Lá se hospedariam na casa dos Palmer, e depois 

seguiriam viagem até sua residência, na cidade de Battle Creek. Relembrando os 

detalhes da viagem, Ellen G. White escreveu 

Segunda-feira começamos nossa viagem de regresso [...] Enquanto 
viajávamos nos vagões fizemos nossos planos para escrever e 
publicar o livro chamado O Grande Conflito imediatamente após nossa 
volta para casa (WHITE, 1985-1987a, p. 99). 

 
53 Para uma descrição detalhada das circunstâncias visão, ver: Roger W. Coon, The Great Visions of 
Ellen G. White, pp. 62-74. 
54 Neste ano (1858) não havia sido adotado ainda o nome Adventistas do Sétimo Dia, o que só 
aconteceu no ano de 1860. Ver mais detalhes sobre os passos da organização em: Schwarz e 
Greenleaf, Pordores de Luz, pp. 90-94. 
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Durante a viagem Ellen G. White contou a Tiago detalhes da visão que tivera 

em Lovett’s Grove, o que eles não sabiam é que abordo daquele mesmo trem estava 

um passageiro invisível e não pagante que prestou atenção em cada detalhe da visão. 

Quando eles chegaram em Jackson, algo estranho aconteceu. White relatou 

posteriormente:  

Quando o trem chegou a Jackson, fomos à casa do irmão Palmer. 
Estávamos apenas há pouco tempo nessa casa, quando, enquanto eu 
conversava com a irmã Palmer, minha língua recusou-se a emitir o 
que eu desejava dizer, e parecia grande e entorpecida. Uma estranha 
sensação de frio me tomou o coração, passou-me pela cabeça, e 
desceu-me pelo lado direito. Por algum tempo fiquei insensível, mas 
fui despertada pela voz de fervorosa oração. Procurei usar meus 
membros esquerdos, porém estavam de todo inúteis. Durante algum 
tempo achei que deixaria de viver (WHITE, 1985-1987a, p. 99). 

 

Há poucos quilômetros de casa, Ellen G. White achou que nunca mais veria 

seus filhos, sendo revelado a ela posteriormente que o motivo daquela paralisia foi 

por ocasião de uma assembleia em Battle Creek, em junho de 1858. Ellen G. White 

teve outra visão e lhe foi revelado que “no súbito ataque em Jackson, Satanás 

intentava tirar-me a vida, a fim de impedir a obra que eu estava para escrever; porém 

anjos de Deus foram enviados em meu auxílio, para colocar-me fora do alcance dos 

efeitos do ataque de Satanás” (WHITE, 1985-1987a, p. 100). 

O grande adversário tentou tirar-lhe a vida para que ela não escrevesse o que 

havia visto na visão sobre o Grande Conflito, mas Deus a manteve para que realizasse 

a obra a ela confiada. Com muita dificuldade, ela iniciou o manuscrito. Ellen G. White 

relembra:  

Por diversas semanas não pude sentir o aperto de mão, nem a água 
mais fria despejada sobre a cabeça. Ao levantar-me para andar, 
amiúde cambaleava e às vezes caía ao chão. Nesta condição comecei 
a escrever o Grande Conflito. A princípio, eu não podia escrever senão 
uma página por dia, descansando depois por três dias; mas, à medida 
que ia avançando, minhas forças aumentavam. O adormecimento na 
cabeça não parecia toldar-me a mente, e antes de eu terminar aquele 
trabalho, o efeito do ataque me havia deixado por completo (WHITE, 
1985-1987a, p. 100). 

 

No mês de setembro de 1858 ficou pronto o manuscrito de 219 páginas do 

Spiritual Gifts, vol. 1, “The Great Controversy Between Christ and His Angels, and 
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Satan and His Angels”.55 O volume foi bem recebido e grandemente apreciado devido 

à sua clara descrição das forças envolvidas no grande conflito e tratando mais 

completamente das cenas finais da história da Terra. 

O manuscrito de 219 páginas foi ampliado ao longo da vida de Ellen G. White. 

Em visões subsequentes foi revelado a ela detalhes de várias fases do conflito 

sobrenatural entre Cristo e Satanás, sendo publicados no ano de 1864 os volumes 3 

e 4 do Spiritual Gifts,56 relatando de forma abrangente a queda de Lúcifer, a criação 

do mundo, a queda de Adão e Eva, a vida dos patriarcas e a experiência do povo de 

Israel. Quando surgiu a necessidade de uma nova tiragem do Spiritual Gifts, Ellen G. 

White tomou a decisão de expandir o trabalho, assim, foram publicados os quatro 

volumes do The Spirit Of Prophecy (O Espírito de Profecia).57 No ano de 1884 saiu o 

quarto volume intitulado:  The Great Controversy Between Christ and Satan From the 

Destruction of Jerusalem to the End of Controversy. 

Esta obra passou por revisões nos anos que Ellen G. White esteve na Europa 

(1885-1887), saindo uma nova edição em 1888, e uma final em 1911.58 Sobre esta 

obra, Ellen G. White escreveu: 

Prezo mais o livro O Grande Conflito do que prata ou ouro, e desejo 
grandemente que seja apresentado ao povo. Enquanto escrevia o 
manuscrito de O Grande Conflito, eu me sentia muitas vezes 
consciente da presença dos anjos de Deus. E muitas vezes as cenas 
das quais eu estava escrevendo me eram novamente apresentadas 
em visões da noite, de modo que se achavam frescas e vívidas em 
minha mente” (WHITE, 1985-1987a, p. 123). 

 

O desejo da profetisa ainda se cumpre hoje e milhares de exemplares em 

diversas línguas estão sendo espalhados pelos quatro cantos da Terra, alertando 

sobre os enganos de Satanás e fortalecendo a fé do povo de Deus. 

 

 
55 Posteriormente, este material seria publicado, com outros mais, no livro Primeiros Escritos. Na época 
da visão, Ellen White tinha apenas 30 anos de idade, mas nos próximos 50 anos de seu ministério, ela 
ampliaria essas 219 páginas para um total de 3.602, que compõem hoje os cinco volumes da Série: “O 
Conflito dos Séculos”, sendo eles: Patriarcas e profetas (1890); Profetas e reis (1916); O Desejado de 
Todas as Nações (1898); Atos dos apóstolos (1911); e O grande conflito (1888, revisado em 1911). 
56 O volume 2 do Spiritual Gifts, publicado em 1860, era uma obra autobiográfica. 
57 As obras O maior discurso de Cristo (1896) e Parábolas de Jesus (1900), são uma ampliação do 
conteúdo dos quatro volumes da série O Espírito de Profecia, publicados em 1870, 1877, 1878, 1884, 
que, por sua vez, eram uma ampliação do conteúdo de Dons Espirituais, vol. 1. 
58 Ver mais detalhes em: Enciclopédia Ellen G. White, p. 946-947; Arthur L. White, Ellen G. White: The 
Early Years (Washington, D.C.: Review and Herald, 1985), p. 366. 
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2.2.1. Apelo ao Preparo para a Chuva Serôdia 

Já na introdução do livro O Grande Conflito, Ellen G. White relembra a preciosa 

promessa de Deus em outorgar Seu Espírito e fala da necessidade de preparo para 

recebê-Lo. Depois de mencionar as promessas de Jesus registradas no evangelho de 

João (Jo 14:26; 16:13), ela afirma: “As Escrituras claramente ensinam que estas 

promessas, longe de se limitarem aos dias apostólicos, se estendem à igreja de Cristo 

em todos os séculos”. Comentando a promessa de Joel 2:28, White declara: “Esta 

profecia recebeu cumprimento parcial no derramamento do Espírito, no dia de 

Pentecoste. Mas atingirá seu pleno cumprimento na manifestação da graça divina que 

acompanhará a obra final do Evangelho", e conclui: “Então, como nos dias dos 

apóstolos, a igreja terá necessidade de uma dotação especial da graça e poder 

divinos”.59 Esta é a obra da Chuva Serôdia que prepara os fiéis para pregar a última 

advertência divina antes dos juízos e da Volta de Jesus. 

 

2.2.2. Contrafações Satânicas 

A obra “O Grande Conflito” desmascara de forma única, todas as artimanhas e 

enganos satânicos dos últimos dias, por isso Satanás tentou impedir que ela fosse 

publicada. Quando o tema do Grande Conflito se desdobrou perante Ellen G. White e 

mais luz veio a respeito da obra do Espírito Santo por ocasião da Chuva Serôdia, ficou 

claro que Satanás tentaria falsificar essa obra introduzindo experiências fortemente 

emocionais e extremismos no seio do movimento sabatista. Como observa Duffield, 

“Este tema abarcante do grande conflito se tornaria a moldura fundamental para a 

compreensão de todas as doutrinas adventistas, inclusive a Chuva Serôdia e o alto 

clamor” (DUFFIELD, 2016, p. 66). 

Logo na introdução da obra, Ellen G. White declara 

Como o ministério do Espírito tem importância vital para a igreja de 
Cristo, é o decidido empenho de Satanás, por meio dessas 
excentricidades de gente desequilibrada e fanática, cobrir de opróbrio 
a obra do Espírito Santo e induzir o povo a negligenciar a fonte de 
virtude que Deus proveu para o Seu povo.60 

 

 
59 O Grande Conflito, p. 11-12. 
60 O Grande Conflito, p. 10. 



 

59 
 

Ellen G. White ainda alerta que antes que venha a Chuva Serôdia, o diabo 

tentará falsificar um reavivamento espiritual em várias denominações: 

Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as 
igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, ministros e 
povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão 
a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira 
mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas 
corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade 
pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e 
levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas 
a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas, e 
tomarão posição ao lado dos remanescentes (WHITE, 1858b, p. 
172).61  

 

O texto deixa claro que antes da queda das sete pragas, um chamado final será 

feito no alto clamor do terceiro anjo e muitos sinceros tomarão o lado da verdade. O 

que impressiona na visão é o fato que Satanás, antes disso, suscitará um falso 

despertamento religioso em muitas igrejas para enganar e levar a rejeição da verdade 

de Deus. 

 

2.2.3. Experiências Carismáticas e Fanatismos 

Durante a década de 1860, os efeitos do fanatismo vividos na década anterior 

ainda traziam danos nocivos ao movimento adventista sabatista. Em 1861 Ellen G. 

White escreveu que os efeitos do grupo dissidente Messenger ainda estavam 

causando danos e Deus orientou que Tiago e ela fossem para Wisconsin para 

repreender uma obra de fanatismo que ali acontecia. Ellen G. White escreveu: 

Foi-me mostrado que esse artifício de Satanás não teria resultados tão 
imediatos em Wisconsin, se a mente e o coração do povo de Deus 
houvessem estado unidos entre si e a obra. O espírito de ciúmes e 
suspeita ainda existia na mente de alguns. A semente semeada pelo 
grupo do Messenger não foi completamente desenraizada. E 
conquanto professando receber a mensagem do terceiro anjo, seus 
sentimentos e preconceitos anteriores não foram abandonados. Sua 
fé foi adulterada e eles preparados para o engano de Satanás (WHITE, 
1999b, p. 239). 

 

 
61 Publicado em português em: Primeiros Escritos, 261. 



 

60 
 

Na mesma página, Ellen G. White faz uma forte crítica aos líderes da igreja que 

estavam sendo iludidos por esses movimentos fanáticos 

Vi que as pessoas envolvidas pelas trevas e enganos, e a quem 
Satanás não só tinha controlado a mente, mas o corpo, teriam de 
assumir um lugar mais humilde na igreja de Deus. O Senhor não 
confiará o cuidado de Seu rebanho a pastores insensatos que erram 
e lhe dão veneno em vez de alimento saudável. 

Não bastasse os problemas com o fanatismo no seio do movimento, a década 

de 1860 testemunhou a apostasia de Moses Hull, que fora membro da Igreja 

Adventista de 1858 a 1863 e um destacado líder e apologista adventista.62 De raízes 

metodistas, com apenas 18 anos de idade, Hull foi ordenado ao ministério no 

movimento adventista do primeiro dia. Depois de conhecer a mensagem do sábado 

em 1857, se tornou adventista sabatista e participou da importante assembleia de 

1860, reunião esta em que a obra de publicações foi organizada e o nome “Adventistas 

do Sétimo Dia” foi dado à igreja (FORTIN e MOON, 2018, p. 456). 

Como apologista, no ano de 1862 Hull se envolveu em vários debates com 

espiritualistas e, no mês de outubro daquele ano, participou de um debate que durou 

seis sessões de duas horas cada. Estas doze horas em contato com os espiritualistas 

foram suficientes para deixá-lo confuso, ao ponto de se encontrar agora num terreno 

perigoso. Ellen G. White escreveu várias cartas de advertências e conselhos para Hull 

e, no dia 5 de novembro de 1862, teve uma visão com uma mensagem especial para 

ele: 

Foi-me mostrado que a mais alarmante característica do caso do 
irmão Hull, é o fato de estar ele dormitando ante o perigo. Não se 
preocupa, mas se sente perfeitamente seguro e em paz, enquanto 
Satanás e seus anjos exultam com sua conquista. Quando em conflito, 
o irmão Hull tinha a mente controlada; houve então uma colisão de 
espíritos. Agora que parou de lutar, cessou o conflito. Sua mente está 
despreocupada e Satanás o deixou em paz. Oh, conforme me foi 
mostrado, quão perigosa era sua posição! Seu caso é quase sem 
esperança, porque ele não faz nenhum esforço para resistir a Satanás 
e livrar-se de seu terrível armadilha [...] 
Ele me foi apresentado como estando à beira de terrível precipício, 
pronto para saltar. Se fizer isso, será seu fim; seu destino eterno estará 
selado para sempre. Ele está trabalhando e tomando decisões para a 
eternidade. A obra de Deus não depende do irmão Hull. Se ele 
abandonar as fileiras dos que levam a bandeira ensanguentada do 

 
62 Para mais informações sobre Moses Hull, ver a monografia: James R. Nix, “The Life and Work of 
Moses Hull”, (Berrien Springs. MI: Seventh-day Adventist Theological Seminary − Andrews University, 
1971). 
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Príncipe Emanuel, e se unir àqueles que empunham a bandeira negra, 
será para sua própria perda e eterna destruição. (WHITE, 1999b, p. 
427). 

  

Na carta a Hull, Ellen G. White foi ainda mais enfática: “Ao discutir com os 

espiritualistas, você não enfrenta meramente a homens e seus argumentos, mas a 

Satanás e seus anjos”. Infelizmente, todos os esforços envidados por Ellen G. White, 

Tiago e outros líderes da igreja não foram suficientes, no ano de 1863 Hull deixou as 

fileiras do adventismo e se tornou um líder do movimento espírita.63 É neste contexto 

de movimentos fanáticos que o tema da Chuva Serôdia volta a aparecer. 

2.2.4. Menções à Chuva Serôdia 

Serão agora analisadas as menções do período das apresentações básicas 

(1858-1868). Neste período foram encontradas 10 menções ao tema da Chuva 

Serôdia, sendo 5 de forma explícita e 5 de forma implícita.  Sete vezes o termo alto 

clamor (Loud Cry) aparece associado com Chuva Serôdia (Latter Rain), e duas vezes 

é usado de forma intercambiável.64 

 

2.2.4.1. Uma falsa Chuva Serôdia  

Como Ellen G. White já havia advertido, Satanás buscaria de todas as formas 

contrafazer a obra do Espírito Santo, dentre elas, falsificando um reavivamento 

espiritual nas igrejas: 

Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as 
igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, ministros e 
povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão 
a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira 
mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas 
corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade 
pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e 
levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas 
a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas, e 
tomarão posição ao lado dos remanescentes (WHITE, 1858b, p. 
172).65  

 

 
63 Ver mais detalhes em: Enciclopedia Ellen G. White, p. 456-458. 
64 Ver Apêndice C – Período das Apresentações Básicas (1858-1868) 
65 Publicado em português em: Primeiros Escritos, 261. 
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Com base nesse texto, pode-se concluir que antes da verdadeira Chuva 

Serôdia, (1) Satanás operará com todas as forças para contrafazer a obra de Deus; 

(2) sinais e maravilhas serão feitos e muitos serão enganados achando estarem sendo 

guiados por Deus; e (3) a Chuva Serôdia é colocada para um tempo anterior as sete 

pragas.  

 

2.2.4.2. A Chuva Serôdia dá poder a terceira mensagem angélica 

No mesmo manuscrito de 219 páginas, Ellen G. White menciona que todo o 

céu estava se preparando para um acontecimento muito importante, havendo uma 

clara conexão entre o anjo de Apocalipse 18, o alto clamor do terceiro anjo e a obra 

da Chuva Serôdia. White escreveu: 

Vi anjos, no Céu, indo apressadamente de um lado para outro, 
descendo à Terra, e ascendendo de novo ao Céu, preparando-se para 
a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro 
poderoso anjo comissionado para descer à Terra, a fim de unir sua 
voz com o terceiro anjo, e dar poder e força à sua mensagem. Grande 
poder e glória foram comunicados ao anjo, e, descendo-o, a Terra foi 
iluminada com sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou 
por toda parte, ao clamar ele poderosamente, com grande voz: “Caiu, 
caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de 
toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave 
imunda e detestável” (Apocalipse 18:2). 
A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo 
anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm 
estado a entrar nas igrejas desde 1844. A obra deste anjo vem, no 
tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro 
anjo, ao tomar este o volume de um alto clamor. E o povo de Deus 
assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve 
devem enfrentar. Vi uma grande luz repousando sobre eles, e uniram-
se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo 
(WHITE, 1858b, p. 193).66 

 

Podemos concluir da passagem que: (1) faz parte do alto clamor fazer soar aos 

habitantes da Terra a segunda e a terceira mensagens angélicas de Apocalipse 14; 

(2) a mensagem da queda de Babilônia denuncia não apenas os erros históricos, mas 

também existe uma menção adicional dos erros que, desde 1844, estão a se infiltrar 

nas igrejas; e, (3) mais uma vez, é mencionado que uma grande luz repousa sobre o 

povo de Deus e o prepara para dar o último alerta ao mundo e à crise final. 

 
66 Publicado em português em: Primerios Escritos, 27. 
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2.2.4.3. A Chuva Serôdia prepara para a crise final 

Ainda no manuscrito de 1858, Ellen G. White escreveu: 

Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava 
para ser concluída. O poder de Deus havia repousado sobre Seu povo; 
tinham cumprido a sua obra, e encontravam-se preparados para a 
hora de prova a sua frente. Tinham recebido a Chuva Serôdia, ou 
o refrigério pela presença do Senhor, e se reanimara o vívido 
testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte e 
havia instigado e enraivecido os habitantes da Terra que não quiseram 
receber a mensagem (WHITE, 1858b, p. 197).67 

 

Podemos concluir desta visão que: (1) a Chuva Serôdia é a causa e o alto 

clamor o efeito, sendo eles acontecimentos diferentes, mas que não podem ser 

separados; (2) é a Chuva Serôdia que propiciará a conclusão da mensagem do 

terceiro anjo; (3) ela também será responsável para preparar o povo de Deus para a 

hora de prova final; (4) reanimará e fortalecerá o testemunho pessoal; e como 

resultado, (5) vai “instigar” e “enraivecer” aqueles que rejeitarem a mensagem. 

  

2.2.4.4. Vasos prontos para receber a Chuva Serôdia 

Em 1859, Ellen G. White começa um diário de suas experiências com o intuito 

de futuramente publicá-las (WHITE, 1981-1986b, p. 394). Para isso, ela solicitou ajuda 

das pessoas que haviam recebidos suas cartas, para que não dependesse apenas de 

sua memória para registrar as informações. Assim, no dia 25 de março de 1858, ela 

escreveu na Review and Herald: 

Eu agora planejo publicar um livro de duzentas ou trezentas páginas, 
contendo um esboço de minha experiência cristã até o momento, 
meus pontos de vista e um argumento bíblico sobre a perpetuidade 
dos dons espirituais. Meus amigos que receberam minhas cartas 
contendo opiniões, exortações ou uma declaração de eventos em 
minha experiência digna de publicação em uma obra, são convidados 
a devolvê-las imediatamente a mim por correio para Battle Creek, 
Michigan (WHITE, 1858a, p. 152). 

 

 
67 Publicado em português em: Primeiros Escritos, 279. 
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Dois anos depois, Ellen G. White estava publicando My Christian Experience, 

Views and Labors, onde ela menciona o fato de que as cartas que  recebeu de volta 

muito ajudaram na composição do material. Nesse diário apareceram mais 

informações sobre a Chuva Serôdia. Na data de 19 de novembro daquele ano (1859), 

White escreveu:  

O irmão White pregou na tarde sobre a obra, o sucesso das três 
mensagens. Ele estava claro e livre em seu discurso. O Senhor me 
deu liberdade em falar e se referir ao trabalho de Elias. Eliseu seguiria 
o homem de Deus. Elias disse: Volta, Eliseu; mas “não”, disse ele, 
“assim como o Senhor vive e vive a tua alma, não te deixarei”. (2 Reis 
2: 2, 4, 6.) Ele veria o fim do assunto. Ele seguiu em frente e viu a 
carruagem de fogo e a glória e o manto de Elias cair sobre Eliseu. 
Então, aqueles que seguirão com o povo de Deus, sofrerão provações 
com eles, seguirão com eles, quando o poderoso anjo desce do céu, 
vestido com a panóplia do céu e dá força ao terceiro anjo, o poder da 
mensagem é sentida por eles. Os chuveiros celestes caem sobre eles. 
A Chuva Serôdia cai em seus vasos (WHITE, 1859). 

 

A contribuição do texto para está pesquisa está no fato de mencionar que a 

Chuva Serôdia cai “em seus vasos”. A analogia é simples: para que o Espírito de Deus 

em forma de Chuva Serôdia seja recebido, precisamos estar com nossos “vasos” 

preparados para ser cheios do Espírito. 

 

2.2.4.5. A Chuva Serôdia prepara para a trasladação 

O ano de 1860 foi muito importante na história dos adventistas. No dia 13 de 

maio foi organizada legalmente a primeira Igreja, em Parkville, Michigan; e no dia 01 

de outubro foi adotado oficialmente o nome da denominação (Igreja Adventista do 

Sétimo Dia) em uma assembleia em Battle Creek, a fim de dar uma razão social a 

editora (FORTIN e MOON, 2018, p. 134-135). Foi também nesse ano que foi publicado 

o segundo volume da série Spiritual Gifts, onde aparece a próxima menção ao tema 

da Chuva Serôdia. 

Já na década de 1850, muitos adventistas estavam clamando pelo 

derramamento da Chuva Serôdia e que rapidamente o evangelho fosse pregado e 

Jesus voltasse (GREENLEAF, 2009, p. 166). Entretanto, Ellen G. White disse que a 

finalização da obra não seria tão rápida como eles esperavam, escrevendo em 1860  

que a mensagem de Deus dada a igreja de Laodiceia (Ap 3:14-22) tinha o objetivo de 
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despertar o povo a fim de que se preparassem para o “alto clamor do terceiro anjo". 

White então menciona que essa 

mensagem não poderia cumprir seu propósito em uns poucos meses. 
Ela estava destinada a despertar o povo de Deus, a denunciar-lhes a 
apostasia e levá-los a um zeloso arrependimento, a fim de que muitos 
pudessem ser favorecidos com a presença de Jesus e estarem 
preparados para o alto clamor do terceiro anjo (WHITE, 1860, p. 
223).68 

 

Ela continua: “Os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova, 

e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da Testemunha Verdadeira, 

e receberão a Chuva Serôdia, estando assim aptos para a trasladação” (WHITE, 1860, 

p. 225).69 

Podemos concluir desse texto que: (1) a aceitação da mensagem à igreja de 

Laodiceia é o que prepara o povo de Deus para o recebimento da Chuva Serôdia; em 

posse deste poder (2) eles estão aptos para dar ao mundo a mensagem do “alto 

clamor do terceiro anjo”, apresentando como condições (3) a fidelidade a Deus em 

todos os pontos, resistindo a todas as provas e atendendo ao conselho da testemunha 

fiel e verdadeira, recebendo assim a Chuva Serôdia que prepara para a trasladação. 

 

2.2.4.6. A Chuva Serôdia prepara para o tempo de angústia 

Em 1862 Ellen G. White escreveu que a Chuva Serôdia seria responsável por 

preparar os fiéis para o grande tempo da “angústia de Jacó”.70 Esse tempo de prova 

foi apresentado pela primeira vez a Ellen G. White quando ela ainda era solteira.  

O jovem pregador Tiago White estava numa localidade próxima de Carver, 

Massachussets, ensinando que Jesus voltaria no sétimo mês do calendário judaico 

(outubro) de 1845 (WHITE, 1847b, p. 22). Nessa mesma localidade, Ellen G. White 

recebeu uma visão na qual foi lhe dito que passariam pelo “tempo de angústia de 

Jacó” os que tinham recebido o “selo do Deus vivo”.71 Assim White escreveu: 

 
68 Publicado em português em: Testemunhos para a Igreja, vol. 1, 186. 
69 Publicado em português em: Testemunhos para a Igreja, vol. 1, 187. 
70 Para mais detalhes sobre o tempo da “Angústia de Jacó”, ver: O Grande Conflito, capítulo 39: 
“Aproxima-se o tempo de angústia”, p. 613; Norma Gulley, Cristo Viene, pp. 559-579. 
71 Ver: Harmon, “Letter from Sister Harmon. Falmouth Mass., Feb., 15, 1846”, 7; idem, “To The Little 
Remnant Scattered Abroad”. 
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Cerca de quatro meses depois, tive uma visão dos acontecimentos, 
todos no futuro. E vi o tempo de angústia, como nunca houve, Jesus 
disse-me que era o tempo da angústia de Jacó e que devíamos ser 
libertados dele. Pouco antes de entrarmos nele, todos recebemos o 
selo do Deus vivo. Então vi os quatro anjos pararem de segurar os 
quatro ventos. E vi fome, peste e espada, nação se levantou contra 
nação e o mundo inteiro estava em confusão. Então clamamos a Deus 
por livramento dia e noite até que começarmos a ouvir os sinos nas 
vestes de Jesus. E eu vi Jesus se levantar no Santo dos Santos, e 
quando ele saiu, ouvimos o tilintar dos sinos, e sabíamos que nosso 
Sumo Sacerdote estava saindo. Então ouvimos a voz de Deus que 
abalou os céus e a terra e deu aos 144.000 o dia e a hora da vinda de 
Jesus. Então os santos estavam livres, unidos e cheios da glória de 
Deus, pois ele havia voltado de seu cativeiro. E vi uma nuvem 
flamejante chegar onde Jesus estava e ele deitou sua vestimenta 
sacerdotal e vestiu seu robe real, tomou seu lugar na nuvem que o 
levou para o leste onde apareceu pela primeira vez para os santos na 
terra, uma pequena nuvem negra que era o sinal do Filho do Homem. 
Enquanto a nuvem estava passando do Santo dos Santos para o leste, 
o que levou vários dias, a Sinagoga de Satanás adorou nos pés dos 
santos.72 

 

Tiago White relembrou que tanto ele quanto Ellen Harmon ficaram surpresos 

com o conteúdo principal desta visão, a saber, “que os santos devem passar pelo 

'tempo de angústia de Jacó” ainda no futuro, mas que esse evento precederia o 

segundo advento de Cristo. Tiago afirma que essa visão desiludiu sua convicção de 

que Cristo viria “alguns dias”, ou seja, “no sétimo mês de 1845”. Embora a maioria dos 

expositores mileritas entre 1843-1844 concordasse que o “tempo de angústia” estaria 

no futuro, eles acreditavam que ele ocorreria depois e não antes do advento,73 visão 

que foi importante para introduzir mais dois elementos na escatologia adventista: o 

“selamento” e o tempo da “angústia de Jacó”. 

Já no ano de 1862, ela retoma ao tema da “angústia de Jacó” em conexão com 

a Chuva Serôdia, escrevendo que: 

Ao se aproximarem os membros do corpo de Cristo do período de sua 
luta final, “o tempo da angústia de Jacó”, crescerão em Cristo, e 
partilharão grandemente de Seu espírito. À medida que a terceira 
mensagem se avoluma e se torna alto clamor, e que a obra final é 
acompanhada de grande poder e glória, o fiel povo de Deus participa 
dessa glória. É a Chuva Serôdia que os vivifica e fortalece para passar 

 
72 Carta 1, de 15 de fevereiro de 1846, escrita para Enoch Jacobs. Também aparece em: Day-Star, de 
14 de março de 1846; e em To The Little Remnant Scattered Abroad, de 06 de abril de 1846. 
73 Ver: James White, ed., A Word to the “Little Flock,” p. 22. Para exemplos de expositores mileritas, 
antes de 1844, que colocavam o “Tempo de Angústia” após a segunda vinda de Jesus, Ver: A. Hale, 
Herald of the Bridegroom!, pp. 21, 29, 33; E. Jacobs, “Seventh Seal,” Midnight Cry, Oct. 26, 1843, p. 
81. 
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pelo tempo de angústia. Seus rostos brilharão com a glória daquela 
luz que acompanha a mensagem do terceiro anjo (WHITE, 1862). 

 

Podemos concluir pelo texto que: (1) os fiéis partilharão grandemente do 

Espírito Santo no tempo da “angústia de Jacó”; (2) a Chuva Serôdia os vivificará e 

fortalecerá para esse tempo de prova; e que (3) seus rostos brilharão com a glória de 

Deus. 

 

2.2.4.7. Agentes do governo convertidos no Alto Clamor 

No verão de 1864 foi publicado o quarto volume do Spiritual Gifts com um artigo 

adicional de 30 páginas sobre saúde (FORTIN e MOON, 2018, p. 145). Nessa obra 

Ellen G. White fala sobre um erro cometido pelos adventistas de não prestarem 

juramentos, mencionando que temos “homens que são colocados sobre nós como 

governadores, e leis para nos regerem, e que devemos respeitar essas leis”, 

afirmando também que, se “não fosse essas leis as condições do mundo seriam piores 

do que agora”. Então continua: 

(...) Muitos dos governantes pertencem ao número dos dirigidos por 
Satanás; mas vi que Deus tem os Seus agentes, mesmo entre os 
governantes. E alguns deles se converterão ainda à verdade. Estão 
agora desempenhando a parte que Deus deseja que desempenhem. 
Quando Satanás atua por meio de seus agentes, fazem-se propostas 
que, se executadas, impediriam a obra de Deus e produziriam grande 
mal. Os anjos bons atuam nesses agentes de Deus para que se 
oponham a essas propostas com razões fortes, às quais não podem 
resistir os agentes de Satanás. Uns poucos dos agentes de Deus terão 
poder para abater grande massa de males. Assim a obra prosseguirá 
até que a terceira mensagem tenha realizado sua obra, e por ocasião 
do alto clamor do terceiro anjo, esses agentes terão oportunidade de 
receber a verdade, e alguns deles se converterão, e atravessarão com 
os santos o tempo de angústia. Quando Jesus deixar o Santíssimo, 
Seu Espírito refreador será retirado dos governantes e do povo. Serão 
deixados ao controle dos anjos maus. Então serão feitas, por conselho 
e orientação de Satanás, leis que, se não fosse muito breve o tempo, 
nenhuma carne se salvaria (WHITE, 1864, p. 44).74 

 

Como se observa no texto, existe uma estreita relação entre a obra intercessora 

que Cristo realiza no santuário celestial como Sumo Sacerdote e a obra intercessora 

do Espírito Santo aqui na terra. Ao prometer o Espírito Santo aos discípulos, Jesus 

 
74 Publicado em português em: Testemunhos para a Igreja, vol. 1, p. 212. 
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disse que quando Ele viesse “convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo” 

(Jo 16:8).  

O Espírito trabalha no coração dos homens despertando suas consciências e 

convidando-os ao arrependimento, para que aceitem o perdão que Cristo oferece 

desde o santuário celestial. Embora a maioria não aceite os apelos do Espírito Santo, 

Sua ação sensibilizadora freia até certo ponto as maldades humanas. Quando Jesus 

concluir Sua obra de mediação em favor da humanidade e cada caso estiver decidido 

(Ap 22:11), já não terá mais sentido que o Espírito Santo continue seu trabalho de 

levar pessoas ao arrependimento, pois isso não será mais possível. 

O texto permite concluir que existem governantes que estão desempenhando 

a obra que Deus deseja que desempenhem, através de seu trabalho, leis que 

atrapalhariam o avanço da obra de Deus são impedidas e eles têm o poder de abater 

“grande massa de males”. Por ocasião do alto clamor, vários desses governantes 

terão a oportunidade de receber a verdade e alguns deles se converterão e, junto com 

os santos, atravessarão o tempo de angústia. Pode-se ainda concluir que quando 

Jesus terminar Sua obra no Santíssimo, Seu Espírito será retirado dos governantes e 

do povo e leis serão feitas com o objetivo de perseguir o fiel povo de Deus, mas este 

tempo será abreviado. 

 

2.2.4.8. Pastores e membros despreparados para a Chuva Serôdia 

A próxima menção ao tema da Chuva Serôdia aparece numa visão recebida na 

cidade de Rochester, Nova Iorque, no dia de natal de 1865, em que apresentava um 

completo despreparo por parte dos pastores e do povo para o recebimento da Chuva 

Serôdia. Anos depois Ellen G. White escreveu: 

Foi-me mostrado que está perante nós a mais solene obra. Sua 
importância e magnitude não são compreendidas. Quando notei 
manifesta indiferença em toda parte, fiquei alarmada por pastores e 
povo. Parecia haver paralisia sobre a causa da verdade presente. A 
obra de Deus parecia estagnada. Pastores e povo acham-se 
despreparados para o tempo em que estão vivendo, e quase todos os 
que professam crer na verdade presente são incapazes de 
compreender a obra de preparação para esse tempo. Em seu presente 
estado de ambição mundana, com sua falta de consagração a Deus e 
devoção a si mesmo, acham-se completamente sem condições de 
receber a Chuva Serôdia e, tendo feito tudo, permanecer contra a ira 
de Satanás, que por suas falsidades quer fazê-los naufragar na fé, 
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prendendo-os a um agradável engano. Acham estar totalmente certos, 
quando estão totalmente errados (WHITE, 1868a, p. 466).75 

 

Ellen G. White ficou alarmada com a apatia espiritual demonstrada por pastores 

e membros diante dos desafios da evangelização. Parecia que a obra de Deus estava 

estagnada e, por conta disso, menciona uma série de problemas que estavam 

conduzindo a esse estado, dentre eles a ambição mundana, a falta de consagração e 

a autoconfiança, ao declarar que eles achavam estarem “totalmente certos”, quando 

na realidade estavam “totalmente errados”. 

Podemos concluir com base nessa visão que (1) os pastores e membros das 

igrejas não estão preparados para os dias finais, chegando a ser mencionado que 

“quase todos os que professavam crer na verdade presente não compreendiam o 

preparo necessário”; (2) a ambição mundana estava tirando sua devoção a Deus e 

sua consagração; e (3) eles estavam completamente sem condições de receber a 

Chuva Serôdia. 

 

2.2.4.9. A reforma de saúde e a mensagem do terceiro anjo 

Durante os anos de 1866 e 1867 não temos nenhuma menção ao tema da 

Chuva Serôdia. A próxima menção ao tema ocorre apenas em 1868 e está relacionada 

ao tema da reforma de saúde que, após uma visão de Ellen G. White no dia 5 de junho 

de 1863, passou a ser vista como “o braço direito da mensagem do terceiro anjo”. 

 

2.2.4.10. Visão da reforma de saúde 

O estilo de vida dos habitantes da Nova Inglaterra em meados do século 19 era 

determinado por diversos fatos comuns. Artur White menciona sete deles: (1) hábitos 

alimentares; (2) vestuário; (3) falta de encanamento e eletricidade; (4) falta de 

calefação; (5) consumo de chá, café, álcool, tabaco e cidra; (6) baixa expectativa de 

vida (a média era 47,3 anos); e (7) propensões a doenças (WHITE, 2015a, p. 98).  

Fróes (FRÓES, 2014, p. 68) faz referência a uma pesquisa feita por Roger Coon, na 

época membro do centro White Estate, em Washington, DC., onde apresenta que a 

 
75 Essa visão foi primeiro publicada em: Testimony for the Church, n. 11, p. 14; e depois publicada em: 
Testemunhos para a igreja, vol. 1, 466. 
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população adventista que viveu entre os anos 1850 e 1863 morria 50% antes do 30 

anos, e 25% antes dos oito anos. As principais causas de morte eram problemas 

pulmonares, tifo, disenteria e outras enfermidades comuns à época, muito disso 

devido as vagas noções da causa das doenças e enfermidades. Os adventistas 

daquela época padeciam das mesmas doenças físicas que seus contemporâneos, 

algo precisava ser feito! 

Douglas menciona que “José Bates [...] parece ter sido o primeiro e, durante 

algum tempo, o único líder adventista a chegar a um acordo acerca dos princípios de 

saúde e as causas das doenças. Com base na própria observação e experiência 

pessoal, resolveu em 1824 (com a idade de 32 anos) abster-se de toda bebida 

intoxicante [...] Em anos posteriores ele viria a abolir o uso do fumo em todas as suas 

formas, do chá e do café” (DOUGLASS, 2001, p. 280).  

Em 1848 foi mostrado a Ellen G. White e Tiago os malefícios dos mesmos 

ingredientes (WHITE, 1870b, p. 5), mas naquele momento era difícil dar uma atenção 

especial a esse tema, uma vez que o grande objetivo dos adventistas sabatistas era 

alcançar a unidade doutrinária (DOUGLASS, 2001, p. 280). 

Um esforço mais complexo da igreja com relação a mensagem de saúde só 

viria depois de uma memorável visão de Ellen G. White sobre o tema no ano de 1863. 

No dia 21 de maio daquele ano foi organizada em Battle Creek a Associação Geral 

dos Adventistas (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 94). Essa organização serviu 

não apenas para unificar as igrejas adventistas dispersas, mas se tornar um centro 

para suas expansões missionárias. No mês seguinte Deus deu a Ellen G. White sua 

principal visão sobre o tema da saúde. Parecia que Deus esperara até que a igreja 

completasse seus esforços organizacionais para então avançar com o novo tema. 

A visão aconteceu em Otsego, Michigan, uma pequena cidade a 50 km a 

nordeste de Battle Creek. O casal White viajou na sexta, dia 05 de junho, para apoiar 

os esforços evangelísticos de R. J. Lawrence e M. E. Cornell. Eles estavam 

hospedados na casa de Aaron Hilliard quando outros amigos se juntaram para um 

culto na chegada do sábado. Enquanto Ellen G. White estava orando, foi tomada em 

visão e muitos assuntos lhe foram apresentados, mas o que foi tratado de forma mais 

específica estava relacionado à saúde, assim, descreveu em visão:  

Vi que agora devíamos ter especial cuidado da saúde que Deus nos 
deu, pois nossa obra ainda não tinha sido realizada. Nosso 
testemunho ainda precisava ser dado, e teria influência. Vi que eu 
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gastara demasiado tempo e forças costurando, e servindo e 
recebendo visitas. Vi que os cuidados domésticos deviam ser 
eliminados. A preparação de roupas é um laço; outros podem fazer 
isso. Deus não me deu forças para este trabalho. Devemos preservar 
nossas energias para labutar em Sua causa, e dar nosso testemunho 
quando for necessário. Vi que devíamos cuidar de nossas forças e não 
tomar sobre nós fardos que outros podem e devem levar. 

Vi que devemos incentivar uma disposição mental cheia de ânimo, 
esperança e paz, pois nossa saúde depende de fazermos isso. Vi que 
era dever de todos cuidar de sua saúde, mas especialmente devíamos 
nós volver a atenção para nossa saúde, e tomar tempo para ser 
dedicado à nossa saúde, para que possamos, até certo ponto, 
recuperar-nos dos efeitos de extenuar e sobrecarregar a mente. A 
obra que Deus requer de nós não nos isenta de cuidar de nossa saúde. 
Quanto mais perfeita for nossa saúde, tanto mais perfeito será o nosso 
trabalho (WHITE, 1863).76 

 

 Logo houve um chamado para que Tiago e Ellen G. White iniciassem um 

ministério ativo relacionado aos princípios de saúde.77 A mensagem de saúde passou 

a ser vista como o braço direito da mensagem do terceiro anjo e sobre isso Ellen G. 

White escreveu: 

Foi-me mostrado, que a reforma de saúde faz parte da mensagem do 
terceiro anjo, e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a 
mão estão ao corpo. Vi que, como um povo, devemos realizar um 
movimento de vanguarda nesta grande obra. Os pastores e o povo 
devem agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o 
alto clamor do terceiro anjo. Têm a fazer por si mesmos uma obra que 
não devem deixar que Deus faça por eles. Deixou Deus esta obra para 
que eles a fizessem. É uma obra individual; um não a pode fazer por 
outro. “Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos 
de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação 
no temor de Deus” (2 Coríntios 7:1). A glutonaria é o pecado 
prevalecente nesta época. O apetite concupiscente tem tornado 
homens e mulheres escravos, obscurecido seu intelecto e embotado 
suas sensibilidades morais a tal ponto que as sagradas e exaltadas 
verdades da Palavra de Deus não são apreciadas. As mais baixas 
propensões governam homens e mulheres (WHITE, 1868a, p. 486).78 

 

Ellen G. White afirmava que a glutonaria era o pecado prevalecente da época 

e que o apetite estava obscurecendo a mente de homens e mulheres, de forma que 

as sagradas verdades da Palavra de Deus não estavam sendo apreciadas. 

 
76 Com base na visão completa, descrita em 21 páginas no artigo citado acima, Douglass faz uma lista 
de 33 princípios fundamentais extraídos da visão (DOUGLASS, 2001, p. 283-284). 
77 Veja o desenvolvimento da reforma de saúde e as várias instituições que foram sendo criadas, em: 
J. N. Loughborough, O Grande Movimento Adventista, p. 303-317. 
78 Publicado em português em: Testemunhos para a igreja, vol. 1, 486. 
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Podemos concluir com base na visão que: (1) a mensagem de saúde é parte 

integrante da terceira mensagem angélica, elas estão tão intimamente ligadas como 

o braço está ao corpo; (2) os pastores e povo não estavam preparados para receber 

a Chuva Serôdia e fazer soar o alto clamor do terceiro anjo; e (3) a reforma de saúde, 

como parte integrante da terceira mensagem angélica, beneficiaria o intelecto e 

despertaria as sensibilidades morais para assimilarem as verdades da Palavra de 

Deus. 

 

2.2.4.11. A necessidade de um preparo para a Chuva Serôdia 

A segunda e última menção à Chuva Serôdia ainda no ano de 1868 é um 

chamado urgente ao preparo para receber o Espírito Santo e pregar a última 

mensagem de advertência ao mundo. Ellen G. White escreveu: 

Foi-me mostrado que, se o povo de Deus não fizer esforços, de sua 
parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para 
deles remover os defeitos e corrigir os erros; se nisso confiarem para 
serem purificados da imundícia da carne e do espírito, e preparados 
para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em 
falta. O refrigério ou poder de Deus só atingirá os que se houverem 
para ele preparado, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, 
purificando-se “de toda imundícia da carne e do espírito, 
aperfeiçoando a santificação no temor de Deus” (2 Coríntios 7:1) 
(WHITE, 1868a, p. 619).79 

 

O texto deixa claro que existem condições a serem preenchidas para o 

recebimento da Chuva Serôdia e a participação no alto clamor. É necessário um 

esforço da parte do povo de Deus para “remover os defeitos e corrigir os erros”; eles 

também devem fazer o trabalho que Deus ordena, ou seja, “purificar de toda imundície 

a carne e o espírito”. 

Essa obra de purificação é efetuada pela habitação do Espírito no coração 

humano. Jesus foi claro em seu ensino: “...convém-vos que eu vá, porque, se eu não 

for, o Consolador não virá para vós outros; se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Quando 

ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo” (João 16:7-8). 

 

 
79 Publicado em português em: Testemunhos para a igreja, vol. 1, 619. 
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2.2.4.12. Resumo 

Em resumo, verifica-se que no Período das Apresentações Básicas (1858-

1868) Ellen G. White reforça a ideia apresentada em 1845 de que antes da vinda da 

verdadeira Chuva Serôdia Satanás vai operar com todas as forças para tentar 

contrafazer a obra de Deus. Ela também faz uma clara conexão entre a Chuva Serôdia 

como a causa e o alto clamor o efeito. 

Em 1868, pela primeira vez, Ellen G. White ensina que a mensagem de saúde 

é parte integrante da terceira mensagem angélica e que elas estão tão intimamente 

ligadas como o braço está ao corpo. A mensagem de saúde beneficia o intelecto e 

desperta as sensibilidades morais para assimilarem as verdades da Palavra de Deus. 

Ellen G. White concluiu que pastores e membros não estavam preparados para 

os dias finais, pois a ambição mundana estava tirando sua devoção a Deus e sua 

consagração; por isso estavam completamente sem condições de receber a Chuva 

Serôdia. 

Ellen G. White fez fortes apelos para que houvesse um preparo para receber a 

Chuva Serôdia. Condições foram apresentadas para esse derramamento, todavia, no 

ano de 1865, ela mesma apresenta a triste situação do povo naquele período: 

“Quando notei manifesta indiferença em toda parte, fiquei alarmada por pastores e 

povo [...] Pastores e povo acham-se despreparados para o tempo em que estão 

vivendo [...] acham-se completamente sem condições de receber a Chuva 

Serôdia...”.80 A despeito das advertências feitas à igreja, os adventistas 

experimentaram uma frieza espiritual sem precedentes e isso acabou resultando em 

vários casos de apostasia, como por exemplo, a de Moses Hull. 

Resumindo, as advertências foram dadas, mas não houve o reavivamento 

necessário; as condições estipuladas não foram cumpridas e a Chuva Serôdia não 

veio. Essa situação caótica conduziu a um silencio de catorze anos por parte de Ellen 

G. White sobre o tema da Chuva Serôdia.  

 

2.3. Período dos Reavivamentos (1868-1888) 

 
80 Testemunhos para Ministros, vol. 1, p. 466. 
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Depois de serem analisadas as menções do Período das Noções Preliminares 

(1844-1858) e do Período das Apresentações básicas (1858-1868), verifica-se um fato 

curioso na pesquisa, a próxima menção ao tema da Chuva Serôdia só ocorre no ano 

de 1883, enquanto a última do período anterior foi no ano de 1868. Isso revela um 

intervalo de pelo menos quinze anos em que a Chuva Serôdia não é mencionada nos 

escritos de Ellen G. White.  Qual seria o motivo deste silêncio? Por que a Chuva 

Serôdia mencionada mais de uma centena de vezes em outros anos não aparece 

nesse período? Estaria a Igreja Adventista seguindo um caminho decadente e se 

afastando das verdades a ela revelada? 

Analisando os eventos internos da IASD, bem como os fatos particulares da 

vida de Ellen G. White nesse período, se obtêm uma pista do porquê desse silêncio. 

Uma possibilidade é que Deus estivesse permitindo o movimento adventista 

amadurecer, se organizar e desenvolver novas frentes necessárias ao avanço 

missionário. Esse período de silêncio corresponde justamente ao período de 

expansão mundial da IASD (1868-1885), segundo apontam os historiadores Schwarz 

e Greenleaf (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 130). Nestes anos podem ser 

destacados alguns avanços significativos em várias áreas do movimento adventista e 

eventos pessoais na vida da profetisa. 

 

2.3.1. Expansão da obra de saúde e temperança 

Embora desde 1848 Ellen G. White tenha recebido orientações sobre os 

malefícios do fumo, chá e café (WHITE, 1870a), a obra em favor da reforma de saúde 

precisaria de décadas para se estabelecer firmemente. Essa paciência divina no trato 

do tema pode ser exemplificada nas palavras de Ellen G. White: “Vi que os anjos de 

Deus não levariam Seu povo mais depressa do que pudessem compreender e agir 

segundo as importantes verdades que lhe são comunicadas” (WHITE, 1999b, p. 206-

207). Douglass afirma que nesses anos formativos dos adventistas, a 

introdução de uma nova mudança, tal como a abnegação de hábitos 
alimentares, teria, em grande parte, desviado a atenção e sido fonte 
de muita divisão entre os primeiros membros da igreja observadora do 
sábado (DOUGLASS, 2001, p. 280). 
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Todavia, estabelecida a organização da igreja em 1863, o movimento estava 

pronto para avançar em outras frentes.  

No processo de se estabelecer uma obra em favor da saúde, Deus concedeu 

a Ellen G. White cinco visões. A primeira ocorreu em 1848, quando ela recebeu 

orientações sobre os malefícios do chá, fumo e café. A segunda visão ocorreu em 

1854, onde foi enfatizado a necessidade de asseio pessoal, controle do apetite, 

abstenção de alimentos gordurosos e a preferência por alimentos integrais. 

A terceira visão de Ellen G. White sobre a reforma de saúde foi a mais 

significativa nesse processo. Ela ocorreu em Otsigo, Michigam, no dia 6 de junho de 

1863 ao receber luz sobre 33 princípios fundamentais para uma boa saúde. A quarta 

visão ocorreu em 25 de dezembro de 1865, onde Deus orientou que a igreja deveria 

estabelecer sua própria instituição de saúde, o que veio a ocorrer um ano depois. 

A quinta e última visão de Ellen G. White sobre o tema da saúde foi em 10 de 

dezembro de 1871, referente à ampliação na compreensão dos reais propósitos das 

instituições adventistas de saúde. Já nessa década, o movimento adventista em prol 

da saúde tornou-se mais visível e reconhecido em todo o país. Em anos posteriores 

grande parte da energia do movimento foi gasta na abertura de instituições de saúde 

e no ensinar o povo as novas verdades apresentadas por Deus (FRÓES, 2014). 

 

2.3.2. Expansão da obra do Oeste dos EUA 

Tiago e Ellen G. White chegaram à Califórnia para sua primeira visita no outono 

de 1872 (GREENLEAF, 2009, p. 134). Pensando na saúde de Tiago, que ainda era 

precária, eles aceitaram o convite dos irmãos da Califórnia, onde o clima era mais 

ameno, para viver e trabalhar entre eles por algum tempo. Ellen G. White e Tiago 

estavam na Baía de São Francisco quando ela se volta para seu esposo e diz: 

“Nalgum lugar em Oakland está o local onde proceder a locação do periódico”. Assim, 

em 4 de julho de 1874, nascia um novo periódico religioso – Signs of the Times. Ele 

era, segundo relatou Tiago White “destinado a ser não apenas um expositor das 

profecias, um repórter dos sinais dos tempos, mas também um periódico familiar, 

religioso, e geral para todos” (GREENLEAF, 2009, p. 135). As publicações tiveram 

grande sucesso e dentro de um ano eles estavam fundando a Sociedade de 

Publicações Adventista do Sétimo Dia do Pacífico (a Pacific Press). 
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2.3.3. Expansão da obra Educacional 

Nos dias 3 e 4 de janeiro de 1875, Ellen G. White assistiu à dedicação do 

Colégio de Battle Creek; no dia 11 de abril de 1882, com 33 alunos, nascia o colégio 

de Healdsburg, sob a liderança de Sidney Bronwsberger e sua esposa, e com a 

assessoria de Willie White. Cerca de uma semana depois, em 19 de abril de 1882, 

nascia a South Lancaster Academy, e seu número de alunos com que se iniciou a 

escola triplicou no final do período. 

O nascimento do Healdsburg College (posteriormente Pacific Union College) e 

South Lancaster Academy (posteriormente Atlantic Union College) demonstraram que 

os Adventistas do Sétimo Dia não eram mais um pequeno grupo, mas haviam se 

espalhado de um lado ao outro dos Estados Unidos da América (GREENLEAF, 2009, 

p. 129). 

 

2.3.4. Eventos pessoais da vida de Ellen G. White 

Outro ponto que pode justificar o silêncio de catorze anos ao tema da Chuva 

Serôdia se relaciona com os eventos pessoais da vida de Ellen G. White, seus 

compromissos com a igreja e os problemas de saúde. Sua vida era extremamente 

atarefada: 

a) Em 1869 ela sofreu cinco ataques de paralisia e fortes dores no peito; 
mesmo assim, com a saúde sempre debilitada, ela participou das campais 
de Illinois, Minessota, Vermont, Maine, Tipton, Kansas e Missouri.  

b) Em 1870 concluiu o primeiro volume da obra Spirit of Profecy (Espírito de 
Profecia) que seria o precursor do livro Patriarcas e Profetas; 

c) Em 1871 participou da Conferência Geral de Battle Creek e as campais de 
Midwestern e New Hampshire. 

d) Em junho de 1874, junto com Tiago White, viajaram para Oakland, na 
Califórnia, onde é fundada a Pacific Press Publishing Associatione a revista 
Signs of the Times; 

e) Em janeiro de 1875 assistiu à dedicação do Colégio de Battle Creek e a 
campal de Vermont e de Roma, no estado de New York; 

f) Em agosto de 1876 participou da campal de Michigan e falou a 20 mil 
pessoas numa reunião em Groveland, Massachusetts. Esse teria sido seu 
maior público em toda sua vida; 
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g) No dia 1o de julho de 1877 falou a cinco mil pessoas em Battle Creek sobre 
temperança; 

h) Em 1878 sofreu problemas cardíacos e ficou doente. Depois de uma breve 
melhora, participou das campais de São Francisco, Salem, no Oregan e 
campal de Oakland. 

i) Em 1879 participou ativamente da campal de Nevada; 

j) Em 1880, participou de uma campal na parte Oriental dos Estados Unidos. 

k) Um dos anos mais dolorosos de sua vida foi em 1881 quando, depois de 
35 anos de casamento, Ellen G. White fica viúva.  

 

2.3.5. Morte de Tiago White 

O mês de agosto sempre trouxe boas lembranças para Ellen G. White. No dia 

30 ela comemorava o aniversário de casamento com Tiago; no dia 4 comemorava o 

aniversário de Tiago; no dia 26 comemorava o nascimento do primeiro filho, Henry N. 

White; e no dia 29 comemorava o aniversário de seu terceiro filho, Willie C. White. 

Porém, o dia 6 de agosto de 1881 marcou a vida de Ellen G. White para sempre com 

o falecimento de seu esposo, que apenas dois dias antes (4 de agosto) havia 

celebrado 60 anos. 

Durante todo o mês de julho de 1881, Tiago e Ellen G. White trabalharam lado 

a lado em Battle Creek, onde Tiago ainda ocupava o cargo de editor-chefe da Review 

and Herald. Eles tinham o hábito de irem a um bosque para juntos orarem, sendo 

recordado um destes momentos: 

Enquanto caminhávamos para nosso local habitual de oração, Tiago 
de repente parou. Seu rosto estava pálido; então me disse: “Um 
profundo senso de solenidade toma conta do meu coração. Não estou 
desanimado, mas pressinto que alguma mudança está para ocorrer 
em assuntos que dizem respeito a você e a mim (...) Quero confessar 
a você meus erros e pedir seu perdão por qualquer palavra ou ato que 
possa ter lhe causado mágoa. Não deve haver nada que impeça 
nossas orações. Tudo precisa ficar acertado entre você e eu, e entre 
nós e Deus (WHITE, 1881). 

 

Ellen G. White conta que após estas impactantes palavras, humildemente 

confessaram seus erros um ao outro e suplicaram a misericórdia de Deus. Ellen G. 

White havia insistido com Tiago para que eles buscassem uma nova localidade onde 
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pudessem ter um tempo de descanso e a possibilidade de escrever sobre os assuntos 

tão importantes dos quais eles tinham conhecimento, mas isso não foi possível. 

Poucos dias depois dessa oração, a saúde de Tiago foi piorando cada vez mais, de 

modo que estava claro que, se não houvesse uma intervenção sobrenatural, ele 

certamente morreria. 

Foi junto ao leito de morte de Tiago que Deus deu a Ellen G. White uma 

promessa quanto ao futuro da obra: 

Enquanto segurava a mão do meu esposo prestes a morrer, eu tinha 
certeza de que Deus estava no controle. Enquanto permanecia 
sentada ao seu lado em sua cama, vendo-o queimando de febre, ali, 
uma corrente clara de luz passou diante de mim, como a me dizer: “Os 
obreiros estão tombando, mas a obra há de continuar. Tenho obreiros 
que assumirão esta obra. Não tema, não fique desanimada. O trabalho 
irá adiante. 
Foi ali que compreendi que era minha responsabilidade levar adiante 
esta obra e carregar um fardo mais pesado do que o que já estivera 
sobre meus ombros até então. Ali prometi ao Senhor que 
permaneceria em meu posto do dever, e tenho procurado cumprir essa 
promessa (WHITE, 1890c). 

Depois de ter recuperado as forças após a morte de Tiago, Ellen G. White se 

mudou para Healdsburg, na Califórnia, em busca de descanso para novamente 

retomar seu trabalho literário. Entretanto, sua saúde piorou e no final de agosto ela foi 

acometida de uma doença grave que se prolongou por diversas semanas, até que 

levada para o sanatório em Santa Helena, mas sem muito sucesso nos tratamentos. 

Como estava se aproximando a data das campais da Califórnia que ocorreriam 

em Healdsburg, Ellen G. White desejou voltar para casa, pois tinha o desejo de ter 

força suficiente para dar seu testemunho nas reuniões. Foi durante uma dessas 

reuniões que, de forma sobrenatural, ela recebeu a cura. Escrevendo a irmã Belden 

em dezembro de 1906, ela relembrou o ocorrido: 

Durante o primeiro ano após sua morte [de Tiago], senti intensamente 
minha perda até que quando estive nos portais da morte, o Senhor me 
curou instantaneamente. Isto aconteceu numa reunião campal 
realizada em Healdsburg, cerca de um ano depois da morte do meu 
esposo. Desde então, estive pronta para viver e pronta para morrer, 
exatamente como o Senhor achar que eu possa glorificá-Lo melhor 
(WHITE, 1906b). 

 

Não seriam fáceis os próximos anos sem a presença do valoroso Tiago, mas 

Deus estava à frente e conduziria a obra e a vida de Ellen G. White de forma 
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maravilhosa. Este período de silêncio que durou quinze anos onde a Chuva Serôdia 

não é mencionada coincidiu com vários eventos da vida de Ellen G. White e da IASD. 

Ao que parece, Deus estava permitindo que o movimento adventista amadurecesse e 

desenvolvesse novas frentes necessárias ao avanço missionário, além de dar espaço 

e cura para a profetisa viver o luto da perda de seu esposo, Tiago White. 

 

2.3.6. Retorno ao tema da Chuva Serôdia (1868-1888) 

A década de 1880 foi recheada de grandes e importantes acontecimentos para 

a IASD. Os temas escatológicos voltaram ao centro das discussões, principalmente 

em virtude das tentativas de aprovação de uma legislação dominical nacional. O 

próprio filho de Ellen G. White, Willie White, chegou a ser preso por causa do trabalho 

aos domingos da editora Pacific Press,81 além dos mais de uma centena de 

adventistas que também foram presos sob a acusação de estarem transgredindo o 

domingo.82 

Reavivamento era a palavra da vez. No ano de 1885 ocorreu um maravilhoso 

reavivamento no Colégio de Healdsburg, na Califórnia, tendo como plano de fundo 

esse reavivamento em várias menções de Ellen G. White sobre a Chuva Serôdia. 

O ano de 1884 foi singular na história do adventismo por pelo menos dois 

importantes eventos: 

a) A última visão pública de Ellen G. White: Entre os dias 19 e 30 de junho, 
ocorreu a reunião campal da conferência do Pacífico Norte, em Portland, 
Oregon. Acredita-se que nesse local ocorreu a última visão em público de 
Ellen G. White, já que nos anos seguintes a maioria de suas visões ocorreu 
em forma de sonhos proféticos durante a noite (FORTIN e MOON, 2018, p. 
136). Nestas visões noturnas muitas previsões importantes foram feitas e 
foram cumpridas com precisão (LOUGHBOROUGH, 2014, p. 385). 

b) A publicação da obra The Spirit of Prophecy: Toda a compreensão de Ellen 
G. White com respeito a grande controvérsia entre Cristo e Satanás 
começou com uma visão que quase lhe custou a vida. Foi a visão do grande 
conflito, no dia 14 de março de 1858, em Lovett’s Grove, Ohio. Meses 

 

81 Ver: George Knight. Uma Igreja Mundial, p. 88; Idem, A Mensagem de 1888, p. 29-30. 

82 Ver: William Addisson Blakely, American Estate Papers Bearing on Sunday Legislation, ed. 
rev. e ampl., ed. Willard Allen Alcord (Washington, DC: Religious Liberty Association, 1911), 
402-408. 
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depois foi publicado um manuscrito de 219 páginas do Spiritual Gifts, vol. 
1, “The Great Controversy Between Christ and His Angels, and Satan and 
His Angels”. 

Em visões subsequentes a de Lovett’s Grove, Ellen G. White viu detalhes do 

conflito sobrenatural entre Cristo e Satanás e em 1864 ficou pronta a série Spiritual 

Gifts, em quatro volumes que relatavam de forma abrangente a queda de Lúcifer, a 

criação do mundo, a queda de Adão e Eva, a vida dos patriarcas e profetas e a 

experiência do povo de Israel. Quando surgiu a necessidade de uma nova tiragem do 

Spiritual Gifts, Ellen G. White tomou a decisão de expandir o trabalho. Assim, foram 

publicados os quatro volumes do The Spirit Of Prophecy (O Espírito de Profecia).83  

O quarto e último volume da série, intitulado The Great Controversy Between 

Christ and Satan From the Destruction of Jerusalem to the End of Controversy., foi 

publicado em 1884 e traz novas menções ao tema da Chuva Serôdia. 

 

2.3.7. Apelo ao preparo para a Chuva Serôdia 

Depois de quinze anos de silêncio, Ellen G. White volta ao tema da Chuva 

Serôdia ao falar do grande desejo de Deus em outorgar Seu Espírito à igreja e faz um 

forte apelo por um genuíno reavivamento:  

Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a 
mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo, deve ser 
nossa primeira ocupação [...] Nosso Pai celeste está mais disposto a 
dar Seu Espírito Santo àqueles que Lho peçam, do que pais terrenos 
o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, 
mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, 
cumprir as condições estipuladas por Deus em Sua promessa para 
conceder-nos Sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em 
resposta à oração. 
Os antigos porta-bandeiras sabiam o que significava lutar com Deus 
em oração, e fruir o derramamento de Seu Espírito. Estes, porém, 
estão se retirando do cenário; e quem está surgindo para preencher-
lhes o lugar? Como é com a geração que surge? Estão eles 
convertidos a Deus? Estamos em alerta quanto à obra que se está 
desenvolvendo no santuário celeste, ou estamos à espera de algum 
poder impelente que venha sobre a igreja antes de despertarmos? 
Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há 
de vir (...) Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o 
povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo 
impedimento, de modo que o Senhor possa derramar Seu Espírito 

 
83 Os quatro volumes da série The Spirit of Prophecy (O Espírito de Profecia), foram publicados, 
respectivamente, em 1870, 1877, 1878, 1884. 
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sobre uma enfraquecida igreja e uma congregação impenitente. Se 
Satanás pudesse fazer o que ele queria, nunca haveria outro 
despertamento, grande ou pequeno, até ao fim do tempo. Não somos, 
porém, ignorantes de seus ardis. É possível resistir-lhe ao poder. 
Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a 
bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênção de cair 
sobre o povo de Deus, mais do que fechar as janelas do Céu para que 
a chuva não caia sobre a Terra. 
[...] Não temos tempo a perder, tempo para empenhar-nos em 
desígnios egoístas. O mundo deve ser advertido. Que estamos 
fazendo, como indivíduos, para levar a luz a outros? Deus deixou a 
cada homem sua obra; cada um tem sua parte a desempenhar, e não 
podemos negligenciar essa obra senão com risco para nossa alma. Ó 
meus irmãos, entristecereis o Espírito Santo, e dareis lugar a que Ele 
Se afaste? (WHITE, 1883b).84 

 

Ellen G. White fala que o maior medo de Satanás era que o povo desimpedisse 

o caminho e se preparasse para a vinda do Espírito, de modo que, para atrapalhar a 

obra de Deus, Satanás levantaria contrafações.  

 

2.3.8. Contrafações Satânicas 

Em uma carta a seu filho Willie, Ellen G White alertou mais uma vez sobre as 

tentativas de Satanás de obliterar a obra da Chuva Serôdia: 

Sempre que houver um movimento genuíno, com toda a certeza 
haverá uma contrafação. […] A razão por que estou gastando tempo 
com esse assunto agora é porque haverá operações deveras 
impressionantes do Espírito de Deus nas igrejas, já que somos o povo 
de Deus. E pode ocorrer de meus irmãos se levantarem e, julgando 
terem o dever de moldar tudo segundo seus padrões, interferirem na 
manifestação de Deus e se oporem a ela. Sei do que estou falando. 
[…] Nossa fé é limitada e nosso coração, pecaminoso; por isso Deus 
não pode operar com poder em nosso favor, pois, se o fizesse, não 
estaríamos em condição de fazer a diferença entre a obra de Deus e 
a contrafação de Satanás (WHITE, 1885b). 

 

As advertências deveriam ser levadas a sério, caso contrário, as bênçãos 

divinas seriam perdidas e a oportunidade de ser cheio do Espírito, completamente 

perdida. 

 

 
84 Publicado em português em: Mensagens Escolhidas, vol. 1, 121-127. Este artigo foi posteriormente 
publicado em sua íntegra, na Review and Herald, de 22 de março de 1887. 
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2.3.9. Experiências Carismáticas e Fanatismos 

Como fruto do trabalho do pastor E. P. Daniels, iniciou-se um grande 

avivamento na igreja e no colégio de Healdsburg em 1885, mas como havia sido 

previsto, quando Deus atua, Satanás busca contrafazer a obra divina. Logo o 

fanatismo encontrou lugar e Satanás teve êxito em estorvar a obra, até que alguns 

líderes da igreja tomaram a decisão de impedir a continuidade das reuniões de 

avivamento. Numa carta endereçada a estes líderes, Ellen G. White assim se 

expressa: 

Gostaria de dizer algumas coisas em referência ao avivamento em 
Healdsburg. Gostaria de dizer que não estou de acordo com a maneira 
que vocês lidaram com o assunto. Não nego que houve fanáticos que 
se empenharam nessa obra. Mas se vocês agirem no futuro como 
fizeram neste assunto, podem ter certeza de uma coisa: condenarão 
a obra da Chuva Serôdia quando ela vier. Pois vocês verão naquele 
tempo evidências muito maiores de fanatismo. 
Acredito que o trabalho em Healdsburg seja genuíno. Eu acredito que 
houve uma profunda movimentação do Espírito de Deus. Acredito que 
os não consagrados e não convertidos se impuseram à frente. O 
inimigo sempre age por meio daqueles de mente desequilibrada e 
caráter imperfeito. 
[...] Quando um esforço for feito na obra de Deus, Satanás estará à 
espreita para se fazer notório, mas será a obra dos ministros estender 
a mão e dizer: Isso não deve ir mais longe, pois não é a obra de Deus? 
[...] Temo que vocês tenham entristecido o Espírito de Deus. Os frutos 
eram bons no trabalho em Healdsburg, mas os espúrios foram trazidos 
assim como os genuínos. Então, eram necessários homens de 
discernimento, de mente calma e equilibrada, para entrar quando 
havia perigo e indiscrição, para exercer uma influência modeladora 
sobre a obra. Vocês poderiam ter feito isso. Vocês não tinham o direito 
moral de interromper as reuniões e impedir o pastor Daniels de seguir 
em frente com a obra e aproveitar ao máximo o interesse iniciado [...] 
Se é assim que vocês administram quando Deus envia coisas boas, 
tenha certeza de que os avivamentos serão raros. Quando o Espírito 
de Deus vier, será chamado de fanatismo, como no dia de 
Pentecostes. “Estes homens estão cheios de vinho novo”, diziam os 
que não se interessavam decididamente pela obra. 
[...] Devemos ter mais poder espiritual, individualmente, e quando você 
vir pessoas confessando seus pecados, deixe a corrente do Espírito 
de Deus fluir e lavar e limpar as impurezas morais. Estamos muito 
desprovidos das influências vivificantes do Espírito de Deus (WHITE, 
1886c). 

 

Ellen G. White advertiu aos líderes que se não mudassem sua postura e 

conduta poderiam condenar a obra da Chuva Serôdia quando ela viesse, alertando 
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ainda sobre movimentos de fanatismo que certamente acompanhariam a genuína 

obra da Chuva Serôdia. 

 

2.3.10. Menções à Chuva Serôdia 

Neste terceiro período do estudo foram encontradas 16 menções ao tema da 

Chuva Serôdia, sendo 11 de forma explícita e 5 de forma implícita.  Seis vezes o termo 

alto clamor (Loud Cry) aparece associado com Chuva Serôdia (Latter rain), e duas 

vezes é usado de forma intercambiável. O termo refrigério (Refreshing) aparece duas 

vezes associado a Chuva Serôdia e o termo derramamento (Outpouring), aparece 

uma vez. 85 

 

2.3.10.1. A maior e mais urgente necessidade da igreja 

Depois de quinze anos de silêncio, Ellen G. White volta ao tema da Chuva 

Serôdia. A próxima menção aparece num artigo publicado na revista The Sigs of the 

Times, sob o título “A grande necessidade da igreja”. O artigo é um forte apelo ao 

devido preparo para a Chuva Serôdia, onde é falado sobre o grande desejo de Deus 

em outorgar Seu Espírito à igreja, como descrito por ela:  

Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a 
mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo, deve ser 
nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a 
bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, 
mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. 
Nosso Pai celeste está mais disposto a dar Seu Espírito Santo àqueles 
que Lho peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a 
seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, 
arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas 
por Deus em Sua promessa para conceder-nos Sua bênção. Só 
podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. (...) Os 
antigos porta-bandeiras sabiam o que significava lutar com Deus em 
oração, e fruir o derramamento de Seu Espírito. Estes, porém, estão 
se retirando do cenário; e quem está surgindo para preencher-lhes o 
lugar? Como é com a geração que surge? Estão eles convertidos a 
Deus? Estamos nós alerta quanto à obra que se está desenvolvendo 
no santuário celeste, ou estamos à espera de algum poder impelente 
que venha sobre a igreja antes de despertarmos? Temos esperança 
de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir (...) Não há 
coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus 
desimpeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de 

 
85 Ver Apêndice D - Período dos Reavivamentos (1868-1888) 



 

84 
 

modo que o Senhor possa derramar Seu Espírito sobre uma 
enfraquecida igreja e uma congregação impenitente. Se Satanás 
pudesse fazer o que ele queria, nunca haveria outro despertamento, 
grande ou pequeno, até ao fim do tempo. Não somos, porém, 
ignorantes de seus ardis. É possível resistir-lhe ao poder. Quando o 
caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. 
Satanás não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre o povo 
de Deus, mais do que fechar as janelas do Céu para que a chuva não 
caia sobre a Terra. Homens ímpios e demônios não podem impedir a 
obra de Deus ou excluir Sua presença das reuniões de Seu povo, caso 
eles, de coração rendido e contrito, confessem e afastem de si os seus 
pecados, reclamando com fé Suas promessas (...) 
A igreja precisa despertar para a ação. O Espírito de Deus nunca 
poderá vir enquanto ela não preparar o caminho. Deve haver diligente 
exame de coração. Deve haver oração unida e perseverante, e o 
reclamar, pela fé, as promessas de Deus. Deve haver, não o cobrir o 
corpo de saco, à semelhança da antiguidade, mas profunda 
humilhação de alma. Não temos a mínima razão para congratulação e 
exaltação própria. Devemos humilhar-nos sob a potente mão de Deus. 
Ele aparecerá para confortar e dar bênçãos aos que deveras buscam. 
A obra está diante de nós; empenhar-nos-emos nela? Precisamos 
trabalhar depressa, precisamos avançar constantemente. Temos de 
preparar-nos para o grande dia do Senhor. Não temos tempo a perder, 
tempo para empenhar-nos em desígnios egoístas. O mundo deve ser 
advertido. Que estamos fazendo, como indivíduos, para levar a luz a 
outros? Deus deixou a cada homem sua obra; cada um tem sua parte 
a desempenhar, e não podemos negligenciar essa obra senão com 
risco para nossa alma. Ó meus irmãos, entristecereis o Espírito Santo, 
e dareis lugar a que Ele Se afaste? (WHITE, 1883b).86 

 

Esse artigo tem papel importante na compreensão do tema pois, além de 

quebrar um silêncio de catorze anos, seu interesse no tema reaparece com grande 

força. Por esse artigo pode-se concluir que nossa primeira e mais importante 

ocupação deveria ser buscar um genuíno reavivamento, pois só assim o caminho 

seria preparado para a Chuva Serôdia. Deus está interessado em dar Seu Espírito, 

mas as condições devidas devem ser preenchidas: (a) confissão de pecados, (b) 

humilhação, (c) arrependimento e (d) fervorosa oração, para se obter a bênção do 

Espírito. 

Segundo o texto, o maior temor de Satanás é “que o povo de Deus desimpeça 

o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa 

derramar Seu Espírito sobre uma enfraquecida igreja e uma congregação 

impenitente”; sendo o Espírito derramado, a luz de Sua Palavra brilharia em toda parte 

 
86 Publicado em português em: Mensagens Escolhidas, vol. 1, 121-127. Este artigo foi posteriormente 
publicado em sua íntegra, na Review and Herald, de 22 de março de 1887. 
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e a obra de Deus logo seria concluída. Finalmente, Satanás não pode impedir que 

Deus derrame a chuva sobre Seu povo, mas o Espírito de Deus nunca poderá vir 

enquanto a igreja não preparar o caminho, ou seja, preencher as condições. 

 

2.3.10.2. Um falso alto clamor 

A próxima menção ao tema da Chuva Serôdia aparece em uma carta, escrita a 

Uriah Smith, no mês de junho de 1884, em que Ellen G. White alerta a respeito de um 

falso “alto clamor”. Se no artigo anterior Ellen G. White falava da urgente necessidade, 

neste próximo ela advertiria sobre a tentativa de Satanás de contrafazer a obra de 

Deus, escrevendo que: 

Deus está levantando uma classe para dar o alto clamor da mensagem 
do terceiro anjo. "De vós mesmos se levantarão homens falando 
coisas pervertidas, para atraírem os discípulos após si." (Atos 20:30). 
É agora o objetivo de Satanás levantar novas teorias para desviar a 
mente do verdadeiro trabalho e da mensagem genuína para desta 
hora. Ele desperta a mente para dar falsas interpretações da Escritura, 
um alto clamor falso, então a mensagem real não terá efeito quando 
vier. Esta é uma das maiores evidências de que o alto clamor será 
ouvido em breve e a terra será iluminada com a glória de Deus 
(WHITE, 1884a). 

 

Ellen G. White escreveu a Smith preocupada com o trabalho na Conferência do 

Missouri, pois lá estava pregando um homem chamado J. N. Bunch, para quem ela já 

havia escrito uma carta.87 Ele estava apresentando uma nova luz e, ao chamar a 

atenção para esse perigo, ela pede que Smith faça algo para resolver a questão. 

Na carta a Smith, Ellen G. White menciona que é o objetivo de Satanás levantar 

“novas teorias", e dessa forma desviar as pessoas da verdadeira mensagem para 

esse tempo. Satanás tenta levantar um “falso alto clamor” para que a mensagem real 

não tenha efeito quando vier, sendo essas uma das maiores evidências de que em 

breve a “terra será iluminada com a glória de Deus”, expressão que se aplica a obra 

da Chuva Serôdia. 

Podemos concluir com base nessa carta que: (1) Satanás tentará levantar uma 

falsa “Chuva Serôdia”, instigando “novas teorias”, o que (2) resultará num falso “alto 

 
87 Essa carta não foi encontrada, mas há uma menção a esse homem, em uma carta escrita para seu 
filho Willie White, onde apenas menciona que ele se mudara para o colégio de Healdsburg (Ver carta 
8, de 5 de janeiro de 1863, #14). 
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clamor”; e todos esses fatos (3) apontavam para a brevidade da obra do terceiro anjo 

em iluminar a terra. 

 

2.3.10.3. Razão de ser do movimento adventista 

No ano de 1884 foi publicado o quarto e último volume da série The Spirit of 

Prophecy, intitulado:  The Great Controversy Between Christ and Satan From the 

Destruction of Jerusalem to the End of Controversy. Capítulos inteiros do livro O 

Grande Conflito (Publicado anos depois, em 1888)88 já apareciam nessa obra e neles 

vemos o retorno ao tema da Chuva Serôdia. 

Em apenas três anos foram vendidos cerca de 50.000 exemplares da obra, o 

que provocou um impacto considerável no avanço da causa de Deus (FORTIN e 

MOON, 2018, p. 136). Com essa publicação, importantes e inéditas informações sobre 

o tema da Chuva Serôdia foram apresentadas, sendo importante lembrar que essa 

obra, The Spirit of Prophecy, volume 4, que recebeu o nome The Great Controversy 

Between Christ and Satan From the Destruction of Jerusalem to the End of 

Controversy, ainda passaria por uma nova ampliação de cerca de 200 páginas, 

escritas no período de Ellen G. White na Europa. Assim, apenas a versão do Grande 

Conflito, publicada em 1888, é que conteve todos os novos acréscimos, embora 

algumas menções ao tema da Chuva Serôdia já aparecessem na obra de 1884, que 

agora serão analisadas. 

Falando sobre a obra do anjo de Apocalipse 18, Ellen G. White comenta: 

Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia; e, antes de sobrevirem 
Seus juízos, esses fieis devem ser chamados a sair, para que não 
sejam participantes dos seus pecados e não incorram nas suas 
pragas. Esta é a razão de ser do movimento simbolizado pelo anjo 
descendo do Céu, iluminando a Terra com sua glória, e clamando 
fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em 
relação com a sua mensagem ouve-se a chamada: “Sai dela, povo 
Meu”. Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, 
constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da Terra 
(WHITE, 1884b, p. 422).89 

 

 
88 Os capítulos 33 ao 37 do volume 4 (The Spirit of Prophecy - 1884), aparecem em O Grande Conflito 
(Edição de 1888), nos capítulos 38 a 42. 
89 Publicado em português em: O Grande Conflito, 527-528. 
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Conclui-se que o poderoso anjo de Apocalipse 18 representa a própria obra da 

Chuva Serôdia. Através desse movimento, Deus vai tirar de Babilônia Seus filhos que 

ainda estão lá. Essa obra, como bem ela enfatiza, “é a razão de ser o movimento 

simbolizado pelo anjo descendo do Céu, iluminando a Terra com sua glória”. Isso 

fortaleceu cada vez mais o senso de missão nos adventistas que sempre se viram 

como o último movimento profético antes do regresso de Jesus. 

 

2.3.10.4. A Chuva Serôdia prepara para o tempo de angústia 

Na próxima menção ao tema vemos uma declaração explícita e rica em 

detalhes sobre a obra da Chuva Serôdia. Ellen G. White cita Daniel 12:1, onde se lê 

Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos 
filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, 
desde que houve nação até àquele tempo; mas, naquele tempo, será 
salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro 

 

Depois ela escreve: 

Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não 
mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da Terra. O povo de 
Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a “chuva serôdia”, o 
“refrigério pela presença do Senhor”, e acha-se preparado para a hora 
probante que diante dele está. No Céu, anjos apressam-se de um lado 
para o outro. Um anjo que volta da Terra anuncia que a sua obra está 
feita; o mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram 
fiéis aos preceitos divinos receberam “o selo do Deus vivo”. Cessa 
então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e 
com grande voz diz: Está feito; e toda a hoste angélica depõe suas 
coroas, ao fazer Ele o solene aviso. “Quem é injusto, faça injustiça 
ainda; e quem está sujo, suje-se ainda; e quem é justo, faça justiça 
ainda; e quem é santo, seja santificado ainda” (Apocalipse 22:11). 
Todos os casos foram decididos para vida ou para morte. Cristo fez 
expiação por Seu povo, e apagou os seus pecados. O número de Seus 
súditos completou-se; “e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos 
debaixo de todo o céu”, estão prestes a ser entregues aos herdeiros 
da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos reis e Senhor dos 
senhores (WHITE, 1884b, p. 431).90 

 

No texto, “Chuva Serôdia” e “refrigério pela presença do Senhor”, possuem o 

mesmo significado, representando a dotação sobrenatural do Espírito Santo aos fiéis 

 
90 Publicado em portugês em: O Grande Conflito, 535. 
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filhos de Deus no tempo final. Eles receberão a chuva e pregarão a “terceira 

mensagem angélica”, ou seja, o último apelo divino. Terminada essa obra, Jesus 

finaliza Sua intercessão no santuário celestial e declara “Está feito”, a mesma 

expressão usada por Jesus ao completar Sua obra de salvação na cruz (Jo 19:30), 

que será agora usada ao completar Sua obra de expiação no santuário. 

Ellen G. White ainda vê um anjo que volta da Terra e anuncia que sua obra está 

feita e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam “o selo do 

Deus vivo”. O selamento dos fiéis (Apocalipse 7) é a própria obra da Chuva Serôdia, 

nos levando a conclusão que os que não participarem dela estarão eternamente 

condenados. 

Com isso, se conclui que a “Chuva Serôdia” ou “refrigério pela presença do 

Senhor” será o último acontecimento antes do fechamento da porta da graça e no 

poder da Chuva Serôdia será dada a última advertência ao mundo. Todos os que se 

mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberão o selo do Deus vivo e estarão prontos 

para o tempo de prova à sua frente (Angústia de Jacó). A conclusão da obra da Chuva 

Serôdia coincide com o término do ministério de Cristo no Santuário Celestial, de 

modo que quando Jesus deixar o santuário todos os casos estarão decididos, para a 

vida eterna ou para a morte eterna. Ellen G. White diz: “Cristo fez expiação por Seu 

povo e apagou os seus pecados”, estão prontos para herdar a salvação e a vida 

eterna. 

Como se percebe, a importância da obra da Chuva Serôdia não pode ser 

exagerada, os que a receberem estarão prontos para os últimos eventos da Terra e 

receberão a salvação; por outro lado, a sua rejeição resultará em eterna perdição. 

Ellen G. White, nas linhas seguintes do texto, descreve o estado daqueles que a 

rejeitarem: 

Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem 
domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. 
Terminou a longanimidade de Deus: O mundo rejeitou a Sua 
misericórdia, desprezou-Lhe o amor, pisando Sua lei. Os ímpios 
passaram os limites de seu tempo de graça; o Espírito de Deus, 
persistentemente resistido, foi, por fim, retirado. Desabrigados da 
graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará 
então os habitantes da Terra em uma grande angústia final. Ao 
cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das 
paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. 
O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que 
sobreveio a Jerusalém na antiguidade (WHITE, 1998, p. 535-536). 



 

89 
 

 

As palavras proféticas indicam que Satanás terá completo domínio sobre todos 

os que, persistentemente, rejeitarem o Espírito Santo. Serão então mergulhados em 

uma “grande angústia”, muito maior do que os sofrimentos enfrentados por Jerusalém, 

por ocasião de sua destruição. 

A cidade de Jerusalém foi invadida e destruída pelos romanos sob a liderança 

do general Tito no ano 70 d.C. O cerco e a queda da cidade foram descritos em 

detalhes pelo historiador judeu Flávio Josefo, que viveu no 1o século e foi testemunha 

ocular dos fatos. Assim narra a fome daquele período: 

(...) A fome foi demasiado dura para todas as outras paixões... a tal 
ponto que os filhos arrancavam os próprios bocados que seus pais 
estavam comendo de suas próprias bocas, e o que mais dava pena, 
assim também faziam as mães quanto a seus filhinhos... quando viam 
alguma casa fechada, isto era para eles sinal de que as pessoas que 
estavam dentro tinham conseguido alguma comida, e então eles 
arrombavam as portas e corriam para dentro... os velhos, que 
seguravam bem sua comida eram espancados, e se as mulheres 
escondiam o que tinham dentro de suas mãos, seu cabelo era 
arrancado por fazerem isso...” (Guerras dos Judeus, livro 5, capítulo 
10, seção 3). 

 

O sofrimento do povo judeu neste tempo parecia não conhecer limites, falando 

de uma mulher presa no cerco, Josefo continua:  

“Ela então tentou a coisa mais natural, e agarrando seu filho, que era 
uma criança de peito, disse, ‘Oh, pobre criança! Para quem eu te 
preservarei nesta guerra, nesta fome e nesta rebelião? ...’ Logo que 
acabou de dizer isto, ela matou seu filho e, então, assou-o, e comeu 
metade dele, e guardou a outra metade escondida para si". (Guerras, 
livro 6, capítulo 3, seção 4). 

 

As imagens transmitidas acima pelo historiador dão uma ideia do tipo de 

crueldades e sofrimentos que Satanás imporá aos perdidos. Ellen G. White deixa claro 

que Satanás mergulhará os habitantes da Terra em uma “grande angústia”, pois serão 

soltos todos os ventos “impetuosos das paixões humanas”. Para aqueles que viverem 

esses dias, a única forma de escapar a todos os juízos será estar cheio do Espírito 

Santo, cheios da Chuva Serôdia. 

 

2.3.10.5. Ellen G. White muda-se para a Europa 



 

90 
 

As próximas menções ao tema da Chuva Serôdia vieram do período em que 

Ellen G. White esteve na Europa. Ela achou que sua viagem duraria apenas alguns 

meses, mas ficou lá cerca de dois anos. 

Atendendo a um pedido da Missão Europeia Central,91 a Assembleia da 

Associação Geral de 1884 tomou o seguinte voto: “Votado estendermos um convite 

cordial e urgente à irmã White para que visite os diferentes campos da Europa tão 

logo possível” (BUTLER, 1884, p. 414). No mesmo voto foi incluído um convite a Willie 

C. White, filho de Ellen G. White, para que fosse ajudar na obra de publicações. 

Nesta época, Ellen G. White já estava se aproximando dos 60 anos de idade e 

se considerava uma pessoa idosa. Ela não estava bem de saúde e se achava cansada 

das viagens para atender as campais no Leste dos Estados Unidos. Escrevendo na 

Review, ela disse: “À medida que se aproximava da data estabelecida para a viagem, 

fui severamente provada. Eu ansiava muito o conselho e a animação de alguém 

experiente e confiável. Minha coragem desaparecera, e eu anelava por ajuda humana, 

de alguém que estivesse em ligação com as coisas celestiais, cuja fé estimulasse a 

minha” (WHITE, 1885g, p. 577). Esse conselho e animação ela encontrou em Willie 

White, lembrando-a de como Deus, em circunstâncias desagradáveis, a havia ajudado 

a avançar pela fé. Posteriormente ela se sentiu animada e recebeu de Deus força e 

sustento. 

Assim, um total de doze pessoas partiram de Oakland, Califórnia, com destino 

a Boston, na costa leste dos Estados Unidos; e de lá, alguns seguiriam de barco para 

a Europa (WHITE, 2015a, p. 222). Ellen G. White relatou esse dia: “Em 13 de julho de 

1885, em companhia de W. C. White e sua esposa, e a irmã Sarah McEnterfer, deixei 

a Califórnia na minha longa viagem contemplada para a Europa. Por meses eu esperei 

ansiosamente por essa jornada com qualquer coisa além de prazer” (WHITE, 1886e, 

p. 159). 

Na sexta, dia 7 de agosto, eles embarcaram em Boston no navio S. S. 

Cephalonia, com destino a Inglaterra. Para repousar no sábado, como era seu 

costume, todos embarcaram na sexta à tarde, embora o barco só tenha partido no 

sábado à tarde, dia 8. A viagem cruzando o Oceano Atlântico durou onze dias, e em 

18 de agosto, numa terça feira à noite, eles chegaram em Liverpool, Inglaterra 

 
91 A Missão Europeia Central era a maior e mais desenvolvida das quatro sedes administrativas locais 
da Europa, tronando-se depois a Associação Suíça (WHITE, 2015a, p. 224). 
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(WHITE, 1886e, p. 159-173). Durante os dias da viagem, com a ajuda de Ella e Sara, 

Ellen G. White conseguiu escrever muitos artigos e cartas, relatando que obtiveram 

um ótimo resultado ao utilizarem a máquina de escrever (WHITE, 1885d). 

Ellen G. White achou que passaria apenas alguns meses na Europa, mas sua 

“visita” durou quase dois anos, onde na maior parte desse tempo ficou em Basiléia, 

Suíça, morando em um apartamento na sede da igreja. Suas viagens pela Europa 

podem ser divididas geograficamente da seguinte forma: Itália (48 dias); Noruega (47 

dias); Suécia (30 dias); Dinamarca (26 dias); França (18 dias); Alemanha (5 dias); e 

Inglaterra (53 dias) (FORTIN e MOON, 2018, p. 73). Esse curto período na França e 

na Alemanha se deve ao fato de que a obra estava apenas iniciando nesses países. 

Durante esse período Ellen G. White viajou, pregou, aconselhou e escreveu muitas 

cartas aos irmãos nos Estados Unidos da América. 

 

2.3.10.6. Homens tentariam dominar a obra de Deus 

A primeira menção à Chuva Serôdia nos anos em que Ellen G. White esteve 

na Europa apareceu em uma carta endereçada ao pastor George Ide Butler, então 

presidente da Associação Geral. A carta, datada de 31 de outubro de 1885, foi escrita 

enquanto ela estava em Cristiânia (Hoje Oslo, capital da Noruéga), o último país 

nórdico que Ellen G. White visitou antes da chegada do inverno. O grupo que viajava 

com ela chegou na sexta-feira, dia 30 de outubro, e foram conduzidos a casa de A. B. 

Oyen, um pastor de Battle Creek que estava traduzindo os livros de Ellen G. White 

para o idioma local. Ellen G. White ficou feliz em encontrar alguém que falava o inglês, 

pois ela não gostaria de ser mal compreendida, escrevendo em seu diário que: 

Apesar de sermos muito bem recebidos e tratados com muita cortesia, 
nos sentíamos incapacitados durante todo o tempo, porque não 
conseguíamos conversar e, dessa maneira, era impossível fazermos 
todas as coisas boas que desejávamos (WHITE, 1885e). 

 

No dia seguinte, ela escreveu uma carta ao pastor Butler, a quarta pessoa que, 

excetuando a própria família, mais recebeu cartas de Ellen G. White (no total 84 

cartas).92 

 
92 Excetuando a família de Ellen G. White, os outros três que mais receberam cartas foram: (1) Stephen 
N. Haskell, (2) John H. Kellogg e (3) Ole A. Olsen (FORTIN e MOON, 2018, p. 364). 
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Tiago White era o presidente da Associação Geral, mas em 1872 sua saúde 

ficou debilitada e ele teve que renunciar. Butler foi então eleito presidente em seu lugar 

e em 1874 também renuncia o cargo, pois a saúde de Tiago melhorara e ele voltou à 

presidência da igreja. Todavia, por problemas de saúde, teve que renunciar 

novamente em 1880, e Butler voltou a assumir a presidência por mais oito anos (1880-

1888). Foi durante o segundo mandato como presidente que Butler recebe essa carta 

de Ellen G. White.  

Na carta Ellen G. White exprimia sua tristeza ao saber das instruções que Butler 

havia dado aos irmãos Farnsworth e Burrill, que procuraram “restringir a obra nas 

reuniões campais de Nova York por falta de fundos”, alertando a Butler para cuidar 

em não reprimir o avanço da obra de Deus em qualquer localidade, pois já havia pouco 

trabalho sendo feito. Ela também mencionou a necessidade de recursos para fazer 

avançar a obra em Nova York, algo em torno de U$ 5.000 (cinco mil dólares), e que 

Butler havia se posicionado de forma contrária, advertindo na carta: “Vejo que os 

irmãos enviados para cuidar desse empreendimento, não têm tomado medidas para 

o avanço da obra solicitando donativos de homens que os podiam dar” (WHITE, 

1885a). Ellen G. White endurece o tom com o pastor Butler: 

Não posso sancionar a ideia de que deveis ter a supervisão pessoal 
de todos os detalhes do trabalho. Se o fizesse, o resultado seria 
nenhum obreiro ousar exercer seu juízo em coisa alguma. Teriam os 
obreiros de depender do cérebro de um homem e do juízo de um 
homem, e o resultado seria serem os homens deixados na deficiência 
devido a sua inatividade. Há realmente demais dessa classe agora, e 
eles e nada são quase a mesma coisa (WHITE, 1885a). 

 

Depois de advertir que nunca deveria permitir que boatos o levasse à ação, ela 

então declara: 

A menos que os que em Nova York podem ajudar sejam despertados 
ao senso de seu dever, não reconhecerão a operação de Deus quando 
se fizer ouvir o alto clamor do terceiro anjo. Quando irradiar a luz para 
iluminar a Terra, em vez de virem em auxílio do Senhor, desejarão 
cercear Sua obra para atender as suas acanhadas ideias. Permiti-me 
dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito 
fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a 
qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre 
desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se 
farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao 
terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará 
maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas 
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em Suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios 
simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar Sua obra de justiça 
(WHITE, 1885a).93  

 

Ellen G. White fala sobre a dependência do Espírito que os líderes precisam ter 

para a tomada de corretas decisões, alertando que Deus atuará de forma bem 

diferente por ocasião do alto clamor do terceiro anjo e que muitos poderão querer 

cercear a obra de Deus com ideias acanhadas. “Deus usará maneiras e meios pelos 

quais se verá que Ele está tomando as rédeas em Suas próprias mãos”, que “usará 

meios simples para levar avante sua obra”. 

Foi essa uma séria advertência para que Butler, na posição de líder maior da 

IASD, não dirigisse a obra como bem entendesse. Por causa dessa mesma postura 

ele fora deixado fora da obra durante alguns anos e Ellen G. White o lembrou desse 

fato em anos posteriores: “Sua obstinação em seguir seus próprios caminhos”, disse 

ela, que “lhe trouxera esse infortúnio” (WHITE, 1902b). Apesar de receber de Ellen G. 

White contundentes testemunhos, ele se mostrou humilde aos conselhos e ela 

percebeu que ele era “alguém que humilhara a alma perante Deus”, pois “manifestava 

agora espírito diferente do pastor Butler dos anos da juventude” (WHITE, 1902a). 

Podemos extrair três lições desta menção: (1) devido sua falta de dependência 

de Deus, muitos não reconhecerão a operação de Deus na Chuva Serôdia, quando o 

alto clamor for dado. Conclui-se também que (2) quando a luz do evangelho iluminar 

a Terra, muitos ao invés de virem em auxílio do Senhor, desejarão cercear Sua obra 

para atender as suas acanhadas ideias; e que (3) o Senhor trabalhará nesta última 

obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será 

contrário a qualquer planejamento humano.   

 

2.3.10.7. Chuva Serôdia precedida por um reavivamento 

Dezessete dias depois de escrever a carta ao pastor Butler, no dia 17 de 

novembro, Ellen G. White escreve uma carta a seu filho Willie C. White, e o tema da 

Chuva Serôdia volta a aparecer. Willie estava acompanhando sua mãe nas viagens 

pelos países europeus, mas nesse momento havia retornado aos Estados Unidos 

 
93 A carta a G. I. Butler foi publicada totamente em: Testemunhos Para Ministros e Obreiros 
Evangélicos, 297-300. 
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para participar de uma assembleia da Associação Geral em Battle Creek (WHITE, 

2015a, p. 233). Ellen G. White estava na cidade de Gytteborg, na Suécia, a caminho 

de Basiléia, na Suíça, quando sua mente se voltou as questões da igreja de 

Healdsburg e a situação lhe trouxe muita tristeza. 

O colégio de Healdsburg iniciou suas atividades no dia 11 de abril de 1882, sob 

a liderança de Sidney Bronwsberger e esposa, e a assessoria de Willie White 

(SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 129). Esta foi a segunda instituição educacional 

da igreja, sendo a primeira o colégio de Battle Creek. O estabelecimento do colégio 

fez de Healdsburg um centro denominacional da IASD e Ellen G. White até comprou 

e residiu em uma casa a quatro quarteirões da escola.  

No verão de 1885, profundamente preocupada com o bem-estar da igreja, Ellen 

G. White fez apelos fervorosos chamando os membros para uma experiência religiosa 

mais profunda, mas a resposta foi menor do que ela esperava. Ela continuou a orar 

pela comunidade pois deseja que igreja em Healdsburg fosse um exemplo para outras 

e se tornasse um centro de treinamento para a costa do Pacífico.  A resposta às suas 

orações veio através de uma série de reuniões de reavivamento dirigidas pelo Pastor 

E. P. Daniels em agosto, na escola de Healdsbug, porém não presenciou este 

movimento, pois no dia 13 de julho já havia iniciado sua viagem para a Europa. 

O pastor E. P. Daniels havia solicitado um afastamento do ministério por 

problemas com dívidas. Ele era conhecido por outros ministros da igreja como um 

homem “um tanto irresponsável em questões financeiras” (WHITE, 1973). Algumas 

semanas após a mudança de Ellen para a Europa, o pastor Daniels estava com sua 

família em Healdsburg e foi convidado pelo diretor da escola, o professor W. C. 

Grainger, a participar do culto no sábado. A igreja em Healdsburg respondeu com 

grande interesse espiritual e ele foi convidado a pregar em outras reuniões, de modo 

que houve uma profunda reconsagração por cinco semanas. Numa carta do professor 

Grainger para Ellen G. White, assim ele descreveu a situação: 

Percebi que as pessoas pareciam muito comovidas, então convidei-o 
para falar novamente à noite. Ele consentiu. Em seguida, marcamos 
reuniões aos domingos. Um apelo foi feito para aqueles que 
desejavam buscar o Senhor. Quando quase toda a igreja se 
apresentou, eu disse ao irmão Daniels: 'Não podemos interromper 
essas reuniões. O que devemos fazer?' Ele disse que iria para 
Oakland e faria arranjos com suas aulas para que pudesse voltar e 
permanecer durante a semana e levar a obra adiante. Isso foi há́ cinco 
semanas. O interesse ainda continua. 
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Tivemos um avivamento glorioso em nossa igreja. Não foi um trabalho 
superficial, mas tenho certeza de que é profundo e duradouro. As 
confissões foram completas e gratuitas. O Senhor nos deu outra 
oportunidade e não menosprezamos Sua misericórdia. Tenha certeza 
de que dias melhores virão para a igreja de Healdsburg [...] Não há 
empolgação ou demonstrações barulhentas, mas tem havido uma 
busca silenciosa, mas fervorosa de Deus. Nunca testemunhei um 
movimento mais sério do que este. Todos os velhos problemas foram 
totalmente resolvidos e sem quaisquer pressões além da pregação 
direta da Palavra de Deus. 
A Deus pertence a glória. Oro a Deus para que nunca mais possamos 
ficar sob tal nuvem de escuridão. Há um bom interesse entre os de 
fora. Vários novos convertidos foram feitos. Entre aqueles que se 
uniram à igreja estão a mãe e a prima de minha esposa (Carta de W. 
C. Grainger, de 7 de setembro de 1885. WHITE, 1973). 

 

Entretanto, devido a alguns elementos de fanatismo que se manifestaram e 

erros de julgamento dos líderes das reuniões, a liderança daquela Associação decidiu 

interromper as reuniões, contrariando a vontade da comunidade adventista local. Os 

principais problemas por parte do pastor E. P. Daniels foram: (a) recusar a aceitar 

ofertas da Escola Sabatina, (b) a realização de reuniões com presença restrita apenas 

aqueles que estavam desfrutando da experiência dos reavivamentos, e (c) aceitar 

receber apoio financeiro pessoal dos membros envolvidos (WHITE, 1973). 

Entre os obreiros que interviram e colocaram um fim às reuniões, estavam os 

veteranos J. H. Waggoner e J. N. Loughborough, rotulando-as de “ilusão” e 

“fanatismo” (DUFFIELD, 2016, p. 52). Ellen G. White enviou cartas afirmando que a 

obra que se iniciara em Healdsburg era exatamente a obra que precisava ocorrer em 

todas as igrejas. Ela reconheceu que pode ter havido alguns excessos, mas que se 

as atitudes não mudassem em relação a obra ali, a Chuva Serôdia poderia ser 

rejeitada por acharem que estavam lutando contra o fanatismo. 

Numa carta ao pastor J. H. Waggoner, escrita em 4 de novembro, Ellen fala 

sobre várias cartas que estava recebendo de membros da comunidade de 

Healdsburg, todas expressando genuíno arrependimento de pecados. Ela também 

comenta sobre o pastor E. P. Daniels, afirmando ser ele um homem precipitado que 

“age fortemente e impulsivamente”, e que “não é um homem perfeito, mas eu sei como 

Deus o considera - como um homem de disposição errante e impulsiva, mas alguém 

que O ama e teme, e alguém que alcançará corações se tiver aqueles em quem pode 

confiar como conselheiros para ajudá-lo” (WHITE, 1885c). 
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Infelizmente, quando o avivamento começou, o pastor Daniels se gloriou pelo 

sucesso que deveria ter sido atribuído apenas a Deus e, treze dias depois de escrever 

ao pastor Waggoner, no dia 17 de novembro, Ellen G. White escreve outra carta a seu 

filho Willy, onde aparece a próxima menção ao tema da Chuva Serôdia: 

Pelas cartas que recebi, tenho razões para julgar que uma boa obra 
foi começada em Healdsburg. Os que acharam que se tratava de um 
engano, condenando-a, cometeram, creio eu, um dos maiores erros. 
[…] Irmãos, já é mais do que hora de que reavivamentos semelhantes 
a esse que agitou a igreja de Healdsburg se manifestem em cada 
igreja adventista do sétimo dia em nosso país; caso contrário, a igreja 
não estará preparada para receber a Chuva Serôdia. Uma obra 
individual precisa ser feita em cada membro da igreja. Haverá 
confissões mútuas. […] Em qualquer momento em que essa obra se 
iniciar e onde quer que seja presenciada, haverá a operação do poder 
de Satanás – inveja, ciúmes e vãs suspeitas entrarão em ação. […] 
Sempre que houver um movimento genuíno, com toda a certeza 
haverá uma contrafação. […] A razão por que estou gastando tempo 
com esse assunto agora é porque haverá operações deveras 
impressionantes do Espírito de Deus nas igrejas, já que somos o povo 
de Deus. E pode ocorrer de meus irmãos se levantarem e, julgando 
terem o dever de moldar tudo segundo seus padrões, interferirem na 
manifestação de Deus e se oporem a ela. Sei do que estou falando. 
[…] Nossa fé é limitada e nosso coração, pecaminoso; por isso Deus 
não pode operar com poder em nosso favor, pois, se o fizesse, não 
estaríamos em condição de fazer a diferença entre a obra de Deus e 
a contrafação de Satanás (WHITE, 1885b). 

 

Podemos concluir desta carta que o derramamento da Chuva Serôdia será 

precedido por um maravilhoso reavivamento espiritual, mas esse reavivamento 

deveria começar com uma obra individual, o que envolveria a confissão mútua de 

pecados. Em qualquer momento que iniciasse essa obra, com toda certeza, Satanás 

tentaria contrafazê-la e surgiriam inveja, ciúmes e vãs suspeitas. Ellen G. White então 

explica o porquê de estar gastando tempo com esse assunto: (1) o Espírito Santo iria 

operar de forma impressionante nas igrejas de Deus, se os homens tentassem moldar 

tudo de acordo com seus padrões, (2) poderiam interferir na obra de Deus e se opor 

a obra da Chuva Serôdia. 

Ellen termina a carta com um triste reconhecimento, pela falta de fé muitos não 

estariam em condições de “fazer a diferença entre a obra de Deus e a contrafação de 

Satanás”. 

 

2.3.10.8. Milhares despertados pelo alto clamor 
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A próxima menção ao tema da Chuva Serôdia apareceu no mês de dezembro 

de 1885 em um artigo publicado na Review and Herad, falando a respeito dos 

resultados do alto clamor do terceiro anjo. Ellen G. White escreveu: 

A poeira e o lixo do erro enterraram as preciosas joias da verdade, 
mas os obreiros do Senhor podem descobrir esses tesouros, para que 
milhares os olhem com deleite e reverência. Anjos de Deus estarão ao 
lado do humilde obreiro, dando graça e iluminação divina, e milhares 
serão levados a orar com Davi: “Desvenda os meus olhos para que eu 
possa contemplar as maravilhas da tua lei”. Verdades que têm sido 
por eras invisíveis e ignoradas, resplandecerá das páginas iluminadas 
da santa palavra de Deus. As igrejas em geral que ouviram, recusaram 
e espezinharam a verdade, farão mais impiamente; mas "os sábios", 
aqueles que são honestos, entenderão. O livro está aberto e as 
palavras de Deus alcançam os corações daqueles que desejam 
conhecer sua vontade. No alto clamor do anjo do céu que se une ao 
terceiro anjo, milhares despertarão do estupor que segurou o mundo 
por eras e verão a beleza e o valor da verdade (WHITE, 1885f). 

 

No artigo, Ellen fala sobre como as joias da verdade da Palavra de Deus foram 

ocultadas pelo lixo e a poeira, mas os obreiros de Deus podem mudar essa situação. 

Todos os que se dispuserem a cavar fundo as verdades, terão em seu auxílio os anjos 

de Deus, e lhes será dado “graça e iluminação divina” para essa obra. Então, ela 

afirma que quando vier o alto clamor e se unir a mensagem do terceiro anjo, “milhares 

despertarão [...] e verão a beleza e o valor da verdade”. 

A ênfase do artigo está no fato de que muitas igrejas ouviram, mas se 

recusaram a seguir a verdade. Todavia, nesse tempo final, devido a marcante atuação 

do Espírito, milhares aceitarão e se colocarão ao lado do Senhor. Esse é o glorioso 

tempo da Chuva Serôdia. 

 

2.3.10.9. Chuva Serôdia confundida com fanatismo 

O ano de 1886 testemunhou oito menções de Ellen G. White ao tema da Chuva 

Serôdia. A primeira apareceu em uma carta, escrita no mês de abril, e endereçada 

aos pastores J. N. Loughborough, J. H. Waggoner, E. J. Waggoner, A. T. Jones. Ellen 

G. White estava ainda preocupada com a situação da igreja de Healdsburg e advertiu 

a esses pastores sobre a forma como eles haviam lidado com a situação no caso do 

pastor E. P. Daniels, expressando que: 
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Gostaria de dizer algumas coisas em referência ao avivamento em 
Healdsburg. Gostaria de dizer que não estou de acordo com a maneira 
que vocês lidaram com o assunto. Não nego que houve fanáticos que 
se empenharam nessa obra. Mas se vocês agirem no futuro como 
fizeram neste assunto, podem ter certeza de uma coisa: condenarão 
a obra da Chuva Serôdia quando ela vier. Pois vocês verão naquele 
tempo evidências muito maiores de fanatismo [...] 
Quando um esforço for feito na obra de Deus, Satanás estará à 
espreita para se fazer notório, mas será a obra dos ministros estender 
a mão e dizer: Isso não deve ir mais longe, pois não é a obra de 
Deus?...  
Gostaria que vocês vissem como é delicado e perigoso interferir na 
obra de Deus, a menos que tenham luz do céu para guiá-los em suas 
decisões [...] 
Temo que vocês tenham entristecido o Espírito de Deus. Os frutos 
eram bons no trabalho em Healdsburg, mas os espúrios foram trazidos 
assim como os genuínos. Então, eram necessários homens de 
discernimento, de mente calma e equilibrada, para entrar quando 
havia perigo e indiscrição, para exercer uma influência modeladora 
sobre a obra. Vocês poderiam ter feito isso. Vocês não tinham o direito 
moral de interromper as reuniões e impedir o pastor Daniels de seguir 
em frente com a obra e aproveitar ao máximo o interesse iniciado [...] 
Se é assim que vocês administram quando Deus envia coisas boas, 
tenha certeza de que os avivamentos serão raros. Quando o Espírito 
de Deus vier, será chamado de fanatismo, como no dia de 
Pentecostes. “Estes homens estão cheios de vinho novo”, diziam os 
que não se interessavam decididamente pela obra [...] 
Devemos ter mais poder espiritual, individualmente, e quando você vir 
pessoas confessando seus pecados, deixe a corrente do Espírito de 
Deus fluir e lavar e limpar as impurezas morais. Estamos muito 
desprovidos das influências vivificantes do Espírito de Deus [...] 
Com relação ao pastor Daniels, ele é finito; ele não é infalível. Mas 
existe uma disposição para julgar os outros. Eles não têm em vista que 
Deus opera por quem Ele quer. Cristo deve ser visto como oficiante 
por meio do servo delegado. O grande mal é que a mente se estreita 
e perde de vista o principal obreiro; ele pega o instrumento e decide 
que o povo não pode ter vantagens, a menos que as maneiras e os 
hábitos do trabalhador correspondam exatamente ao seu próprio 
padrão. Eles consideram o orador apenas um homem, não um 
mensageiro a quem Deus pode usar para transmitir uma mensagem 
ou fazer uma determinada obra [...] 
O pastor Daniels é um orador aceitável e [ele é], conforme me foi 
mostrado, um homem não com o mais profundo julgamento, alguém 
que precisava de um conselheiro. Mas ele é um homem que pode 
chegar perto do coração das pessoas, alguém que possui simpatia nos 
esforços pessoais que ultrapassam as barreiras erguidas ao redor da 
alma que resistem à influência da verdade (WHITE, 1886c).94 

 

 
94 A. T. Jones e E. J. Waggoner (filho de J. H. Waggoner) trabalhavam como redatores assistentes da 
Signs of the Times sob a supervisão de J. H. Waggoner. Ellen G. White supôs que E. J. Waggoner 
adotaria naturalmente a sua posição de seu pai, e, assim, endereçou a carta a ele também. 
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Primeiro, Ellen G. White mostrou sua desaprovação a forma como eles haviam 

lidado com o reavivamento em Healdsburg, pois reconhecia que houve fanatismo no 

movimento, contudo, se eles agissem assim em situações futuras, certamente 

condenariam a obra da Chuva Serôdia quando ela viesse. 

Ellen G. White alertou mais uma vez para o fato de que Satanás, o grande 

inimigo, é especialista em contrafazer a obra de Deus e que todas as vezes que 

surgisse tal avivamento, ele operaria para confundir as mentes. Por isso, não 

deveriam eles serem os primeiros a julgar a obra, pois se continuassem com tal 

atitude, advertiu ela, “podem ficar certos de que os reavivamentos serão raros”. Ela 

termina a carta com um apelo: 

Suplico-lhe, irmãos, que estudem mais profundamente na escola de 
Cristo e assegurem-se de que o eu e os sentimentos pessoais não se 
misturem com o seu julgamento da obra de Deus. Precisamos ter mais 
poder espiritual, individualmente, e quando vocês veem pessoas 
confessando seus pecados, deixem a corrente do Espírito de Deus 
fluir e lavar e purificar as impurezas morais. Estamos muito destituídos 
das influências vivificantes do Espírito de Deus, porque, como no caso 
de Healdsburg, não reconheceríamos Deus, mas, como Jacó, 
achamos que foi um inimigo que nos visitou (WHITE, 1886c).95 

Com base nesta carta, podemos concluir que: (1) quando a Chuva Serôdia vier, 

Satanás se esforçará para introduzir fanatismos e muitos rejeitarão a obra de Deus 

em virtude disso; todavia, (2) ninguém deve assumir a posição de juiz e tentar dizer 

se a obra é de Deus ou não; já que (3) é muito delicado e perigoso interferir na obra 

de Deus, a menos que se tenha luz do céu para guiar nas decisões; (4) assim como 

Deus usou ao pastor E. P. Daniels com todas as suas dificuldades, poderá usar 

pessoas simples e comuns para conclusão de Sua obra na Terra. 

 

2.3.10.10. Uma repetição do dia de Pentecostes 

Durante a semana Ellen G. White empregava suas energias em escrever 

artigos e cartas e nos finais de semana ela aproveitava para visitar as igrejas próximas 

a Basiléia, Suíça, onde residia. Na quinta-feira, dia 20 de maio, ela saiu para uma 

viagem de duas semanas para visitar as igrejas de Tramelan, Bienna e Chaux-de-

Fonds. Nessa última igreja, ela encontrou um grupo de 40 membros, dez dos quais 

 
95 Ver mais detalhes em: George Rice, "Charismatic Experiences in Early Seventh-day Adventist 
History”. 
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haviam se convertido apenas a poucos meses. No desejo de fortalecer-lhes a fé e 

motivá-los em sua jornada cristã, ela dirigiu ao grupo uma confortadora mensagem 

que era traduzida para o francês e o alemão.  

Ellen G. White relatou que depois de um sincero período de oração, 

testemunhos foram dados em rápida sucessão por quase todos os presentes, um 

encontro muito proveitoso em que, apesar de diferentes nacionalidades, os corações 

estavam unidos em adorar o único Deus verdadeiro. Isso trouxe a sua memória a 

mesma unidade experimentada pelos apóstolos, pouco antes de receberem o batismo 

do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Assim ela expressou seu anseio: 

É com profundo anseio que aguardo o tempo quando os 
acontecimentos do dia de Pentecostes se repetirão com poder ainda 
maior do que naquela ocasião. João diz: “Vi descer do céu outro anjo, 
que tinha grande autoridade, e a Terra se iluminou com a sua glória” 
[Ap 18:1]. […] Milhares de vozes serão imbuídas de poder para 
proclamar as maravilhosas verdades da Palavra de Deus. Os pesados 
de língua falarão com liberdade, e os tímidos se mostrarão fortes ao 
darem um destemido testemunho pela verdade. Que o Senhor ajude 
Seu povo a purificar o templo da alma de toda contaminação e a 
manter uma união tão intima com Ele que os torne participantes da 
Chuva Serôdia quando esta for derramada (WHITE, 1886a, p. 450). 

 

Podemos concluir, com base no texto acima que: (1) a manifestação do Espírito 

Santo na Chuva Serôdia será em poder muito maior do que aquele visto no dia de 

Pentecostes; (2) milhares receberão esse poder, até mesmo os pesados de língua e 

tímidos, e proclamarão com ousadia as maravilhas da Palavra de Deus; (3) o templo 

da alma precisa ser purificado e mantida uma íntima comunhão com Jesus para o 

recebimento deste poder; e (4) a Chuva Serôdia é colocada como um evento no futuro. 

 

2.3.10.11. A frieza espiritual impedirá o reconhecimento da Chuva Serôdia 

Enquanto Ellen G. White escrevia cartas de advertência para que não se 

tomassem medidas que pudessem impedir a obra do Espírito Santo, ela também 

expressava em muitos manuscritos, cartas e artigos publicados a chegada dos últimos 

acontecimentos e a grande necessidade de preparo para o recebimento da Chuva 

Serôdia. No mês de julho de 1886, ela foi visitar a cidade de Copenhagen, na 

Dinamarca e escreveu sobre o pesado e contínuo fardo de se trabalhar nas grandes 
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cidades, onde as pessoas vivem numa busca incessante pelo prazer e satisfação e a 

“voz de Deus é uma coisa muito estranha” para elas.  

Ellen G. White relembrou que mesmo Jesus, sendo a luz do mundo, veio e foi 

rejeitado por muitos, pois estavam presos a vaidades. Ela declarou que: “A satisfação 

pessoal e a luta pela supremacia os mantinham em provações constantes, e Jesus, o 

único que podia dar-lhes luz e paz, não foi aceito e reconhecido por eles”. Também 

falou sobre a tristeza de Jesus ao ver a reação das pessoas, pois “Ele veio a nosso 

mundo para apresentar a dádiva inestimável da vida eterna, e eles desprezaram a 

dádiva e o Doador”. Então continua: 

Temos a luz da profecia, o Antigo Testamento, de que estamos no 
limiar do cumprimento de grandes e solenes eventos. As profecias 
estão se cumprindo. Os perigos dos últimos dias estão bem sobre 
nós. No momento, os anjos estão segurando os quatro ventos. Parece 
haver um pequeno momento de paz. É uma calmaria nos elementos 
conflitantes pouco antes da eclosão da tempestade sem precedentes 
que tem reunido suas forças para a última grande crise. As nações 
ficarão confusas. Reinos serão terrivelmente abalados. Tudo indica 
que o fim está próximo. As igrejas estão invalidando a lei de Deus, 
rejeitando a verdade e escolhendo [suas] ilusões [...]; e quando a 
igreja e o estado forem unidos para restringir a liberdade religiosa, 
quando a instituição do homem do pecado for universalmente adotada 
em preferência ao dia santo e santificado de Deus; quando todos os 
homens [de pé] na igreja e no estado [mostrarem] forte respeito pelo 
homem do pecado em exaltar o dia de adoração pagão e chamá-lo de 
cristão, então será a hora de Deus trabalhar, pois eles invalidaram Sua 
lei. 
Sinais de desolação então serão claramente revelados ao temente a 
Deus que estuda a profecia. A grande secessão aconteceu, o mundo 
e a igreja se uniram para derrubar o grande padrão moral de Deus e 
erigir um padrão instituído pelo homem do pecado [...] Outro anjo do 
céu se juntará ao terceiro anjo para proclamar o alto clamor: “Sai dela, 
povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e não 
recebas de suas pragas” (Apocalipse 18:4). A crise está sobre 
nós. Está vindo como um ladrão de noite nos rouba sem perceber [...] 
Que cada alma agora se humilhe diante de Deus, pois agora 
certamente estamos vivendo no grande dia da expiação. Mesmo 
agora, os casos de muitos estão passando em revisão diante de Deus, 
pois hão de dormir em seus túmulos por algum tempo. Sua profissão 
de fé não é sua garantia naquele dia, mas o estado de suas 
afeições. O templo da alma está limpo de sua contaminação? Meus 
pecados estão confessados e estou me arrependendo deles diante de 
Deus, para que sejam apagados? [...] 
[...] Uma religião de bom gosto e adequada está enchendo o 
mundo. Está em harmonia com o coração natural porque é frio e como 
uma estátua, mas não tem princípio de vida e funcionamento. Há 
fervor e profundo interesse em todo o mundo por falsas teorias. Os 
infiéis abundam em toda parte por causa da abundante religião sem 
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Cristo desta época. Satanás está aproveitando todo esse falso 
cristianismo para trabalhar em si mesmo [...] 
Enquanto alguns aguardam a Chuva Serôdia, para fazer por eles a 
obra que Deus deseja que seja feita agora, se tornarão tão frios que 
não reconhecerão a Chuva Serôdia. Seu tempo de graça termina e 
eles são colocados na sepultura, inadequados para sua última 
mudança. Eles não se prepararam para a ceia das bodas do 
Cordeiro. O que será a eternidade para esta classe? 
Tenho medo por essas pobres almas que comem e bebem, plantam e 
constroem, se casam e se dão em casamento, como nos dias 
anteriores ao dilúvio. Precisamos de piedade vital. Precisamos de uma 
conexão viva com Deus. Devemos acordar do sono e observar, 
esperar, orar e trabalhar. Não temos tempo para indolência ou para 
seguir os costumes e práticas do mundo. Devemos captar os divinos 
raios de luz de Jesus e lançá-los sobre o caminho de outros. Já é 
tempo de todo aquele que possui a luz da verdade comunicá-la a 
outros (WHITE, 1886g). 

 

O manuscrito apresenta a necessidade de um preparo cabal para o 

recebimento da Chuva Serôdia que estava por vir. O quadro profético é claro: os anjos 

estão segurando “os quatro ventos”, uma clara cena do selamento do capítulo 7 de 

Apocalipse; o estado e a igreja se unem para invalidar a Lei de Deus; o dia de sábado 

será substituído pelo domingo; o “homem do pecado” é exaltado e adorado; o Outro 

anjo (Apocalipse 18) se junta ao terceiro anjo para proclamar o “alto clamor”; e o 

julgamento no santuário aproxima-se do fim, pois estamos vivendo “o grande dia da 

expiação”. 

Pode-se concluir que é neste cenário profético que virá a Chuva Serôdia, 

nações confusas, reinos abalados, união da igreja com o estado e o decreto dominical. 

Enquanto isso, alguns estão esperando que a Chuva Serôdia faça por eles, no futuro, 

o que Deus precisa fazer agora. Estes se tornarão tão frios que serão impedidos de 

reconhecer a Chuva Serôdia quando ela vier, até que seu tempo de graça termine e 

serão colocados na sepultura inaptos para a transladação.  

 

2.3.10.12. Devido preparo para receber a Chuva Serôdia 

Ainda no mês de junho, Ellen G. White saiu com Willie para sua segunda 

viagem missionária pelos países europeus, a fim de participar da Assembleia da 

Associação Sueca, iniciada no dia 23 de junho com 65 membros de 10 diferentes 

igrejas, que representavam uma irmandade de 250 membros (WHITE, 2015a, p. 235-

236). Ela só retornou a Basiléia no dia 26 de julho e, depois de ficar cerca de um mês 
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em casa, viajou novamente para assistir a 4a assembleia da Confederação das 

Missões Europeias que se realizou em Great Grimsby, na Inglaterra. 

Apesar das reuniões administrativas só começarem no dia 27 de setembro, 

algumas conferências estavam sendo realizadas em tendas nos dias anteriores, onde 

Ellen G. White fez vários sermões. Em um deles, pregado no dia 18 de setembro, ela 

volta ao tema da Chuva Serôdia e prega:    

Meus irmãos e irmãs, lembremo-nos aqui está a evidência de que 
Deus irá agir. Vocês não devem confiar em nenhum poder além do 
Senhor Deus de Israel. Mas se vocês têm inimizade em seus 
corações, não esperem que Deus permitirá que sua bênção recai 
sobre vocês. Ninguém entrará na cidade de Deus com nada que 
contamine. Temos que nos preparar para a Chuva Serôdia. A terra 
deve ser iluminada com a glória do terceiro anjo - não apenas um 
pequeno local, mas toda a terra. Vocês podem pensar que o trabalho 
que estão fazendo agora está perdido; mas eu lhes digo que não está. 
Quando a mensagem for emitida em alto clamor, aqueles que então 
ouvirem a verdade virão para a frente e trabalharão com grande poder. 
Mas vocês devem ter fé. Não adianta entrarem nas cidades a menos 
que tenham fé em Deus e acreditem que um trabalho deve ser 
realizado lá. Vocês devem acreditar que é Cristo quem está ao nosso 
lado e está encontrando acesso às almas; e quando tiverem feito o 
melhor que puderem, confiem e entreguem tudo a Jesus (WHITE, 
1887, p. 290). 

 

Ellen G. White começou alertando como inimizades entre os irmãos poderiam 

privá-los das bênçãos celestes, então fez um chamado para que se preparassem para 

receber a Chuva Serôdia, que iluminará não apenas um cantinho da Terra, mas todo 

o planeta. Ela os animou afirmando que o trabalho que eles estavam realizando não 

seria vão e que muitos, por ocasião do alto clamor, tomariam sua decisão ao lado da 

verdade e se envolveriam no trabalho. 

 

2.3.10.13. Vasos limpos para receber a Chuva Serôdia 

Três dias depois, no dia 21 de setembro, Ellen G. White pronuncia outro sermão 

em Great Grimsby, onde volta a falar cobra a Chuva Serôdia: 

Não permitam que muitas coisas na mente os afastem da verdade que 
o anjo está proclamando. Quando a Chuva Serôdia vier sobre o povo 
de Deus, vocês deverão ter a devida preparação para recebê-la, pois 
aqueles cujos vasos estiverem limpos e cujas mãos estiverem livres, 
justamente quando a Chuva Serôdia chegar, receberão a luz 
procedente do alto; suas vozes se erguerão a fim de proclamar os 
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mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo (WHITE, 
1886f). 

 

No texto mais uma condição é apresentada para o recebimento da Chuva 

Serôdia – “vasos limpos” e “mãos livres”. Ellen G. White já havia usado essa analogia 

dos “vasos” vinte e sete anos antes, quando disse que “os chuveiros celestes caem 

sobre eles. A Chuva Serôdia cai em seus vasos” (WHITE, 1859), uma clara referência 

ao preparo espiritual necessário para reter os aguaceiros da Chuva Serôdia quando 

for derramada. 

Também se conclui que os que receberem a Chuva Serôdia serão habilitados 

a proclamar os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. 

 

2.3.10.14. Purificando o coração para receber a Chuva Serôdia 

Quatro dias depois, ainda quando estava em Great Grimsby, Ellen G. White fez 

novamente menção ao tema da Chuva Serôdia, dessa vez num sermão pregado na 

tarde de sábado, dia 25 de setembro. Muitos dos participantes do Concílio 

compareceram ao local para ouvi-la e ela aproveitou para fazer várias perguntas 

retóricas: 

Estamos abrindo a porta do coração para Jesus e fechando todos os 
meios de entrada para Satanás? Estamos diariamente obtendo uma 
luz mais clara e maior força, para que possamos permanecer na justiça 
de Cristo? Estamos esvaziando nossos corações de todo o egoísmo 
e purificando-os, preparando-nos para receber a Chuva Serôdia do 
céu?  
Agora é a hora em que devemos confessar e abandonar nossos 
pecados para que possam ir antecipadamente ao julgamento e serem 
apagados. Agora é a hora de “nos purificarmos de toda a imundícia da 
carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus”. É 
perigoso adiar este trabalho. Satanás está agora mesmo buscando por 
desastres sobre o mar e a terra para selar o destino do maior número 
possível. Qual é a defesa do povo de Deus neste momento? É uma 
conexão viva com o céu. Se nos mantivéssemos em segurança da 
pestilência barulhenta, se fôssemos preservados dos perigos vistos e 
invisíveis, deveríamos nos esconder em Deus; devemos assegurar o 
cuidado protetor de Jesus e dos santos anjos. Nestes dias de perigo, 
o Senhor quer que andemos diante dele em humildade. Em vez de 
tentar cobrir nossos pecados, ele nos fez confessá-los, como Josué 
confessou os pecados do antigo Israel. Nós professamos ser os 
depositários da lei de Deus. Nós professamos estar construindo “os 
antigos lugares desperdiçados”, e levantando “as fundações de muitas 
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gerações”. Se esta grande e solene obra realmente nos foi confiada, 
quão importante é que nos afastemos de toda iniquidade! 
Podem ser dados testemunho após testemunho de repreensão; mas 
se não superarmos a disposição em nós de fazer o mal, se não 
respondermos à luz, estaremos em um estado de condenação diante 
de Deus. Se, por outro lado, vivermos de acordo com toda a luz que 
brilha sobre nós, essa luz continuará a aumentar e teremos um registro 
limpo no céu. A mensagem do terceiro anjo vai iluminar a terra com 
sua glória; mas somente aqueles que resistiram à tentação na força 
do Poderoso, poderão desempenhar um papel em proclamá-la quando 
ela estiver se expandido para o alto clamor (WHITE, 1886e, p. 155). 

 

Ellen G. White fez um forte apelo para que os ouvintes abrissem o coração a 

Jesus e fechassem todas as entradas para Satanás. Declarou que todos os dias Deus 

está concedendo luz a Seu povo e que, se não viverem de acordo com ela, estarão 

condenados diante de Deus, mas aqueles que obedecem à luz e vivem de acordo 

com ela, receberão mais luz e estarão aptos para participarem do alto clamor quando 

ele soar. 

O texto apresenta algumas condições para o recebimento da Chuva Serôdia: 

(1) esvaziar o coração de todo egoísmo purificando-o para a chuva; (2) confessar e 

abandonar todos os pecados para que sejam apagados dos registros celestiais; (3) 

viver de acordo com a luz recebida; e (4) resistir a toda tentação. Ellen G. White alertou 

que é perigoso adiar essa obra de preparo e que Satanás está buscando por meio de 

desastres em Terra e mar, selar para a perdição o maior número possível de pessoas. 

 

2.3.10.15. Um ministério preparado para a Chuva Serôdia 

Apesar de frequentar algumas reuniões do concílio da Confederação das 

Uniões Europeias, Ellen G. White não falou novamente durante aqueles dias, em lugar 

disso fez entrevistas pessoais, aconselhou e escreveu. Depois do concílio, Ellen e seu 

filho Willie seguiram para Nimes, na França, onde algumas conferências em tendas 

seriam realizadas juntamente com o pastor D. T. Bourdeau. As reuniões foram de 

caráter evangelístico e duraram duas semanas, tendo aproveitado esse tempo em 

Nimes para escrever, ela conseguiu produzir cerca de 100 páginas (WHITE, 2015a, 

p. 238). 

De Nimes, Ellen G. White foi a Valence (França), depois Torre Pellice (Itália), e 

só chegou em casa, na Basiléia (Suíça), no dia 23 de novembro, depois de ter estado 

fora por dez semanas. Em uma carta ao pastor Butler, depois de relatar todas as 
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dificuldades enfrentadas nas viagens e a providência divina, ela disse: “Agradeço ao 

Senhor com o coração, a alma e a voz. Acho que não devemos nos sentir obrigados 

a ficar aqui na Europa por muito mais tempo” (WHITE, 1886d). 

Cerca de duas semanas depois, Ellen G. White escreveu outra carta 

endereçada ao pastor Butler e S. N. Haskell, presidente de campo, contendo a 

próxima menção à Chuva Serôdia: 
Durante semanas, não consegui dormir depois das três e meia (...) 
minha mente foi profundamente exercitada em relação à nossa 
condição de povo. Devemos estar muito adiantados em relação a 
qualquer outro povo na Terra, porque temos mais luz e maior 
conhecimento da verdade, o que nos coloca sob maior 
responsabilidade para promover essa luz, e não apenas professar a 
crença na verdade, mas para praticá-la. Quando praticamos a 
verdade, seguimos Jesus, que é a luz do mundo; e se nós, como povo, 
não estamos constantemente elevando, tornando-nos cada vez mais 
espiritualmente conscientes, estamos nos tornando como fariseus - 
farisaicos - enquanto não fazemos a vontade de Deus (...)  
Estamos vivendo em um período importante da história deste mundo. 
O fim de todas as coisas está próximo; as areias do tempo estão se 
esgotando rapidamente; logo no céu se dirá: “Está feito”. “Aquele que 
é santo, santifique-se ainda”, “aquele que é sujo, suje-se ainda” 
(Apocalipse 21: 6; 22:11). 
Estamos longe de ser o povo que Deus quer que sejamos, porque não 
elevamos a alma e refinamos o caráter em harmonia com o 
maravilhoso desenrolar da verdade e dos propósitos de Deus (...) 
O Senhor designa e envia ministros não apenas para pregar, pois esta 
é uma pequena parte de Sua obra, mas para ministrar; educar as 
pessoas para não serem lutadores, mas para serem exemplos de 
piedade. Há trabalhadores em todos os departamentos nomeados 
para fazer o seu trabalho. Quando Jesus subiu ao alto, Ele designou 
alguns apóstolos e alguns profetas, e alguns evangelistas, e alguns 
pastores e mestres. Alguns entraram no trabalho com uma comissão 
humana e não divina. Eles se educaram como debatedores e as 
igrejas sob seus cuidados mostram o caráter de seu trabalho. Eles não 
estavam prontos, eles não estavam preparados para o trabalho. Seus 
corações não estão em dia com Deus. Em suma, eles têm uma teoria, 
mas não verdadeira conversão e santificação através da verdade. A 
grande questão tão próxima vai eliminar aqueles a quem Deus não 
designou, e Ele terá um ministério puro, verdadeiro e santificado 
preparado para a Chuva Serôdia. 
Nossa oração deve ascender ao trono da graça com fervor para o 
Senhor da colheita enviar trabalhadores para a sua vinha. Meu 
coração dói quando olho em volta para os campos missionários e vejo 
esforços tão fracos para apresentar a verdade diante do povo. 
Nenhuma censura pode ser atribuída aos nossos principais homens. 
Creio, irmãos, que vocês são um comigo no coração, no sentimento, 
em relação à nossa grande necessidade e no sincero desejo e 
sinceros esforços para encontrar a mente do Espírito de Deus nessas 
coisas (WHITE, 1886b). 
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Ellen G. White apresentava uma preocupação tão grande com a obra de Deus 

que estava perdendo o sono ao não se conformar com a condição espiritual do povo 

e dos pastores; estes, que deveriam estar empenhados em envolver a todos no 

trabalho, estavam se especializando como apologistas. Ela censurou o fato de alguns 

terem o conhecimento da verdade, mas não a verdadeira conversão e santificação, 

reconhecendo que a igreja estava longe de ser o povo que Deus desejava que fosse.  

Em meio a uma situação tão desafiadora, Ellen G. White declarou que Deus iria 

“eliminar aqueles a quem Ele não designou e ter um ministério puro, verdadeiro e 

santificado, preparado para receber a Chuva Serôdia”. Com isso, concluímos que 

Deus fará uma intervenção no ministério e permanecerão apenas aqueles a quem Ele 

chamou. 

 

2.3.10.16. A Chuva Serôdia prepara para o trabalho 

A última menção ao tema da Chuva Serôdia, no ano de 1886, aparece num 

artigo publicado na revista Signs of the Times, no mês de dezembro. Ellen G. White 

ainda estava na Basiléia, Suiça, quando escreveu: 

Deverá esta indiferença continuar ano após ano? Deverá Satanás 
sempre triunfar e Cristo ser desapontado por meio dos servos que Ele 
redimiu a um preço infinito? Ansiamos pelo momento em que a Chuva 
Serôdia será derramada, na esperança de alcançarmos dias 
melhores, quando a igreja será dotada do poder do alto, e, dessa 
forma, habilitada a realizar uma obra mais eficiente para Deus. 
Contudo, a Chuva Serôdia não irá refrigerar e dar vigor a almas 
indolentes que não estão fazendo uso do poder que Deus já lhes 
concedeu (WHITE, 1886h).  

 

Ellen expressou mais uma vez seu anseio pela chegada da Chuva Serôdia e 

colocou esse evento como estando no futuro, declarando que, quando ela viesse, 

dotaria a igreja do poder do alto e a prepararia para uma obra mais eficiente para 

Deus. Ela enfatizou também que a Chuva Serôdia nunca irá refrescar e revigorar 

almas indolentes que não estão usando o poder que Deus já lhes deu. 

 

2.3.11. Regresso de Ellen G. White da Europa 
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Depois de quase dois anos de ativo trabalho na Europa, chega a hora de Ellen 

retornar aos Estados Unidos. Na cidade de Liverpool, Inglaterra, ela embarcou no 

navio City of Rome no dia 3 de agosto de 1887 e, depois de vários dias de viagem, 

eles chegaram em Nova York, EUA, no dia 11 de agosto (DELAFIELD, 1975, p. 293, 

297). 

Mesmo depois de muitos anos da visita de Ellen a Europa, sua influência ainda 

era sentida. L. H. Christian, presidente da Divisão Norte da Europa (1928-1936), 

escreveu: 

O movimento adventista na Europa nunca teria sido o mesmo se não 
fosse pela visita dela (Ellen G. White). Por muitos e muitos anos 
nossos membros e seus filhos na Inglaterra, Suíça, Noruega, 
Dinamarca e Suécia nunca se cansaram de contar sobre a Sra. White. 
E quando agora (...) uns poucos desleais ridicularizavam e 
menosprezavam o dom da profecia e a serva de Deus, nosso povo 
dizia: “Nós sabemos melhor. Nós a ouvimos falar. Nós vimos sua vida 
humilde, piedosa e inspiradora. Nós temos os livros dela, e eles 
concordam com a Bíblia e aprofundam nosso amor por Jesus” 
(CHRISTIAN, 1947, p. 161-162). 

Não apenas por sua presença, mas também as orientações que deixou por 

escrito colaboraram grandemente para o avanço da IASD na Europa, tendo o seu 

trabalho gerado um impacto que permanece até os dias atuais. Como Ellen G. White 

escreveu poucos anos antes de sua morte: “Seja ou não poupada a minha vida, meus 

escritos falarão sem cessar, e sua obra irá avante enquanto o tempo durar. Meus 

escritos são conservados em arquivo no escritório, e mesmo que eu não deva viver, 

essas palavras que me têm sido dadas pelo Senhor terão vida ainda e falarão ao povo” 

(WHITE, 1907a). 

 

2.3.12. Quatro anos nos Estados Unidos 

Depois de desembarcar em Nova York no dia 11 de agosto, Ellen atendeu a 

várias reuniões campais nos estados de Massachusetts, Ohio, Illinois e New York e, 

logo após, retornou para Battle Creek, onde atendeu a vários compromissos. No dia 

04 de outubro, a bordo do Midnight Train, a família White deixou Battle Creek e se 

dirigiu para seu lar, na Califórnia (WHITE, 1981-1986c, p. 375). Nos próximos quatro 

anos, antes de se mudar para a Austrália, Ellen viveu um dos períodos mais intensos 

de sua vida, inclusive com o histórico e turbulento ano de 1888. 
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2.3.13. O refrigério não virá sobre corações impuros 

O ano de 1887 testemunhou apenas uma menção ao tema da Chuva Serôdia. 

Um mês após seu regresso da Europa, Ellen G. White foi para Grand Rapids, 

Michigam, participar de um encontro de obreiros. Em um sermão proferido no dia 25 

de setembro, ela fez a próxima menção ao tema da Chuva Serôdia, que foi publicado 

em duas edições da Review and Herald, nos dias 14 e 21 de abril de 1891. A segunda 

parte do sermão, publicada no dia 21 de abril, apresenta uma nova referência ao tema 

da Chuva Serôdia, em que, após fazer menção de Apocalipse 21, ela escreveu: 

A Chuva Serôdia deve cair sobre o povo de Deus. Um poderoso anjo 
deverá descer do Céu e toda a Terra há de ser iluminada com sua 
glória. Estamos prontos para tomar parte na gloriosa obra do terceiro 
anjo? Estão nossos vasos prontos para receber o orvalho celestial? 
Temos contaminação e pecado no coração? Se for o caso, 
purifiquemos o templo da alma e preparemo-nos para o derramamento 
da Chuva Serôdia. O refrigério pela presença do Senhor nunca virá a 
corações cheios de impureza. Que Deus nos ajude a morrer para o 
eu, para que Cristo, a esperança da glória, seja moldado em nosso 
interior. Devo ter o Espírito de Deus em meu coração. Nunca poderei 
prosseguir para fazer a grande obra de Deus, a menos que o Espírito 
Santo repouse sobre minha alma. "Como o cervo anseia pelas 
correntes das águas, assim anseia minha alma por ti, ó Deus." O dia 
do julgamento está sobre nós. Oxalá possamos lavar as nossas vestes 
de caráter e torná-las brancas no sangue do Cordeiro! (WHITE, 
1891c).  

 

A primeira conclusão desse texto é que o poderoso anjo que desce do Céu em 

Apocalipse 18 é uma representação da obra da Chuva Serôdia que iluminará toda a 

Terra com sua glória. Então, Ellen G. White fez três perguntas retóricas: Estamos 

prontos para tomar parte nessa obra? Nossos vasos estão prontos para o orvalho 

celeste? O coração está contaminado? Em seguida, apresentou uma condição: o 

coração deve ser purificado para o recebimento da Chuva Serôdia, pois o “refrigério 

pela presença do Senhor” nunca virá sobre corações impuros; mais uma vez usando 

a expressão usada por Pedro, “refrigério” (ver Atos 3:20) com referência a Chuva 

Serôdia. Conclui-se também que não pode haver avanço na causa de Deus a menos 

que o Espírito Santo repouse sobre a alma.  

 

2.3.14. Resumo 
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Em resumo, mais uma vez Ellen identifica o anjo de Apocalipse 18 como a 

própria obra da Chuva Serôdia. A manifestação do Espírito Santo na Chuva Serôdia 

será em poder muito maior do que aquele visto no dia de Pentecostes, e até mesmo 

pessoas pesadas de língua e tímidos proclamarão com ousadia as maravilhas da 

Palavra de Deus. Através desse movimento, Deus vai tirar de Babilônia Seus filhos 

sinceros, sendo essa obra, como ela bem enfatiza, a razão de ser do movimento 

adventista. Novamente Ellen G. White alerta nesse período sobre as contrafações de 

Satanás, onde tentaria levantar uma “falsa Chuva Serôdia”, instigando fanatismo 

novas teorias no seio do movimento. 

Segundo Ellen G. White, o maior temor de Satanás é “que o povo de Deus 

desimpeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o 

Senhor possa derramar Seu Espírito sobre uma enfraquecida igreja e uma 

congregação impenitente”.96 Quando isso acontecer, a luz de Sua Palavra brilhará em 

toda parte e a obra de Deus logo seria concluída. 

Deus está interessado em dar Seu Espírito, mas as condições devem ser 

preenchidas, sendo a primeira e mais importante delas, a busca por um genuíno 

reavivamento, pois só assim o caminho pode ser preparado para a Chuva Serôdia. 

 

2.4. Período das Controvérsias Doutrinárias (1888-1900)  

Knight (2005, p. 93-94) afirma que na década de 1880 havia uma batalha 

vigorosa pela cristianização dos Estados Unidos e um dos pontos importantes desse 

movimento tinha a ver com a proteção do domingo como dia do senhor. O próprio filho 

de Ellen, W. C. White, chegou a ser preso em 1882 pelas autoridades da Califórnia, 

por fazer a Editora Pacific Press funcionar aos domingos. O conflito se intensificou 

porque no dia 21 de maio de 1888, o senador H. W. Blair apresentou no Senado norte-

americano um projeto de lei promovendo “o dia do Senhor”, o que promoveu grandes 

controvérsias doutrinárias já que os adventistas viam nesses eventos o cumprimento 

profético de Apocalipse 13 e 14. Muitos passaram a crer que o fim estava às portas. 

 

2.4.1. Apelo ao prepara para a Chuva Serôdia 

 
96 Mensagens Escolhidas, vol. 1, 124. 
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Em um sermão pregado por Ellen G. White na famosa assembleia de 

Mineápolis, no dia 18 de outubro de 1888, publicado posteriormente na Review and 

Herald, ela enfatiza a necessidade de se buscar a Chuva Serôdia. Ela escreveu: “Não 

devemos esperar até chegarmos ao lar para obter as bênçãos do Céu”. Então faz um 

forte chamado: 

Os pastores devem começar aqui mesmo a buscar a Deus com o povo 
e a trabalhar do ponto de vista certo. Aqueles que estão no trabalho 
por muito tempo têm estado extremamente satisfeitos em esperar pelo 
derramamento da Chuva Serôdia para lhes reavivar.97 

 

2.4.2. Contrafações Satânicas  

Com o passar dos anos, mais detalhes foram dados a Ellen G. White sobre a 

obra de engano de Satanás. No livro O Grande Conflito, em sua nova edição de 1888, 

ela viu que “sinais e maravilhas” e vários “movimentos de reformas” se tornariam cada 

vez mais comuns, alertando que: 

O inimigo das almas deseja estorvar esta obra; e antes que chegue o 
tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo 
uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder 
sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada; 
manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse 
religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando 
maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito (WHITE, 
1998, p. 464). 
Sendo os ensinos do espiritismo aceitos pelas igrejas, removem-se as 
restrições impostas ao coração carnal, e o professar religião se tornará 
um manto para ocultar a mais vil iniquidade. A crença nas 
manifestações espiritualistas abre a porta aos espíritos enganadores 
e doutrinas de demônios, e assim a influência dos anjos maus será́ 
sentida nas igrejas” (WHITE, 1998, p. 527). 

 

2.4.3. Experiências Carismáticas e Fanatismos 

Por volta do ano de 1892, uma jovem que fora adotada pelo pastor Jesse Rice, 

Anna (Phillipis) Rice, começou a ter o que se julgaram ser experiências proféticas. 

Nesta ocasião, Ellen G. White já havia se mudado para a Austrália e, em busca de 

 
97 Ver mais em Review em Herald, 8 de outubro de 1889. 



 

112 
 

uma confirmação para seu suposto dom profético, Anna foi em busca de Allonzo T. 

Jones.  

Jones não só confirmou o dom profético na jovem, como a encorajou e passou 

a usar suas mensagens em reuniões públicas alegando que a Chuva Serôdia havia 

começado. Jones e William W. Prescott desejaram usar as mensagens de Anna para 

provocar o derramamento do Espírito Santo na Assembleia de 1893, mas foram 

impedidos pelo presidente da Associação Geral, Ole A. Olsen. Posteriormente, esses 

dois homens provocaram verdadeiros alvoroços carismáticos em Battle Creek por 

meio dos testemunhos de Anna, o que redundou em confusão e prejuízos para a 

igreja. 
Nesse mesmo ano de 1893, Ellen G. White havia escrito: “Têm-me sido 

mostrados muitos que pretenderão ser especialmente ensinados por Deus, e tentarão 

levar outros, e por erradas ideias de dever empreenderão uma obra que Deus nunca 

pôs sobre eles. O resultado será confusão” (WHITE, 1893h).98 Para dar fim a qualquer 

confusão, ela escreveu sobre a situação de Anna Rice:  

Quero dizer o menos possível a respeito de Ana Phillips [...] Sinto-me 
mais triste do que me é possível exprimir-vos por haver o caso sido 
tratado desavisadamente. Teremos dezenas e dezenas de 
manifestações dessa espécie, e se nossos irmãos dirigentes 
apanharem coisas dessa natureza e as endossarem como fizeram 
nesse caso, teremos uma das ondas mais avassaladoras de fanatismo 
já vistas em nossa vida. Haverá as mais confusas atuações. Satanás 
já começou sua obra. Dar pronto crédito a essas coisas, e fazer 
descuidosas, desavisadas declarações endossando-as sem suficiente 
prova de seu genuíno caráter, é um dos ardis de Satanás [...] 
Não nos podemos permitir trabalhar da maneira por que o fizeram os 
que apresentaram as produções de Ana Phillips a nossas igrejas sem 
prova clara e cabal de que Deus está falando a Seu povo por 
intermédio dela. Que nossos pastores se apressem a pôr uma coisa 
perante nosso povo como trazendo credenciais divinas, a menos que 
saibam com certeza que ela é de Deus, é fazer uma obra que Ele lhes 
disse que não fizessem. Hão de vir muitas coisas destinadas a 
enganar, trazendo algumas das marcas da verdade. Assim que elas 
forem postas em movimento como o grande poder de Deus, Satanás 
estará todo pronto para nelas entretecer aquilo que preparou a fim de 
desviar almas da verdade para este tempo (WHITE, 1894c).99 

 

Ellen G. White afirmou que o equívoco não foi culpa da jovem, mas dos líderes 

que endossaram sua obra sem a devida cautela. Jones e Prescott pediram desculpas 

 
98 Publicada em português, em: Mensagens Escolhidas, Vol. 2, p. 72. 
99 Publicada em Português, em: Mensagens Escolhidas, Vol. 2, p. 92-93.  
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e prometeram ser mais cautelosos, enquanto Anna Rice desistiu de suas 

reinvindicações proféticas e trabalhou fielmente como obreira bíblica para a 

denominação. (FORTIN e MOON, 2018, p. 545). Este foi apenas um exemplo das 

experiências carismáticas que caracterizaram esse período.  

 

2.4.4. Acréscimos a obra O Grande Conflito 

Falando sobre o período em que Ellen G. White esteve na Europa, Duffield 

afirma que “Seu alvo era concluir a revisão do volume 1 da série Spirit of Prophecy, 

que viria a se tornar o livro Patriarcas e Profetas. Contudo, logo passou a concentrar 

sua atenção no volume 4 da série Spirit of Prophecy, posteriormente intitulado O 

Grande Conflito” (DUFFIELD, 2016, p. 69). Como Ellen G. White estava visitando na 

Europa os locais históricos da Reforma Protestante, ela resolveu ampliar a obra e 

cerca de 200 novas páginas foram acrescentadas, incluindo novas declarações sobre 

o tema da Chuva Serôdia. 

No ano de 1888 foi publicado então O Grande Conflito, com todos esses 

acréscimos feitos na Europa, sendo analisadas agora as novas menções ao tema da 

Chuva Serôdia que foram acrescentadas nessa obra. 

 

2.4.5. Menções à Chuva Serôdia 

No quarto período da pesquisa, Período das Controvérsias Doutrinárias (1888-

1900), foram encontradas 52 menções ao tema da Chuva Serôdia, sendo 24 de forma 

explícita e 28 de forma implícita.  Dezenove vezes o termo alto clamor (Loud Cry) 

aparece associado com Chuva Serôdia (Latter rain), e cinco vezes é usado de forma 

intercambiável. O termo derramamento (Outpouring) aparece doze vezes, sendo 

quatro vezes usado de forma intercambiável. Já o termo refrigério (Refreshing) 

aparece cinco vezes, sendo duas vezes de forma intercambiável. 100 Serão analisadas 

agora as menções de Ellen G. White ao tema da Chuva Serôdia no período onde mais 

informações foram acrescentadas ao conceito. 

 

 

 
100 Ver Apêndice E – Período das controvérsias doutrinárias (1888-1900) 
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2.4.5.1. Mentes preparadas para uma decisão 

Em um manuscrito de 1888 onde Ellen G. White fala sobre a imposição da 

guarda do domingo e a necessidade de ficar em pé pela verdade, aparece a próxima 

menção ao tema da Chuva Serôdia. Ela escreveu: 

A palavra foi dita para mim: “Fala ao povo todas as palavras que eu te 
darei. Acorde os homens poderosos. Que eles estejam plenamente 
despertados para que possam, com pena e voz, despertar o povo a 
quem Deus deu grande luz, para que possam deixar sua luz brilhar em 
raios claros e constantes para o mundo. Um mundo deve ser avisado; 
e quando a mensagem do terceiro anjo sair com um alto clamor, as 
mentes estarão totalmente preparadas para tomar decisões a favor ou 
contra a verdade. A grande acusação deve ser feita por Satanás e 
seus anjos maus, unidos aos homens maus que estabelecerão seu 
destino anulando a lei de Deus em face da evidência convincente de 
Sua Palavra de que ela é imutável e eterna” (WHITE, 1888e). 

 

O que fica claro no texto é que quando a mensagem do terceiro anjo atingir seu 

alto clamor as mentes estarão prontas para tomar uma decisão, e que ela (mensagem) 

enfrentará oposição por parte de Satanás, seus anjos e homens maus. 

 

2.4.5.2. Os obreiros qualificados pela unção do Espírito 

Ellen G. White viu um extraordinário movimento de pregação da verdade 

eterna, a partir de homens simples que sairão cheios do poder para pregar: 

Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o 
tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará 
por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se 
consagram ao Seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela 
unção de Seu Espirito do que pelo preparo das instituições de ensino. 
Homens de fé́ e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, 
declarando as palavras que Deus lhes dá (WHITE, 1888d, p. 606).101 

De acordo com Ellen G. White, o possuir o Espírito de Deus sobrepuja qualquer 

preparo acadêmico. Na continuidade do texto, ela afirma que os fiéis filhos de Deus 

serão severamente provados nesse tempo, mas farão a obra do Senhor sem pensar 

nas consequências. Também afirma: 

Foram fiéis em advertir ao mundo dos pecados de Babilônia, foi o 
Espírito divino, atuando em seu coração, constrangeu-os a falar. 

 
101 Publicado em portugês em: O Grande Conflito, 529. 
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Estimulados por um santo zelo e forte impulso divino, cumprem seu 
dever, sem deter-se para calcular as consequências de falar ao povo 
a Palavra que o Senhor lhes dera. Não consultaram seus interesses 
temporais, tampouco procuraram defender sua reputação ou vida 
(WHITE, 1888d, p. 608).102  

 

Este é o resultado da Chuva Serôdia na vida dos fiéis. Ellen G. White encoraja 

dizendo: “Os embaixadores de Cristo nada têm que ver com as conseqüências. 

Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus”, e que “Ninguém poderá́ 

servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas” (WHITE, 1888d, 

p. 610).103 

Em resumo, a Chuva Serôdia habilita a todos os que estão dispostos a serem 

cheios do Espírito, que, sem pensar nas consequências ou temor a morte, darão a 

mensagem com coragem. Satanás fará forte oposição a esta obra, mas Deus estará 

com Seu povo e cuidará das consequências. 

 

2.4.5.3. Uma obra de extensão mundial 

Na mesma obra (O Grande Conflito), Ellen G. White comenta que o movimento 

milerita, entre os anos 1840 e 1844, foi o cumprimento da primeira mensagem angélica 

e, notou-se, em certas partes do mundo, um interesse religioso muito maior do que o 

testemunhado no movimento da Reforma do século XVI; entretanto, a terceira 

mensagem angélica viria com poder ainda maior: 

O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, 
deve iluminar a Terra toda com a sua glória. Prediz-se com isto uma 
obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento 
adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de 
Deus; a mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos 
missionários do mundo, e nalguns países houve o maior interesse 
religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a 
Reforma do século XVI; mas isto deve ser superado pelo poderoso 
movimento do alto clamor do terceiro anjo (WHITE, 1888d, p. 610).104 

 

Fica claro que a obra da Chuva Serôdia, representada pelo anjo que se une na 

proclamação da mensagem produzindo o alto clamor, será uma obra de extensão 

 
102 Publicado em portugês em: O Grande Conflito, 531. 
103 Publicado em portugês em: O Grande Conflito, 532. 
104 Publicado em portugês em: O Grande Conflito, 533. 
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mundial que vai superar em poder a obra realizada pelo movimento milerita da década 

de 1840. 

 

2.4.5.4. A Chuva Serôdia amadurece a seara da Terra 

Na próxima menção, Ellen G. White expressou sua percepção tipológica da 

ação do Espírito Santo no início da história da Igreja em correlação com sua poderosa 

atividade na consumação da obra do evangelho. Ela escreveu: “Esta obra será 

semelhante à do dia de Pentecoste. Assim como a ‘chuva temporã’ foi dada, no 

derramamento do Espírito Santo no início do evangelho, para efetuar a germinação 

da preciosa semente, a ‘Chuva Serôdia’ será dada em seu final para o 

amadurecimento da seara” (WHITE, 1888d, p. 611).105 Menciona também vários 

textos da Bíblia em apoio a essa ideia (Oséias 6:3; Joel 2:23 e Atos 2:17, 21; 3:19-

20). 

Como observa Rodor, a ação do Espírito Santo “no Pentecostes, considerado 

pela Sra. White como a ‘chuva temporã’ é como uma antecipação da gloriosa ação do 

Espírito no fechamento da obra da Evangelho, vista como a ‘Chuva Serôdia’. Para ela, 

o grande arco histórico da Igreja é aberto e se fecha com a pessoa e a ação do Espírito 

Santo” (RODOR, 2006, p. 3). 

Essa linguagem tipológica das chuvas e do amadurecimento da seara fica 

ainda mais evidente quando, no livro do Apocalipse, se percebe a volta de Jesus como 

a grande colheita da Terra (ver Apocalipse 14:14-16). Isso leva a conclusão de que o 

mesmo Espírito que atuou no Pentecostes no início da igreja cristã, vai atuar de forma 

ainda mais extraordinária no final, propiciando assim, o amadurecimento da seara da 

Terra. 

Na mesma página, Ellen G. White anunciou que na Chuva Serôdia haverá uma 

atuação ainda mais poderosa do que aquela testemunhada no Pentecostes, ao passo 

que sinais e maravilhas ocorrerão, escrevendo que: 

A grande obra do evangelho não deverá encerrar-se com menor 
manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. 
As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã̃ 
no início do evangelho, devem novamente cumprir-se na Chuva 
Serôdia, no final do mesmo... Servos de Deus, com o rosto iluminado 
e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar 

 
105 Publicado em portugês em: O Grande Conflito, 533. 
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para outro para proclamar a mensagem do Céu. Por milhares de vozes 
em toda a extensão da Terra, será́ dada a advertência. Operar-se-ão 
prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão 
aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, 
fazendo mesmo descer fogo do céu, à vista dos homens (Apocalipse 
13:13). Assim os habitantes da Terra serão levados a decidir-se. 
A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como pela 
convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram 
apresentados. A semente foi semeada e agora brotará e frutificará. As 
publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua 
influência; todavia, muitos que ficaram impressionados, foram 
impedidos de compreender completamente a verdade, ou de lhe 
prestar obediência. Agora os raios de luz penetram por toda parte, a 
verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os 
liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja, são 
impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que 
tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, 
grande número se coloca ao lado do Senhor (WHITE, 1888d, p. 
611).106 

 

Ellen G. White aplicou o termo “chuva temporã” a ação do Espírito Santo no dia 

de Pentecostes (Atos 2); e a “Chuva Serôdia” ao derramamento do Espírito Santo em 

porção ainda maior para a conclusão da obra nos dias finais da história (Joel 2). 

Concluímos do texto que, por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será 

dada a advertência final e, junto com a pregação, serão vistos “prodígios”, “curas”, 

“sinais” e “maravilhas”. 

 Mais uma vez ela advertiu que Satanás também irá operar apresentando os 

“prodígios da mentira”, e fazendo “fogo descer do céu”. Cada ser humano terá que 

fazer sua escolha, todos os argumentos em favor da verdade foram apresentados e, 

a semente plantada, no poder do Espírito, agora brotará. 

Ellen G. White fez menção às publicações distribuídas pelos missionários [e 

colportores]; talvez guardadas por anos nas prateleiras, mas agora ajudando na 

compreensão da verdade. "Raios de luz” irão penetrar em todas as partes e a verdade 

será vista em sua clareza. Finalmente, grande número de pessoas, outrora impedidas 

de seguir a verdade, quer por laços familiares, quer por relações com as igrejas e 

pastores, tomarão partido ao lado da verdade. 

 

2.4.5.5. O Alto Clamor prepara as mentes para uma decisão 

 
106 Publicado em portugês em: O Grande Conflito, 534, 
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Em um manuscrito de 1888 onde Ellen G. White falava sobre a imposição da 

guarda do domingo e a necessidade de ficar em pé pela verdade, aparece a próxima 

menção ao tema da Chuva Serôdia. Ela escreveu: 

A palavra foi dita para mim: “Fala ao povo todas as palavras que eu te 
darei. Acorde os homens poderosos. Que eles estejam plenamente 
despertados para que possam, com pena e voz, despertar o povo a 
quem Deus deu grande luz, para que possam deixar sua luz brilhar em 
raios claros e constantes para o mundo. Um mundo deve ser avisado; 
e quando a mensagem do terceiro anjo sair com um alto clamor, as 
mentes estarão totalmente preparadas para tomar decisões a favor ou 
contra a verdade. A grande acusação deve ser feita por Satanás e 
seus anjos maus, unidos aos homens maus que estabelecerão seu 
destino anulando a lei de Deus em face da evidência convincente de 
Sua Palavra de que ela é imutável e eterna” (WHITE, 1888e). 

 

O que fica claro no texto é que Deus concedeu grande luz a Seu povo e este 

deve deixar brilhar sua luz e alertar o todos com as verdades para este tempo. Ela 

apela para que o mundo seja avisado e isso acontecerá quando chegar o alto clamor 

do terceiro anjo e todos terão a oportunidade de tomarem suas decisões contra ou a 

favor da verdade. Alerta ainda sobre um ataque que Satanás e seus anjos farão contra 

a lei de Deus. 

 

2.4.5.6. Limpar o santuário da alma para receber a Chuva Serôdia 

No dia 2 de outubro de 1888, Ellen G. White iniciou a viagem para participar da 

assembleia de Mineápolis e, depois de 8 dias de viagem, chegou ao local no dia 10 

de outubro (WHITE, 2015a, p. 242). Foi em Mineápolis que ela escreveu a próxima 

menção ao tema da Chuva Serôdia.  

Ellen G. White iniciou o manuscrito falando sobre um tremendo fardo que sentia 

sobre os ombros desde que havia regressado da Europa, declarando que: “sinto um 

medo terrível de vir à nossa conferência”, e continua: “Ora, cada rosto aqui deve brilhar 

com a glória de Deus. Deve refletir os raios divinos de luz no semblante de todos aqui. 

É falar do céu e das coisas celestiais e da redenção por meio de Cristo”. Ela parecia 

antever o clima que dominaria a assembleia, quando escreveu:  

Eu estava em uma assembléia quando um homem de estatura nobre 
e majestosa entrou e assumiu sua posição na plataforma e desenrolou 
[algo] que parecia várias folhas compridas amarradas juntas. E 
enquanto ele virava as páginas, sua mão percorreu a página e seus 
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olhos varreram a congregação. Quando ele os virou da direita para a 
esquerda, pude ver o que havia neles. Eu vi diferentes nomes, 
personagens e pecados que foram escritos. Havia pecados de toda 
espécie - egoísmo, inveja, orgulho, ciúme, más suspeitas, hipocrisia e 
licenciosidade, ódio e assassinato no coração por causa dessa inveja 
e ciúme. Esses pecados estavam corretos entre os ministros e o povo 
[...] 
Se tivermos mãos impuras, não podemos entrar no céu. É assim que 
estamos sendo preparados para a sociedade dos anjos? É para que 
possamos ir à presença de um Deus santo? [...] 
vamos falar do grande plano de redenção e do poder incomparável de 
Jesus Cristo para vir ao nosso mundo e assumir a natureza humana 
para que, por meio Dele, possamos ser elevados e ter um assento à 
Sua direita [...] 
Bem, devemos estar com Ele nesta obra e limpar o santuário de 
nossas almas de toda injustiça, para que nossos nomes sejam escritos 
no livro da vida do Cordeiro, para que nossos pecados sejam 
apagados quando chegar o tempo de refrigério da presença do 
Senhor. É a obra mais solene já concedida a mortais [...] 
Já é tempo de despertarmos do sono, de buscarmos o Senhor com 
todo o coração e sei que Ele será encontrado de nós. Eu sei que todo 
o céu está ao nosso comando. Assim que amarmos a Deus de todo o 
coração e ao próximo como a nós mesmos, Deus operará através de 
nós. Como ficaremos no tempo da Chuva Serôdia? Quem espera ter 
uma parte na primeira ressurreição? Você que tem guardado pecado 
e iniquidade no coração? Você irá falhar naquele dia [...] 
O amor de Cristo no coração fará mais para converter pecadores do 
que todos os sermões que você possa pregar. (WHITE, 1888f). 

 

Percebendo a situação que poderia surgir durante a assembleia, Ellen G. White 

busca dar ênfase na pessoa e obra de Jesus. Então fala da obra mais solene 

concedida a mortais, e que se torna uma condição para os tempos de “refrigério pela 

presença do Senhor” – a Chuva Serôdia, em conjunto com a limpeza do “santuário de 

nossas almas de toda injustiça”, pois só assim os pecados serão apagados dos 

registros celestiais. Ela ainda apresenta como condição amar a Deus de todo coração 

e ao próximo como a nós mesmos. Aqueles que não preencherem essas condições 

irão falhar naquele dia. 

 

2.4.6. A histórica assembleia de Mineápolis (1888) 

A pesquisa chega agora a um dos eventos mais significativos da IASD - a 

vigésima sétima assembleia da Associação Geral, reunida em Mineápolis, Minnesota, 

em 1888. Ao avaliar o grau de importância desse evento, o historiador Froom afirma: 

“a assembleia de 1888 eleva-se como o pico de uma montanha, acima de todas outras 
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sessões em singularidade e importância. Foi um ponto decisivo. Nada semelhante 

havia ocorrido anteriormente, e nenhum evento posterior pode ser comparado a ela. 

Definitivamente, ela introduziu uma nova época” (FROOM, 1971, p. 187). Para 

Paroschi, a assembleia de Mineápolis tornou-se um importante capítulo na história 

denominacional da IASD por uma simples razão: “foi ali em Mineápolis que a igreja 

adventista foi formalmente confrontada quanto à natureza de sua fé e sua herança 

protestante (...) em outras palavras, qual é o lugar que Cristo ocupa em nossa fé? 

Acreditamos na suficiência de Cristo para o perdão de nossos pecados e a salvação 

de nossa alma?” (PAROSCHI, 2009, p. 153). 

Ellen G. White havia regressado da Europa no dia 11 de agosto de 1887 e se 

mudaria para a Austrália no dia 12 de setembro de 1891. Durante esses quatro anos 

em que esteve nos Estados Unidos da América, participou de várias campais e 

assembleias da igreja, mas nenhuma impactou sua vida de forma tão extraordinária 

como a de Mineápolis. Fortin afirma que “dentre todos os eventos que Ellen participou, 

é provável que nenhum tenha impactado tão poderosamente sua vida - e a igreja – 

quanto a assembleia da Associação Geral em Mineápolis, Minnesota, no outono de 

1888” (FORTIN e MOON, 2018, p. 75). 

Mas o que marcou tanto a vida de Ellen G. White nessa assembleia? Pode-se 

perceber pelo menos duas coisas: (a) o espírito combativo dos líderes ao tratarem dos 

temas discutidos em Mineápolis que, na história do adventismo ficou conhecido como 

“o espírito de Mineápolis”; e (b) uma rejeição do seu ministério profético por parte de 

alguns. Como afirma Robert W. Olsen, secretário do patrimônio literário de Ellen G. 

White na década de 1980, essa foi a única Assembleia da Associação Geral “marcada 

por aberta rebelião contra Ellen G. White por parte de um grupo de nossos ministros” 

(OLSEN, 1988). 

 

2.4.6.1. Os antecedentes históricos 

O pano de fundo para compreensão do que ocorreu em Mineápolis se inicia 

com a discussão sobre a lei na carta de Paulo aos cristãos na Galácia. Em Gálatas 

3:19, Paulo escreveu sobre “a lei” que foi “adicionada”, e continua: “De maneira que a 

lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por 

fé” (Gl 3:24). A qual lei Paulo se refere – a lei dos Dez Mandamentos ou a lei 

cerimonial? 
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Essa discussão não era nova nos círculos adventistas, já que em 1854 John H. 

Waggoner (Pai do Dr. Elliot J. Waggoner) publicou pela Review o livro The Law of 

God: An Examination of the Testimony of Both Testaments, no qual defendia que a lei 

mencionada em Gálatas era a lei moral e não a lei cerimonial. Ele afirmou que 

“nenhuma citação” em Gálatas “se referia à lei cerimonial ou levítica” (WAGGONER, 

1854, p. 24).  

Essa posição foi desafiada na assembleia de 1856 pelo pastor Stephen Pierce. 

Pierce argumentou que a lei em Gálatas “era o sistema de leis que incluía a lei 

cerimonial” (a “lei adicionada” - Gálatas 3:19). Butler e Smith tomaram partido com 

Pierce e chegaram mesmo a afirmar que Ellen G. White tivera uma visão sobre o 

assunto e afirmara que a lei em Gálatas não poderia ser a lei moral (essa afirmação 

nunca foi documentada). Dessa forma, os participantes da assembleia se 

posicionaram ao lado de Pierce e naquele mesmo ano o livro de Waggoner foi tirado 

de circulação (KNIGHT, 2003, p. 37-38). 

Ainda durante a assembleia, Ellen G. White foi consultada sobre o assunto e 

escreveu uma carta ao pastor J. H. Waggoner recomendando que ele não mais 

expusesse aquela teoria (STENCEL, 2009, p. 15). Os líderes adventistas viram nessa 

recomendação um endosso a ideia de que a lei em Gálatas era a lei cerimonial e, nos 

próximos 30 anos, esse foi o pensamento harmonioso da denominação. 

Todavia, nos anos de 1884 e 1886 o assunto volta a discussão; isso porque 

Jones e Waggoner começaram a ensinar que a epístola aos Gálatas tinha o foco na 

lei moral e não cerimonial. Waggoner publicou suas ideias na Signs of the Times e 

ambos, ele e Jones, ensinavam essa posição no colégio de Heldsburg na Califórnia.  

Ao defender o sábado num ambiente religioso hostil daquela época, os líderes 

da igreja haviam afirmado que a lei em Gálatas era a lei cerimonial e viam nessa nova 

interpretação de Jones e Waggoner “uma ameaça a uma das colunas centrais do 

adventismo” (KNIGHT, 2003, p. 37). Prontamente, Butler e Smith se mostraram 

insatisfeitos com essa situação e buscaram fortalecer a posição defendida pela igreja 

durante 30 anos. Butler argumentou que se a igreja adotasse uma nova posição, isso 

não seria produtivo para a pregação da mensagem, porque os de fora veriam nela 

[nova posição] um retrocesso (ZUKOUWSKI, 2011, p. 35). 

Quando chegou a assembleia da Associação Geral de 1886, ocorrida no mês 

de novembro em Battle Creek, o assunto voltou a ser discutido. Ellen G. White estava 
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na Europa, mas Deus já a instruíra com relação a essa discussão e em uma carta ao 

pastor Butler, ela disse:  

A assembleia de 1886 foi-me apresentada no período da noite (...) 
Então, meu guia disse muitas coisas que deixaram uma impressão 
indelével na minha mente. Suas palavras eram solenes e 
demonstravam seriedade. (...) Ele estendeu os braços ao Dr. 
Waggoner e a você, pastor Butler. Em suma, ele disse: “Nenhum de 
vocês possui toda a iluminação sobre a lei; nenhuma posição é perfeita 
(WHITE, 1888b). 

 

 Na mesma carta, referindo-se aos eventos da assembleia de 1886, ela disse: 

“Há dois anos, Jesus foi traspassado e ferido na pessoa de seus santos. A reprovação 

de Deus recai sobre todo o vestígio de dureza de coração, falta de cortesia e de 

genuíno amor entre os irmãos”. Isso deixa claro que a falta de harmonia em torno da 

lei em Gálatas estava despertando um espírito combativo e afetando a unidade e o 

destino da igreja. 

Por ocasião da assembleia de Mineápolis, o tema estava bem polarizado entre 

os líderes da igreja. De um lado, na costa leste dos Estados Unidos da América, 

estavam George I. Butler e o veterano Uriah Smith, respectivamente presidente e 

secretário da Conferência Geral. Eles usavam a Review and Herald para apresentar 

seu ponto de vista e afirmavam que a lei em Gálatas era a lei cerimonial, posição que 

tradicionalmente era defendida pela igreja. Do outro lado, na costa Oeste, estavam os 

jovens Elliot J. Waggoner e Alonzo T. Jones, editores da revista Signs of the Times, 

que afirmavam que a lei em Gálatas era a lei moral, os Dez Mandamentos.  

Essa confusão doutrinária acerca da salvação e o relacionamento entre lei e 

graça, levou os adventistas a um terrível período de aridez espiritual. A. V. Olson, no 

primeiro capítulo de sua obra Through Crisis to Victory: 1888-1901, faz uma descrição 

adequada dos ministros adventistas que, para salvaguardar a imunidade dos Dez 

Mandamentos e do sábado contra o antinomianismo evangélico prevalecente, 

enfatizaram tanto a lei que, de maneira não intencional, terminaram obscurecendo e 

truncando a verdade fundamental do evangelho (OLSON, 1966, p. 12-18). Esse era o 

clima que antecedeu ao encontro de Mineápolis; contudo, a questão foi além das 

disputas teológicas. Rodor afirma que “A séria agravante é que as disputas 

doutrinárias havia gerado uma polarização na Igreja ao redor de personalidades 
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aceitas”, como ele enfatiza, “uma versão piorada da igreja de Corinto, onde uns eram 

de “Butler/Smith” e outros de “Waggoner/Jones” (RODOR, 2009, p. 5). 

 

2.4.6.2. O Concilio Ministerial 

Alguns meses antes da assembleia de Mineápolis, o pastor Butler falou a 

respeito de pedidos que estava recebendo para a realização de uma reunião 

ministerial antes da assembleia. Algumas semanas depois ele confirmou a realização 

do encontro, sua temática e apresentou alguns objetivos: 

Não podemos dizer qual será a ordem exata das atividades 
[espirituais] ou que temas serão considerados de forma especial. [...] 
Uma semana dedicada [1] à instrução sobre aspectos importantes da 
Igreja e o trabalho das conferências, [2] a considerar com calma e a 
estudar cuidadosamente assuntos bíblicos que causam perplexidade, 
assim como [3] buscar fervorosamente a Deus em busca de sabedoria 
celestial – isso muito provavelmente será de grande benefício 
(BUTLER, 1888). 

 

O Pastor Willie White, um dos defensores da realização do concilio ministerial, 

pensava que dois temas não poderiam ficar de fora das discussões: a questão da Lei 

em Gálatas, assunto já introduzido na assembleia de 1886, e a identificação dos dez 

chifres ou reinos da besta de Daniel 7 (WHITE, 2015a, p. 243).  
No relatório de abertura do Concílio Ministerial, o pastor Smith afirmou: “Os 

temas propostos para a consideração nas horas de estudo bíblico e histórico são: a 

visão histórica dos dez reinos, a divindade de Cristo, a cura da ferida mortal, a 

justificação pela fé, quão longe deveríamos ir ao utilizarmos a sabedoria da serpente 

e a predestinação. Sem dúvida, outros temas também serão apresentados” (SMITH, 

1888). 

Assim, dos dias 10 a 17 de outubro, na recém-inaugurada igreja de Mineápolis, 

ocorreu o concílio. O evento contou com a presença de aproximadamente “cem 

ministros, tendo o pastor Stephen N. Haskell como presidente e o pastor Franklin E. 

Belden como secretário da sessão” (WHITE, 2015a, p. 244). Segundo Stencel, o 

instituto ministerial “é considerado a primeira reunião do gênero na história adventista” 

(STENCEL, 2009, p. 10). 

O programa diário começava com uma reunião devocional matutina às 7h45; 

nas reuniões das 10 horas e das 14h30 Alonzo T. Jones falava sobre a questão dos 
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10 chifres de Daniel 7; e as 16h30 o médico e pastor ordenado, Ellet J. Waggoner, 

usando a Bíblia, palestrou a respeito dos deveres dos oficias da igreja. Smith deu o 

seguinte relatório: “A Sra. White está presente, desfrutando de boa saúde e forças. 

Os irmãos demonstraram-se desapontados pelo pastor Butler não está presente 

devido a sua enfermidade. Ele foi mencionado fervorosamente nas orações. As 

perspectivas são que teremos um concílio muito proveitoso” (SMITH, 1888). 

Todo o clima de otimismo logo deu lugar a nuvens de incertezas. Num sermão 

proferido pelo pastor Eugene Farnsworth no início do sábado, foi enfatizado toda “a 

maldade e desmoralização que há em nosso meio”; e falou ainda “da apostasia 

existente entre nós”. Segundo Ellen G. White, “não havia luz nem ânimo nem 

encorajamento espiritual naquela pregação. Uma penumbra geral se propagou 

perante os delegados da assembleia” (WHITE, 1888g). Ela desejava mudar o rumo 

das coisas e, no sábado à tarde, falou sobre 1 João 3, enfatizando a importância de 

permanecer no amor de Deus e deixarmos de lado os cenários deprimentes. O efeito 

foi positivo e ao final da reunião houveram vários testemunhos de pessoas que foram 

abençoadas com aquelas palavras e que, dali por diante, não se deteriam mais em 

pensamentos obscuros nem se colocariam sob o poder de Satanás. Ela mesma se 

sentiu abençoada e “parecia que uma luz estava brilhando em meio a escuridão” 

(WHITE, 1888g). 

Mas o clima em Mineápolis logo mudaria novamente, segundo Stencel, “os 

primeiros indícios de discórdia começaram a surgir com o estudo sobre os “dez 

chifres” proféticos, que representavam dez reinos que invadiram o império romano” 

(STENCEL, 2009, p. 11). Até aquela data, a interpretação tradicional dos adventistas 

colocava os “hunos” como sendo um dos dez chifres; essa visão foi contestada e 

Alonzo T. Jones propôs uma nova interpretação, sugerindo os “alamanos” em lugar 

dos “hunos”.  

Em face disso, Uriah Smith, o mais notável expositor profético adventista, foi 

colocado na defensiva e argumentou que a lista dos dez reinos como apresentada em 

seu livro, Thoughts on Daniel, não havia sido inventada por ele, mas que havia seguido 

os intérpretes mileritas e comentaristas protestantes (STENCEL, 2009, p. 11). Jones 

então, com uma postura irônica respondeu: “O pastor Smith lhes disse que ele não 

sabe nada sobre esse assunto. Eu sei; e não quero que vocês me censurem pelo que 

ele não sabe” (GREENLEAF, 2009, p. 180). 
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Ellen G. White reprovou imediatamente essa postura de Jones, mas, como um 

estopim num barril de pólvora, essa declaração gerou um espírito combativo nos 

delegados. Os historiadores Schwarz e Greenleaf retratam os resultados trágicos 

dessa fala impensada: “Desenvolveu-se, então, uma acentuada divisão, com os 

delegados chamando-se a si mesmos de “hunos” ou “alamanos”, conforme a 

interpretação aceita por eles. Desse modo, uma disputa sobre um ponto sem 

importância pôs a ferver o pote da divergência, antes que se iniciasse a apresentação 

teológica realmente significativa” (GREENLEAF, 2009, p. 180). 

Poucos dias antes do encerramento do Concílio Ministerial, o pastor Waggoner, 

com argumentos persuasivos, falou sobre a questão da lei em Gálatas e sobre a 

justificação pela fé. A discussão desses temas continuou durante os últimos dias do 

concílio e, durante todos os dias da assembleia, uma hora por dia era dedicada as 

discussões, mas os grupos já estavam formados. De um lado, os que se polarizavam 

a favor dos tradicionais Smith (56 anos) e Butler (54 anos); e do outro lado, os que se 

posicionavam a favor dos inovadores Jones (38 anos) e Waggoner (33 anos) 

(STENCEL, 2009, p. 12). 

 

2.4.6.3. O início da assembleia 

No dia 17 de outubro, quando teve início a assembleia em Mineápolis, os 

ânimos já estavam bem mais acirrados. Butler havia escrito uma carta para Ellen G. 

White de 39 páginas, onde a responsabilizava por sua doença que já durava cinco 

semanas. Ele ficara profundamente magoado porque a profetisa contradisse as ideias 

dele e de Smith com relação à lei em Gálatas, mas não condenou as de Waggoner 

(WHITE, 2015a, p. 245). 

Todavia, foi em Mineápolis que Ellen G. White ouviu, pela primeira vez, as 

ideias de Waggoner sobre o tema da lei em Gálatas e sua visão sobre a justificação 

pela fé. Ela percebeu duas fortes resistências em Mineápolis: (a) aos conselhos que 

ela apresentava e (b) a mensagem apresentada pelo pastor Waggoner. O grande 

medo dos participantes era que a nova ênfase apresentada por Waggoner 

desestabilizasse sua argumentação em favor da vigência do quarto mandamento e 

prejudicasse a igreja. 

Ellen prestava muito atenção a todos os argumentos de Waggoner e desejava 

uma discussão imparcial do tema, o que levou muitos a acharem que ela estava sendo 
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influenciada por Waggoner. Essa desconfiança cresceu a tal ponto, que Ellen teve que 

declarar que “não havia conversado a respeito desse assunto com meu filho Willie C. 

White, nem com o Dr. Waggoner, nem com o pastor Alonzo T. Jones” (WHITE, 1888a). 

 

 

2.4.6.4. O papel de Waggoner e Jones na assembleia 

Lessa menciona uma pesquisa feita em 1965 por A. C. Schenell sobre o tema 

da justificação pela fé. Schenell analisou treze influentes autores adventistas entre os 

anos 1849 e 1888, chegando a conclusão que: “Até o ano de 1884, praticamente toda 

contribuição significativa na área de justificação pela fé veio da pena de Tiago e Ellen 

G. White” (LESSA, 1988). Somando-se a isso o fato de que 45% de tudo que Ellen G. 

White escreveu sobre o tema da justificação pela fé foi produzido entre os anos de 

1888 e 1892 (FORTIN e MOON, 2018, p. 584), conclui-se que havia uma tremenda 

escassez do tema nas primeiras décadas de formação do adventismo. 

Foi nesse cenário que surgiu a “dupla dinâmica” - Jones e Waggoner. As 

apresentações cristocêntricas feitas por eles em Mineápolis inspiraram Ellen G. White 

a realçar, de forma mais harmoniosa possível, o tema da “justificação pela fé” nos 

“méritos imputados de Cristo” e a tratar o assunto de forma mais acentuada, mas as 

apresentações acentuaram também, de forma considerável, a controvérsia na 

comunidade adventista. Ela usou as seguintes palavras para descrever o embate que 

então teve lugar: “O cabo de guerra mais difícil e incompreensível que já ocorreu entre 

nosso povo” (FORTIN e MOON, 2018, p. 75).  

Um dos principais pontos de divergência relacionava-se a compreensão da 

justificação pela fé. Butler, Smith e outros, ensinavam que o perdão dos pecados 

passados era um dom gratuito da graça mediante fé, mas que a salvação presente e 

futura dependia da obediência do cristão, tirando os olhos dos fiéis de Cristo e 

voltando-os para o próprio comportamento (FORTIN e MOON, 2018, p. 75). 

Por outro lado, para Waggoner (WAGGONER, 1892, p. 55-57), o primeiro 

elemento crucial em sua soteriologia (Doutrina da Salvação) é que o ser humano não 

pode fazer nada para ganhar sua salvação. A salvação do homem se deve 

inteiramente à infinita graça de Deus através dos méritos de Cristo; contudo, a 

despeito da pecaminosidade humana, Deus “não espera que os pecadores anelem 

por perdão, pelo contrário, faz um esforço para salvá-los”. 
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Um segundo elemento da soteriologia de Waggoner é que ninguém pode 

tornar-se bom obedecendo à lei porque a lei não tem um pingo de justiça para conferir 

a ninguém. Ele achava que “uma pessoa não pode praticar o bem enquanto não se 

tornar boa primeiro. Portanto, as obras feitas por uma pessoa pecadora são inúteis 

para torná-la justa; ao contrário, pelo fato de procederem de um coração mau, só 

servem para aumentar a sua pecaminosidade” (WAGGONER, 1892, p. 57). Tudo isso 

estava em completa oposição ao que Smith ensinava, que a obediência conduz o ser 

humano a Deus. 

 

2.4.6.5. O problema do Legalismo 

As duras reações às mensagens apresentadas sobre a justificação pela fé em 

Mineápolis evidenciavam a existência de um forte legalismo na denominação. Embora 

disfarçado, já se encontrava disseminado entre os adventistas e deveria ser 

enfrentado e exposto; caso contrário, a igreja seria envenenada por ele (FORTIN e 

MOON, 2018, p. 75). Mas quais as causas para esse legalismo no seio do 

adventismo? 

De acordo com Stencel, o problema do legalismo, não apenas no adventismo, 

mas envolvendo as religiões protestantes dos Estados Unidos da América, tinha suas 

raízes na própria fundação desta nova nação. Ele fala sobre como a cultura norte-

americana havia sido fundada com um sonho, “um novo começo de vida que fosse 

pautado pela liberdade político-religiosa, e, onde houvesse separação oficial entre a 

igreja e o estado”. Mas mesmo assim, “parte das denominações protestantes dos 

Estados Unidos receberam uma forte herança do espírito legalista prevalecente no 

velho mundo (a Europa)” (STENCEL, 2006, p. 38), incluindo o adventismo. 

Falando sobre o movimento adventista em seus primórdios, Paroschi agrega 

uma segunda causa assim expressa:  

“Nos primeiros anos [...] Cristo ocupava lugar de destaque na fé e 
experiência cristã. Não demorou muito, porém, para que pouco a 
pouco nossos pioneiros começassem a perde-lo de vista, sobretudo 
no afã de defender a validade da lei de Deus e em particular do quarto 
mandamento [...] Eles [os pioneiros] acabaram se tornando 
especialistas em controvérsias e disputas doutrinárias, sobretudo, nas 
questões referentes à lei e ao sábado. E isso se refletiu internamente 
na igreja também [...] A ênfase unilateral na doutrina da lei, 
particularmente o sábado, acabou desfigurando nossa teologia e fé, 



 

128 
 

fazendo com que acreditássemos que a obediência ou as obras de 
justiça pudessem de alguma forma contribuir para nossa salvação 
(PAROSCHI, 2009, p. 154). 

 

Os pioneiros do adventismo não deixaram de crer no sacrifício expiatório de 

Cristo, mas acabaram desenvolvendo o conceito de que tal sacrifício não provia 

perdão senão apenas para os pecados passados. Pensavam eles que uma vez 

perdoados, “é nosso dever obedecer a Deus para que finalmente possamos herdar a 

vida eterna”. Isso levou ao desenvolvimento de uma “justificação pelas obras”, 

conforme ensinava o pastor J. F. Ballenger (BALLENGER, 1891). 

Ellen G. White descreveu a triste situação da igreja nesse período: “Como um 

povo, temos pregado tanto a lei até estarmos tão secos como as colinas do Gilboa 

que não recebiam nem orvalho nem chuva... não devemos de modo algum confiar em 

nossos próprios méritos, mas nos méritos de Jesus de Nazaré” (WHITE, 1890b). 

Os fatores acima mencionados ajudam a entender o contexto para o 

surgimento do legalismo no movimento adventista. Como Stencel observa, “a principal 

razão da controvérsia sobre a justificação pela fé entre os adventistas desse período 

deve-se à defesa da pedra angular do adventismo, a perpetuidade da lei de Deus e 

do sábado” (STENCEL, 2009, p. 14).107 

Para combater essa atitude legalista, a doutrina da justificação pela fé deveria 

ser apresentada. Ellen G. White defendia serem os adventistas os “legítimos 

continuadores da obra da reforma do século XVI (WHITE, 1998, p. 78, 148, 253), e o 

coração da Reforma Protestante foi a centralidade da fé no processo da salvação.  

 

2.4.6.6. O “espírito de Mineápolis” 

Logo no início das reuniões, Ellen G. White, na ocasião com 60 anos de idade, 

percebeu um comportamento estranho de alguns participantes. “Uma atitude que 

 
107 Stencel menciona vários eventos históricos ocorridos desde 1860 que exerceram uma influência 
forte sobre os adventistas: 1860: Organizada nos Estados Unidos a Associação Nacional da Reforma, 
um de seus objetivos era defender a santidade do domingo; 1882: Início do conflito entre os adventistas 
e as leis dominicais; William C. White é preso por colocar em funcionamento num domingo a gráfica da 
editora Pacific Press; 1885: Adventistas presos no estado de Arkansas; 1888: O problema do Arkansas 
se estendeu para o Tennessee e outros estados; nos anos seguintes, ministros adventistas fazem 
trabalhos forçados junto a criminosos comuns, devido a profanação do domingo; e no dia 21 de março 
de 1888, ocorre o ponto culminante da controvérsia, quando o senador de New Hampshire, submete 
ao senado dos Estados Unidos um projeto de lei dominical em nível nacional (STENCEL, 2009, p. 14).  
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nunca dantes vira entre seus colegas de liderança e ministério”. Sentimento descrito 

por ela como o “espírito de Mineápolis” (WHITE, 1985-1987b, p. 361). George R. 

Knight descreve as seguintes características manifestadas pelos participantes: (a) 

sarcasmo e zombaria (alguns, por exemplo, se referiam a Waggoner como o “bichinho 

de estimação dos White); (b) predomínio da crítica; (c) inveja, ruins suspeitas e 

animosidades; (d) sentimentos e atitudes frias e duras, e (e) resistências à voz do 

Espírito Santo. Em síntese, o “espírito de Mineápolis” foi algo indelicado, descortês e 

mesmo anticristão (KNIGHT, 2003, p. 64-65). 

George E. Rice afirmou que os sentimentos de ciúme e ódio que levaram à 

rejeição do conselho de Deus é “o espírito de Mineápolis”, o que não permitiu que as 

verdades ali apresentadas tivessem todo o efeito que poderiam ter tido. Afirmou ainda 

que “a justiça pela fé é mais do que uma doutrina; é uma relação viva com Jesus, 

gerando amor a Deus e aos outros. O espírito de Mineápolis é totalmente estranho à 

justificação pela fé” (RICE, 1988). 

Knight afirma que esse “espírito” surgiu com uma carta enviada por William H. 

Healey, pastor na Califórnia, ao pastor Butler. Na carta, enviada um mês antes da 

assembleia, o pastor Healey sugeriu que os líderes da igreja do Oeste estavam 

“armando um complô” para modificar a teologia da denominação, o que soou como 

uma afronta a Butler, que tomou as seguintes providênicas: (a) reimprimiu seu livro 

The Law in the book of Galatians, a fim de distribuir uma cópia para cada delegado da 

conferência; e (b) enviou uma grande quantidade de cartas e telegramas alertando os 

delegados quanto a esse possível “complô” e os desafiando a ficarem firmes pelos 

antigos ideais da denominação (KNIGHT, 2003, p. 66-67). 

Por causa desse clima, Ellen G. White chegou a decidir ir embora do Mineápolis 

no meio da assembleia, mas Deus não permitiu. Ela relatou depois: “O anjo do Senhor 

veio ao meu lado e disse: “não faça isso. Deus tem uma obra para você nesse lugar”. 

Embora tenha se referido ao encontro como um dos eventos mais tristes da 

denominação, ela “acreditava que no fim resultaria em bem” (WHITE, 1888g). 

 

2.4.6.7. Uma mensagem “muito preciosa” 

Em 1883 Waggoner foi convidado por seu pai para auxiliá-lo na editoração da 

revista Signs of the Times e passou a escrever vários artigos sobre justificação pela 

fé e salvação. Em 1884 Waggoner conheceu Jones, e a partir de então, eles se 
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tornaram grandes amigos e passaram a partilhar da mesma paixão e defender os 

mesmos interesses quanto à pregação da mensagem da justificação pela fé. Dois 

anos depois, em 1886, Waggoner assume o lugar do pai como editor-chefe da revista 

e Jones assume o posto de co-editor. Somente naquele ano, Waggoner publicou 33 

artigos relacionando a lei com diversos outros temas das Escrituras, cujas ideias 

presentes neles seriam apresentadas na assembleia em Mineápolis. 

Na obra Mensagens Escolhidas, volume 3, Ellen G. White fez um relatório de 

mais de trinta páginas sobre o que aconteceu em Mineápolis. Suárez resumiu a 

declaração de Ellen G. White em vinte pontos e no último ele menciona: “Deus chamou 

a Jones e Waggoner para redirecionar o olhar dos adventistas para Jesus, para a fé 

em seu sacrifício e mérito, bem como para a relação existente entre a salvação pela 

fé e a mensagem do terceiro anjo” (SUÁREZ, 2009, p. 105). Posteriormente, Ellen G. 

White escreveu:  

Em Sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a 
Seu povo por intermédio dos Pastores Waggoner e Jones. Esta 
mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo 
o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. 
Apresentava a justificação pela fé no Fiador; convidava o povo para 
receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os 
mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter 
tido o olhar fixo em Sua divina pessoa, em Seus méritos e em Seu 
imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em 
Suas mãos, para que Ele pudesse dar ricos dons aos homens, 
transmitindo o inestimável dom de Sua justiça ao impotente ser 
humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. 
É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto 
clamor e regada com o derramamento de Seu Espírito Santo em 
grande medida. 
Ora, é o propósito determinado de Satanás eclipsar a visão de Jesus 
e levar os homens a olhar para o homem, a no homem confiar, e serem 
educados a esperar auxílio do homem. Por anos tem estado a igreja 
olhando para o homem, e dele muito esperando, mas sem olhar para 
Jesus, em quem Se centraliza nossa esperança de vida eterna. 
Portanto, Deus deu a Seus servos um testemunho que apresentava a 
verdade como esta é em Jesus, e que é a terceira mensagem angélica, 
em linhas claras e distintas (WHITE, 2008, p. 91-93). 

 

Discorrendo sobre o significado da expressão “preciosa mensagem”, Zukowski 

afirma que “Esta declaração de Ellen G. White tem despertado grande interesse nos 

círculos adventistas levando muitos historiados e teólogos adventistas estudarem os 

eventos históricos e debate teológico pré e pós conferência tentando entender qual 
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seria esta mensagem” (ZUKOUWSKI, 2011, p. 13). Qual foi de fato a grande 

contribuição de Waggoner e Jones em Mineápolis? Que “preciosa mensagem” é 

essa? 

De acordo com Knight, os “elementos de importância crucial na mensagem de 

Mineápolis em 1888 tinham que ver com a centralidade de Jesus como Salvador e a 

necessidade de fé em seus méritos”. Ellen G. White “apoiou Jones e Waggoner porque 

eles exaltavam esses aspectos negligenciados do cristianismo, num adventismo que 

chegara a confiar demais na lei e em sua própria capacidade de praticar justiça. Acima 

de todas as coisas, ela viu que a Igreja Adventista precisava de Jesus e de Sua justiça 

salvadora” (KNIGHT, 2003, p. 100). Essa foi a “preciosa mensagem” apresentada por 

Jones e Waggoner em Mineápolis. 

Para Ellen G. White, a mensagem apresentada por Jones e Waggoner não era 

uma nova luz. Em suas palavras:  

Isso não era nova luz para mim, pois me adviera de uma autoridade 
mais elevada, durante os últimos quarenta e quatro anos, e eu a 
apresentei a nosso povo pela pena e pela voz, nos testemunhos de 
Seu Espírito. Mas bem poucos tinham correspondido, a não ser por 
assentimento, aos testemunhos dados sobre este assunto. Na 
realidade, muito pouco foi dito e escrito sobre esta importante questão 
(WHITE, 1985-1987a, p. 168). 

 

Mesmo não sendo uma “nova luz”, a ênfase que ela passou a dar ao tema da 

justificação pela fé após a assembleia de Mineápolis demonstra o quanto foi 

importante a mensagem dos jovens pastores para ela, a IASD naquele tempo e nos 

dias de hoje.108 

Zukouwski argumenta que a visão de Ellen G. White sobre o tema da justiça de 

Cristo é mais ampla que a de Waggoner, pois ela não só falou de aspectos teológicos, 

mas também explorou as implicações escatológicas. Ela não só defendeu a pregação 

da justiça pela fé, como também a ampliou e posicionou como uma parte da verdade 

presente que deve ser urgentemente pregada ao mundo, a mensagem do terceiro 

anjo. Então, resume a compreensão de Ellen G. White sobre a justificação pela fé em 

Cristo em nove pontos: (1) salvação é um dom de Deus; (2) nenhum ser humano pode 

 
108 Os livros de Ellen G. White publicados logo depois da Conferência de Mineápolis (Caminho a Cristo 
[1892], Sermão da Montanha [1896], Desejado de Todas as Nações [1898], Parábolas de Jesus [1900], 
e Ministry of Healing [1905]) tiveram uma ênfase muito grande no trabalho salvífico de Cristo em favor 
dos seres humanos. 
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ser justificado pelas obras; (3) justificação é perdão dos pecados; (4) justificação pela 

fé e a justiça de Cristo são partes da mensagem do terceiro anjo; (5) não há poder na 

lei para salvar e perdoar o transgressor; (6) a justiça de Cristo envolve justificação e 

santificação; (7) a justiça de Cristo permite aos seres humanos guardar a lei; (8) não 

há desculpa para o pecado; e (9) o remanescente de Deus refletirá como povo 

plenamente o caráter de Cristo no mundo antes da segunda vinda de Jesus 

(ZUKOUWSKI, 2011, p. 30-31). 

A respeito da grande contribuição dos jovens pastores em Mineápolis, 

Zukowski afirma que a maior delas “foi apresentar todas as verdades da Bíblia 

centralizadas em Jesus Cristo [...] Eles apresentavam que os seres humanos são 

salvos somente pela graça e a justificação é uma declaração de Deus que eles são 

justos por meio de Jesus Cristo, porque ele perdoa os pecados, os torna justos (em 

conformidade com a lei) e os capacita a viver pela fé́ uma vida de justiça" 

(ZUKOUWSKI, 2011, p. 31). 

 

2.4.6.8. O papel de Ellen G. White em Mineápolis 

A história indica ser muito difícil avaliar toda a importância da presença de Ellen 

G. White na assembleia de Mineápolis ao ser observada sua atitude em conter os 

ânimos, suas mensagens que trouxeram conforto e encorajamento, seu apoio aos 

ensinos de Jones e Waggoner quando a liderança da igreja a eles se opunha, seus 

sábios e inspirados conselhos aos líderes da igreja, etc. A contribuição de Ellen G. 

White sobressai ainda numa nova interpretação de Apocalipse 14:12, o termo “a fé de 

Jesus”. O que significava a expressão “e tem a fé de Jesus” para os pioneiros?  

John N. Andrews, em seu livro “As Três Mensagens de Apocalipse 14:6-12”, 

apresenta a compreensão básica dos pioneiros da seguinte forma:  

Nós já́ falamos rapidamente dos mandamentos de Deus; algumas 
palavras devem ser dedicadas a fé de Jesus. Este termo é usado em 
distinção dos mandamentos de Deus. Portanto, o que devemos 
entender como fé de Jesus? Pensamos que não pode se referir a um 
grau ou tipo de fé que o Salvador exerceu na realização de seus 
milagres, pois parece que Ele os realizou com o poder que já havia 
recebido do Pai (Mt 8:2–3; Mc 1:40–41; Lc 5: 23–24). O próprio mundo 
foi feito por meio dele (Jo 1). Assim, Ele tinha pleno poder para realizar 
os milagres. Porém existe outro significado para este termo; ou seja, 
os preceitos e doutrinas do nosso Senhor, como registradas no Novo 
Testamento. Desse modo, ‘a fé do evangelho’ (Fp 1:27) deve referir 
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aos preceitos e doutrinas do evangelho. ‘A fé’ a qual uma multidão de 
sacerdotes eram obedientes (At 6:7), que foi combatida por Elimas, o 
mago (At 13:8), com a qual os apóstolos estavam comprometidos para 
a obediência de todas as nações (Rm 1:5), que Paulo testifica que 
tinha mantido (2Tm 4:7), e que deve ser seriamente mantida, como 
uma vez por todas foi entregue aos santos (Jd 3), deve referir-se aos 
preceitos doutrinas do evangelho eterno. Que o termo fé́ de Jesus é 
usado no sentido de Apocalipse 2:13, não pode ser negado. ‘Que 
conservas o meu nome’ diz Jesus, ‘e não negaste a minha fé́’. Este é 
o sentido que é usado em Apocalípse 14:12, é ainda mais evidente 
pelo fato de que é mencionado como sendo mantido da mesma 
maneira que os mandamentos de Deus são guardados (ANDREWS, 
1970, p. 134-135). 

 

 

A partir de 1888, Ellen G. White claramente conectou justificação pela fé́ com a 

mensagem do terceiro anjo. Em seus comentários sobre a mensagem apresentada 

por Jones e Waggoner em 1888, ela expandiu o entendimento conectando a justiça 

de Cristo com a obediência aos mandamentos de Deus. “Ela convidava o povo para 

receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos 

de Deus”; e disse também que “Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao 

mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e 

regada com o derramamento de Seu Espírito Santo em grande medida” (WHITE, 

2008, p. 92).  

Ellen G. White buscou um equilíbrio entre fé e obras: “Os séculos, o tempo, 

nunca poderão diminuir a eficácia de Seu sacrifício expiatório. A mensagem do 

evangelho de Sua graça devia ser dada à igreja em linhas claras e distintas, para que 

não mais o mundo dissesse que os adventistas do sétimo dia falam na lei, na lei, mas 

não ensinam a Cristo nem nEle crêem” (WHITE, 2008, p. 92). Sua ênfase é colocada 

naquilo que Jesus já fez por nós: “Em vez de cuidarmos em estabelecer nossa própria 

justiça, aceitamos a justiça de Cristo. Seu sangue expia os nossos pecados. Sua 

obediência é aceita em nosso favor. Então o coração renovado pelo Espírito Santo 

produzirá os “frutos do Espírito”. Mediante a graça de Cristo viveremos em obediência 

à lei de Deus, escrita em nosso coração. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos como 

Ele andou” (WHITE, 2006b, p. 267). 

Outra importante contribuição de Ellen em Mineápolis, e de suma importância 

para a IASD, é o fato dela não endossar todas as conclusões teológicas de Jones e 
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Waggoner.109 Um claro exemplo disso é uma carta escrita ao pastor Butler no dia 14 

de outubro de 1888, onde ela ressalta que o seu guia angelical mostrou que nem ele 

(Butler), nem Waggoner tinham a posição perfeita na questão da lei em Gálatas. “Ele 

[o guia angelical] estendeu a braços tanto para o Dr. Waggoner quanto para você̂ 

pastor Butler, e disse em essência o seguinte: ‘Nenhum dos dois tem toda a luz sobre 

a lei, nenhuma posição é perfeita” (WHITE, 1888b). 

Zukowski destaca ainda os seguintes pontos de divergências: 

a) Diferente de Waggoner, Ellen G. White apresenta que Jesus é eterno, auto-
existente, e que “Nunca houve tempo em que Ele não estivesse em íntima 
comunhão com o eterno Deus” (WHITE, 1997, p. 615). 

b) Waggoner defendia que Cristo nunca pecou devido a Sua natureza divina. 
Ellen G. White apresenta que a vitória de Cristo era através da fé́ em seu 
Pai, fruto da oração, uso da Palavra de Deus, e confiança no poder vindo 
do Pai, através do Espírito. Participar da natureza divina era para ela o 
receber a justiça de Cristo e viver vitoriosamente sob o poder do Espírito 
(WHITE, 1997). 

c) Ellen G. White declara que Cristo tomou a natureza humana depois da 
queda com todas as enfermidades de quatro mil anos de pecado e usa 
expressões como: “natureza humana”, “natureza caída”. Todavia, Ele não 
tomou sobre si nenhuma mancha nem pecado e não tinha tendências 
pecaminosas como o ser humano. Ela afirma que “Ele humilhou-se em 
tomar a natureza do homem em seu estado caído, mas ele não tomou a 
mácula do pecado” (WHITE, 1893f). “Ele nasceu sem a mácula do pecado, 
mas veio ao mundo do modo como a família humana” (WHITE, 1898a). 
Portanto, ela dá a entender que o fato de Jesus ter tomado a natureza 
humana caída se relaciona com as fraquezas físicas e não morais. 

Ellen G. White escreveu: “Jesus em todas as coisas foi feito semelhante a seus 

irmãos. Ele se fez carne, como nós somos. Ele sentia fome, sede e cansaço. Ele foi 

sustentado pelos alimentos e revigorado pelo sono. Ele compartilhou a sorte do 

homem, mas Ele era o Filho inocente de Deus. Jesus era Deus em carne e osso” 

(WHITE, 1986, p. 311). 

Entretanto, Ellen G. White adverte que devemos ter muito cuidado ao falarmos 

sobre a natureza humana de Cristo: 

Tenha cuidado, muito cuidado sobre o modo como você̂ discorrerá 
sobre a natureza humana de Cristo. Não apresente-o perante o povo 
como um homem com propensões ao pecado. Ele é o segundo Adão. 
O primeiro Adão foi criado puro, sem pecado, sem ter uma mácula do 

 
109 Ver: Manuscrito 15, de 1 de novembro de 1888; e Manuscrito 56, de 7 de fevereiro de 1890, ambos 
de Ellen G. White. 
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pecado em cima dele, ele era a imagem de Deus. Ele [Adão] podia 
cair, e realmente caiu ao transgredir. Por causa do pecado, sua 
posteridade nasceu com propensões inerentes à desobediência. Mas 
Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. Ele tomou sobre si a 
natureza humana, e foi tentado em todos os pontos como a natureza 
humana é tentada. Ele poderia ter pecado, Ele poderia ter caído, mas 
nem por um momento houve nele uma propensão má́. Ele foi 
assaltado por tentações no deserto, como Adão foi assaltado por 
tentações no Éden (NICHOL, 1953, p. 1128). 
Ao tomar sobre si a natureza do homem em seu estado caído, Cristo 
não teve a menor participação em seu pecado. Estava sujeito as 
fraquezas e deficiências pelas quais o homem está envolto, “para que 
se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele tomou 
sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas culpas.” Ele foi 
tocado com o sentimento de nossas enfermidades, e foi ten- tado em 
todas os pontos tal como somos. E no entanto Ele “não conheceu 
pecado”. Ele era o Cordeiro “sem defeito e sem mancha”. Se Satanás 
pudesse ter levado Cristo ao pecado no menor particular, ele teria 
ferido a cabeça do Salvador. Tal como foi, ele só́ pode tocar-lhe o 
calcanhar. Tivesse a cabeça de Cristo sido tocada, a esperança da 
raça humana teria perecido. A ira divina teria chegado a Cristo da 
mesma maneira como veio sobre Adão [...] Não devemos ter dúvidas 
quanto a perfeita impecabilidade da natureza humana de Cristo 
(NICHOL, 1953, p. 1131). 

 

Todas essas divergências ajudaram a IASD a alcançar uma visão correta sobre 

a divindade e humanidade de Cristo e descartar dos ensinos dos dois jovens pastores 

aquilo que não estava em harmonia com a revelação. 

 

2.4.6.9. Reações à mensagem de Mineápolis  

Mesmo não havendo nenhum voto formal da organização que pudesse 

demonstrar uma rejeição oficial a mensagem ali apresentada, se observa três tipos 

reações. Alguns, de bom grado, receberam a mensagem; outros tomaram uma 

posição neutra, e alguns a rejeitaram. Zukowski identifica Smith e todos os que o 

apoiavam como rejeitando a mensagem da justificação pela fé́ apresentada por 

Waggoner. Por outro lado, Ellen G. White endossou a mensagem e a promoveu junto 

com Jones e Waggoner após a conferência  (ZUKOUWSKI, 2011, p. 36). 

Tanto a reação de Smith quanto Butler resultou em grande prejuízo para a 

igreja. Ellen G. White afirmou que muita confusão em relação à justificação pela fé foi 
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resultado da posição que Smith havia tomado em relação a mensagem da Jones e 

Waggoner.110 

Ellen G. White, Waggoner, Jones, Prescott e outros, lideraram muitos 

reavivamentos após a assembleia em Mineápolis. A nova liderança da igreja, o pastor 

O. A. Olsen (1888-1897) e George A. Irwin (1897-1901), responderam positivamente 

dando aos jovens pregadores uma ampla exposição em toda a década de 1890. 

Muitos que tinham tomado parte do grupo que rejeitou a mensagem em Mineápolis e 

até́ duvidaram da sinceridade e liderança de Ellen G. White como mensageira do 

Senhor, arrependeram-se e aceitaram a mensagem com um coração agradecido 

(ZUKOUWSKI, 2011, p. 37), no entanto, alguns nunca voltaram atrás em sua posição 

contra a mensagem. 

Knight observa que a oposição à mensagem de 1888 resultou em cisma, 

apostasia e divisões que trouxeram perdas em ambos os lados. Os dois jovens ilustres 

de Mineápolis, Jones e Waggoner, também acabaram deixando a igreja, e muitos 

outros que rejeitaram a sua mensagem seguiram o mesmo caminho (KNIGHT, 2003). 

Zukowski afirma que “A luz de Mineápolis, exaltando a Cristo, pode ser 

considerada uma mensagem decisiva. Qualquer ser humano que chegar perante 

Cristo tem que tomar uma decisão de entrega total ou buscar a justiça própria” 

(ZUKOUWSKI, 2011, p. 37). Falando sobre o significado desta assembleia, Froom 

contraria a teoria de um fracasso ao afirmar que a histórica sessão de Mineápolis 

“tornou-se a maré para a vitória final. Foi o início de décadas de clarificação e avanços 

[...] Deus definitivamente estava na direção, apesar da contínua teimosia de alguns. 

Este é o profundo significado de Mineápolis” (FROOM, 1971, p. 187). 

 

2.4.7. Esperando pelo derramamento da Chuva Serôdia 

Na quinta feira, 18 de outubro, Ellen G. White pôde falar aos delegados da 

assembleia em Mineápolis, onde neste sermão aparece a próxima menção ao tema 

da Chuva Serôdia. Após uma introdução com o texto de João 15:5: “Sem mim nada 

podeis fazer”, Ellen G. White apresentou a necessidade urgente de buscar o 

crescimento espiritual e uma íntima ligação com Cristo. Mencionou também que os 

 
110 (WHITE, E. G.; Ellen G. White Estate Inc. The Ellen G. White 1888 materials: letters, manuscripts, 
articles, and sermons relating to the 1888 Minneapolis General Conference. Washington: Ellen G. White 
Estate, 1987. v. 3, 1053). 
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discípulos não estavam prontos para ouvir tudo que Jesus tinha a dizer, mas “embora 

eles não pudessem então entender, Ele disse a eles que enviaria o Consolador, que 

os conduziria a toda a verdade. Devemos estar em uma posição em que possamos 

compreender o ensino, a liderança e o trabalho dos Espírito de Cristo”. Ela continuou 

dando ênfase a obra do Espírito Santo: "Cristo habita em seus corações pela fé? Seu 

Espírito está em você? E se está então haverá um grande desejo em sua alma de 

trabalhar para a salvação daqueles por quem Cristo tem morreu [...] Irmãos e irmãs, 

há grande necessidade neste momento de nos humilhar diante de Deus, para que o 

Espírito Santo venha até nós”. 

Ellen G. White afirmou no sermão “que uma razão pela qual a igreja está em 

um estado de apostasia é que muitos tem aceito a verdade, mas não sabem o que 

significa ter o poder convertedor de Deus sobre suas almas”. E fez uma dura crítica 

aos ministros: 

Existem muitos ministros que nunca foram convertidos. Eles vêm para 
a reunião de oração e fazem as mesmas velhas orações sem vida; 
eles pregam os mesmos discursos áridos, semana após semana, mês 
após mês. Eles não têm nada de novo e inspirador para apresentar às 
suas congregações, e é evidente que eles não estão comendo a carne 
e bebendo o sangue do Filho do homem, pois eles não têm vida neles. 
Eles não são participantes da divina natureza; Cristo não está 
habitando em seus corações pela fé [...] Não devemos ficar satisfeitos 
com nossa própria justiça, e contente sem as profundas ações do 
Espírito de Deus [...] Aconselho-os a usarem colírio, para que possam 
discernir o que Deus quer que façam. Muitos sermões sem Cristo têm 
sido pregados. Uma exibição de palavras sem poder apenas confirma 
as pessoas em sua apostasia. Que Deus nos ajude, para que Seu 
Espírito seja manifesto entre nós. Não devemos esperar até 
chegarmos ao lar para obter as bênçãos do Céu. Os pastores devem 
começar aqui mesmo a buscar a Deus com o povo e a trabalhar do 
ponto de vista certo. Aqueles que estão no trabalho por muito tempo 
têm estado extremamente satisfeitos em esperar 
pelo derramamento da Chuva Serôdia para lhes reavivar (WHITE, 
1889b).111 

 

Pode-se concluir que: (1) quando o Espírito de Deus habita o coração, haverá 

um forte desejo de se trabalhar pela salvação de outras pessoas; (2) deve haver uma 

humilhação diante do Senhor para que Ele envie o Espírito; e (3) ninguém deve se 

 
111 Publicado em português, em: “Jesus Meu modelo”, Meditações Matinais 2008, p. 248. Este sermão 
foi pregado por Ellen G. White, em Mineápolis, no dia 18 de outubro de 1888, mas só foi publicado na 
Review and Herald quase um ano depois, no dia 8 de outubro de 1889. 
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conformar em aguardar um reavivamento apenas quando vier a Chuva Serôdia no 

futuro, mas buscá-lo agora. 

 

2.4.8. Orar pelo derramamento do Espírito Santo 

Nos três anos seguintes a assembleia de Mineápolis (1889-1891), ocorreram 

reuniões de reavivamentos por todo o país lideradas por Ellen G. White e pelos 

pastores E. J. Waggoner e A. T. Jones. Muitos pensavam serem estes os 

reavivamentos do início da Chuva Serôdia, mas o despertamento hesitou. Segundo 

os historiadores Schwarz e Greenleaf, os motivos para essa hesitação foram: (a) os 

focos de resistência à mensagem de 1888; (b) a vacilação de Jones e Waggoner em 

alguns aspectos da mensagem; (c) a persistência do “espírito de Mineápolis”112 na 

igreja; (d) a heresia doutrinária do panteísmo promovida por figuras importantes da 

IASD naqueles dias, como o Dr. Kellogg; e (e) a preocupação por parte da liderança 

da igreja com a expansão das instituições de saúde, educação e obra de publicações 

que deixaram a questão espiritual em segundo plano (SCHWARZ e GREENLEAF, 

2009, p. 187-188). 

Ellen G. White insistia na necessidade de se buscar o preparo necessário para 

o recebimento da Chuva Serôdia. Ela estava na cidade de Denver, no Colorado, 

quando fez um forte apelo para que os ministros buscassem por um reavivamento, 

escrevendo que: 

Em suas palestras e orações, tem havido tão pouca preocupação com 
Cristo, Seu amor incomparável, Seu grande sacrifício feito em nosso 
favor, que Satanás quase eclipsou os pontos de vista que deveríamos 
e devemos ter de Jesus Cristo. Devemos confiar menos nos seres 
humanos para obter ajuda espiritual e mais, muito mais, para nos 
aproximarmos de Jesus Cristo como nosso Redentor [...] 
A mensagem de salvação, a mensagem do terceiro anjo, é a 
mensagem a ser dada ao mundo. Os mandamentos de Deus e a fé de 
Jesus são importantes, imensamente importantes e devem ser dados 
com igual força e poder. A primeira parte da mensagem foi tratada com 
ênfase, mas a última parte casualmente. A fé de Jesus não é 
compreendida [...] 
Precisamos que um poder venha sobre nós agora e nos incite à 
diligência e fervorosa fé. Então, batizados com o Espírito Santo, 
teremos Cristo formado em nós, a esperança da glória. Então, 
exibiremos Cristo como o objeto divino de nossa fé e de nosso amor. 

 
112 “Espírito de Mineápolis” é usado aqui para designar a atitude de procurar defeitos nos outros e gerar 
controvérsias. 
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Vamos falar de Cristo, vamos orar a Cristo e sobre Cristo. Louvaremos 
Seu santo nome. Apresentaremos ao povo Seus milagres, Sua 
abnegação, Seu sacrifício, Seus sofrimentos e Sua crucificação, Sua 
ressurreição e ascensão triunfante. Esses são os temas inspiradores 
do evangelho, para despertar o amor e o fervor intenso em cada 
coração. Aqui estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento, uma 
fonte inesgotável. Quanto mais você buscar esta experiência, maior 
será o valor de sua vida [...] 
A doutrina da graça e salvação por meio de Jesus Cristo é um mistério 
para grande parte daqueles cujos nomes estão nos livros da igreja [...] 
Digo a vocês, no temor de Deus, que até agora as verdades bíblicas 
relacionadas com o grande plano de redenção são apenas fracamente 
compreendidas. A verdade estará continuamente se revelando, 
expandindo e se desenvolvendo, pois é divina, como seu Autor [...] 
Quando estava para deixar Seus discípulos, Cristo estava em busca 
do maior conforto que pudesse lhes dar. Ele prometeu a eles o Espírito 
Santo - o Consolador - para combinar com o esforço humano do 
homem. Que promessa é menos experimentada, menos cumprida 
para a igreja do que a promessa do Espírito Santo? Quando essa 
bênção, que traria todas as bênçãos em sua sequência, é descartada, 
o resultado certo é a seca espiritual. Esta é a censura que encontra o 
pregador. A igreja deve se levantar e não mais se contentar com o 
orvalho escasso [...] 
Oh, por que os membros de nossa igreja não cumprem seus 
privilégios? Eles não estão pessoalmente atentos à necessidade da 
influência do Espírito de Deus [...] Os ministros que pregam a verdade 
presente concordarão com a necessidade da influência do Espírito de 
Deus na convicção do pecado e na conversão de almas, e essa 
influência deve acompanhar a pregação da Palavra, mas eles não 
sentem sua importância o suficiente para ter um conhecimento 
profundo e prático do mesmo. A escassez da graça e do poder da 
influência divina da verdade sobre seus próprios corações os impede 
de discernir as coisas espirituais e de apresentar sua necessidade 
positiva à igreja. Então, eles vão paralisando, diminuídos no 
crescimento religioso, porque eles têm em seu ministério uma religião 
legal. O poder da graça de Deus não é sentido como uma necessidade 
viva e eficaz, um princípio permanente [...] 
Oh, que todos pudessem ver isso e abraçar a mensagem dada por 
Deus! Ele levantou Seus servos para apresentar a verdade que, por 
envolver o levantamento da cruz, foi perdida de vista e está enterrada 
sob o lixo da formalidade. Deve ser resgatado e restaurado na 
estrutura da verdade presente. Suas reivindicações devem ser 
afirmadas e sua posição dada na mensagem do terceiro anjo. 
Promulguem os muitos ministros de Cristo um santo jejum, proclamem 
uma assembléia solene, e busquem a Deus enquanto Se pode achar. 
Invocai-O enquanto vos achais agora ao pé da cruz do Calvário. 
Despojai-vos de todo orgulho e, como representantes e defensores 
das igrejas, chorai entre o pórtico e o altar, clamando: “Poupa o Teu 
povo, ó Senhor, e não entregues a Tua herança ao opróbrio. Tira de 
nós o que quiseres, mas não retenhas Teu Santo Espírito de nós, Teu 
povo.” Orai, oh! orai pelo derramamento do Espírito de Deus! (WHITE, 
1889a). 
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Com base na menção, se conclui que: (1) a mensagem do terceiro anjo é uma 

mensagem de salvação, pois a verdade do Cristo levantado na cruz foi perdida de 

vista e está enterrada sob o lixo da formalidade; (2) quando somos batizados pelo 

Espírito Santo, Cristo é formado em nós; todavia, a (3) promessa do Espírito Santo é 

pouco apreciada e experimentada; (4) quando o Espírito Santo é recebido, essa 

bênção traz após si todas as outras bênçãos, e a ausência do mesmo resulta em seca 

espiritual; (5) é dever dos pastores buscar pelo derramamento do Espírito de Deus, 

pois Ele é o responsável por provocar a convicção do pecado e conversão nas almas, 

e Sua influência deve acompanhar a pregação da Palavra; e, finalmente, (6) há uma 

condição apresentada para se receber o Espírito: despojar-se de todo orgulho. 

 

2.4.9. A Chuva Serôdia espera o momento de se manifestar 

A obra Testimonies for the Church, volume 5, foi publicada em 1889 

aparecendo várias menções ao tema da Chuva Serôdia. A primeira fala a respeito de 

quem receberá o selo de Deus e algumas condições são apresentadas para isso: 

Há ao mesmo tempo muito pouco do Espírito e poder de Deus no 
trabalho dos vigias. O Espírito que caracterizou a maravilhosa reunião 
no dia de Pentecostes está esperando a fim de manifestar o Seu poder 
sobre homens que agora se acham colocados entre os vivos e os 
mortos, como embaixadores de Deus. O poder que tão fortemente 
sacudiu o povo no movimento de 1844 se revelará novamente. A 
mensagem do terceiro anjo irá adiante, não em voz baixa, mas num 
alto clamor (WHITE, 1889d, p. 252).113  

 

Mais uma vez, Ellen G. White estabelece um paralelo entre a obra do Espírito 

Santo no dia do Pentecostes e a obra da Chuva Serôdia que culminará em um alto 

clamor. Também menciona que o mesmo Espírito que atuou dirigindo o movimento 

milerita (1844) se revelará novamente e que a mensagem do terceiro anjo alcançará 

um alto clamor. 

 

2.4.10. O derramamento do Espírito Santo levará ao alto clamor 

 
113 Publicado em português em: Testemunhos para a Igreja, vol. 5, p. 252. É importante observar que 
a obra Testemunhos para a Igreja, volume 5, foi publicada em 1889, mas está dividida em 3 seções; a 
seção 31, data de 1882; a seção 32, data de 1885; e a seção 33, data de 1889. Nessa pesquisa essa 
datação será seguida para o estudo cronológico das declarações sobre a chuva serôdia.  
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A segunda menção ao tema da Chuva Serôdia nos Testemunhos, volume 5, 

fala sobre a obra do Terceiro Anjo. Assim Ellen G. White escreveu: 

O terceiro anjo, voando pelo meio do céu, proclamando os 
mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, representa nossa 
obra. Essa mensagem nada perde de sua força à medida que o vôo 
angélico progride, pois João o vê crescendo em força e poder até toda 
a Terra ser iluminada por sua glória. O caminho do povo que guarda 
os mandamentos de Deus é para frente, sempre para frente. A 
mensagem da verdade que nos foi confiada deve ir a todas as nações, 
línguas e povos. Brevemente ela atingirá seu alto clamor e a Terra 
será iluminada com sua glória. Estamos nos preparando para o 
grande derramamento do Espírito de Deus? (WHITE, p. 383). 

 

Podemos concluir desta menção que o simbolismo do anjo voando pelo meio 

do céu representa um movimento de pregação da última mensagem de advertência 

ao mundo. Essa mensagem deve ser levada a todas as nações e brevemente atingirá 

o seu pico, num alto clamor, que só ocorrerá sob a ministração da Chuva Serôdia.  

 

2.4.11. Nenhuma nódoa ou mácula no caráter 

A próxima menção ao tema da Chuva Serôdia fala a respeito de quem receberá 

o selo de Deus e quais as condições para isso. Ellen G. White escreveu: 

Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter 
tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos 
de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então 
a Chuva Serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os 
discípulos no dia de Pentecostes (WHITE, 1889d, p. 244). 

Antes de se fechar a porta da graça (Ap 22:11) e caírem as sete últimas pragas 

(Ap 16), Deus selará os Seus filhos sinceros. A pergunta feita em Apocalipse 6:17: 

“porque chegou o grande dia da ira deles; e quem é que pode suster-se?”, é 

respondida em Apocalipse 7:1-4, apenas os “144 mil que foram selados”. Assim, o 

selo significa uma proteção para “suster-se” no tempo de angústia de Jacó (Jr 30:5-7; 

Dn 12:1). A ligação entre o selo de Deus e os 144 mil já tinha sido feita na primeira 

visão de Ellen em dezembro de 1844, ao escrever que eles (os 144 mil) “estavam 

todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: “Deus, Nova 

Jerusalém”, e tinham uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus” 

(WHITE, 1999a, p. 15).  
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Mais tarde, em setembro de 1902, ela descreveu o selo de Deus não como 

sendo um “selo ou marca que pode ser visto”, mas sim “a consolidação na verdade, 

tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados” 

(WHITE, 1902c). Assim, a testa simboliza a sede do caráter e o selo simboliza a 

aprovação de Deus (FORTIN e MOON, 2018, p. 1294). 

Para Ellen G. White, a aprovação divina do caráter humano envolve duas 

dimensões – uma mais específica e outra mais ampla. A dimensão mais específica 

tem a ver com a guarda dos mandamentos, de modo especial o quarto, que requer a 

observância do sábado, o sétimo dia da semana (Ez 20:12, 20). Ela declara que o 

“quarto mandamento é o único de todos os dez em que se encontra tanto o nome 

como o título do Legislador, sendo o único que mostra pela autoridade de quem é 

dada a lei. Assim, contém o selo de Deus afixado à Sua lei, como prova da 

autenticidade e vigência da mesma (WHITE, 2006b, p. 216).  

Ellen G. White também previu que no tempo do fim o sábado será a “pedra de 

toque da lealdade; pois é o ponto da verdade especialmente controvertido” e que “ao 

passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe 

o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe 

o selo de Deus” (WHITE, 1998, p. 605). 

Quanto a dimensão mais ampla, ela tem a ver com a transformação interna que 

ocorre no ser humano para que reflita o caráter do Pai. Como o texto acima enfatiza, 

ninguém receberá o selo de Deus enquanto o caráter não for transformado, e o templo 

da alma seja completamente purificado, então, e só então, a Chuva Serôdia virá, 

assim como veio para os discípulos no dia de Pentecostes.  

 

2.4.12. Aguardar o refrigério pela presença do Senhor 

A próxima menção ao tema na obra Testemunhos para a igreja, volume 5, traz 

um forte apelo de Ellen G. White a todos os seguimentos da IASD. Assim definem os 

depositários do patrimônio literário de Ellen G. White: 

Os pastores são chamados a uma mais profunda consagração. Os 
executivos são advertidos. Médicos são aconselhados. Os 
professores são admoestados contra a adoção de princípios 
mundanos e encorajados a conduzir seus alunos para atividades 
missionárias. Os colportores-evangelistas são desafiados a elevar seu 
padrão de qualificação. Aos pais são oferecidas instruções 
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relacionadas com a vida no lar e a educação dos filhos. Aqueles que 
se apresentam com uma nova luz, porém com mensagem contrária 
aos fundamentos da doutrina, são reprovados. E para os membros em 
geral há um apelo para reavivamento e reforma (WHITE, p. 8). 

 

Depois de apelar para um reavivamento e uma reforma, Ellen G. White diz: 

Na Palavra de Deus é-nos ensinado que este é o tempo, acima de 
todos os outros, em que podemos esperar luz do Céu. É agora que 
devemos aguardar um refrigério pela presença do Senhor. Devemos 
estar atentos às atuações da Providência Divina como o exército de 
Israel estava atento ao “estrondo de marcha pelas copas das 
amoreiras” (2 Samuel 5:24) — o sinal de que o Céu agiria em seu favor 
(WHITE, p. 728). 

 

Conclui-se que esse é o tempo apontado para a Chuva Serôdia, o refrigério 

pela presença do Senhor, e que todos devem estar atentos as atuações do Senhor 

como os exércitos de Israel, para não serem pegos de surpresa. 

 

2.4.13. Aguaceiros da Chuva Serôdia 

A primeira menção ao tema da Chuva Serôdia em 1890 aparece num artigo 

publicado na Review and Herald, no dia 25 de fevereiro. Ellen G. White falou sobre a 

responsabilidade que recai sobre todo membro da igreja em usar seus talentos para 

o progresso da causa de Deus, trabalho de envolve-los nos ministérios que recai em 

grande parte sobre os pastores, que tem a função de treiná-los. Ela escreveu: 

Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito 
Santo será dado em resposta ao seu pedido sincero. Então a verdade 
da palavra de Deus será considerada com novo interesse, e será 
explorada como se fosse uma revelação apenas dos tribunais acima. 
Toda declaração de inspiração concernente a Cristo tomará conta da 
alma mais íntima daqueles que o amam. A inveja, o ciúme, a suspeita 
maligna cessarão. A Bíblia será considerada como uma carta do céu. 
Seu estudo absorverá a mente e suas verdades banquetearão a alma. 
As promessas de Deus agora repetidas como se a alma nunca tivesse 
provado do seu amor, então brilhará sobre o altar do coração, e cairão 
em palavras ardentes dos lábios dos mensageiros de Deus. Eles então 
defenderão as almas com uma seriedade que não pode ser repelida. 
Então as janelas do Céu se abrirão para os aguaceiros da Chuva 
Serôdia (WHITE, 1890d).114  

 

 
114 Publicado em português, em: Eventos Finais, 193. 
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Pode se concluir que a Chuva Serôdia só virá quando as igrejas se tornarem 

“vivas e atuantes”, e clamarem sinceramente por ela. Quando ela vier, produzirá um 

grande interesse nas verdades ensinadas na Palavra de Deus e as promessas serão 

repetidas e purificarão a alma. Como resultado, “a inveja, o ciúme, a suspeita maligna 

cessarão”, e os mensageiros de Deus “defenderão as almas com uma seriedade que 

não pode ser repelida”. Quando isso acontecer, as janelas do Céu se abrirão e virá os 

aguaceiros da Chuva Serôdia. 

 

2.4.14. Chuva Serôdia resistida e combatida 

Na edição extra da Review and Herald, de 23 de dezembro, aparece a última 

menção ao tema no ano de 1890. Ellen G. White escreveu: 

Nas igrejas deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, 
mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do 
Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. 
Na manifestação desse poder que ilumina a Terra com a glória de 
Deus, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram 
perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios, e se disporão 
a resistir-lhe. Visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias 
e expectativas, eles combaterão a obra. "Por que - dizem eles - não 
reconheceríamos o Espírito de Deus, se temos estado na obra por 
tantos anos?" (WHITE, 1890a).115  

 

A expressão “manifestação desse poder que ilumina a Terra” é uma clara 

referência à obra da Chuva Serôdia (Ap 18). Logo, pode-se concluir que: (1) a Chuva 

Serôdia será uma admirável manifestação do poder de Deus; todavia, (2) ela não 

influirá na vida daqueles que não abriram a porta do coração a Jesus, experimentando 

confissão e arrependimento, de modo que (3) resistirão a ação de Deus na Chuva 

Serôdia vendo-a como perigosa e se disporão a combatê-la. 

 

2.4.15. Vasos de honra para a Chuva Serôdia 

 
115 O livro Eventos Finais indica a citação original como estando em: Review and Herald Extra, 27 de 
maio de 1890; mas essa fonte está incorreta. O texto aparece de fato em: Review and Herald Extra, 23 
de dezembro de 1890. Também a expressão entre colchetes (Igreja Adventista do Sétimo Dia), não 
está no texto original.  
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A próxima menção ao tema aparece num manuscrito que descreve uma visão 

de Ellen G. White recebida em Salamanca, Nova Yorque. Em novembro de 1890, 

acompanhada de seu filho William WHITE, E. G. White participou de uma série de 

reuniões para grandes audiências naquela cidade, realizadas por A. T. Robinson. 

Tendo contraído uma gripe em sua viagem até lá, sentia-se cansada e doente, até 

que, após uma das reuniões, Ellen G. White foi para seu quarto e, quando já estava 

ajoelhada para orar, foi tomada em visão. Depois da visão sentiu que Deus a havia 

curado de sua enfermidade e estava bem para as reuniões que ocorreriam no dia 

seguinte. 

Logo pela manhã, seu filho e A. T. Robinson foram ao seu quarto para saber 

se Ellen G. White continuaria a acompanhar as reuniões ou voltaria para seu lar em 

Battle Creek em virtude de sua enfermidade. Para sua surpresa, já a encontraram 

vestida e bem de saúde, contando-lhes logo em seguida sobre como Deus a curara 

e, por duas vezes, tentou falar o que havia visto em visão na noite passada, mas não 

se lembrava. Posteriormente ela relatou o que havia acontecido: 

Enquanto estava em fervorosa oração, perdi de vista tudo que estava 
ao meu redor; o aposento encheu-se de luz, e eu estava dando uma 
mensagem a uma assembléia que parecia ser a Associação Geral. Fui 
movida pelo Espírito de Deus a fazer mui fervoroso apelo; pois fui 
impressionada com o fato de que havia grande perigo diante de nós 
no coração da obra. Eu estivera e ainda estava prostrada com aflição 
de alma e do corpo, preocupada com o pensamento de que devia dar 
uma mensagem ao povo de Battle Creek para adverti-lo contra uma 
linha de conduta que separaria a Deus da Casa Publicadora (WHITE, 
2008, p. 461). 

 

Nos dias que se seguiram, Ellen G. White escreveu a respeito da visão, 

afirmando que alertava sobre os perigos para a obra de Publicações uma associação 

com pessoas de fora da igreja. Isso tinha relação com os planos que estavam sendo 

feitos para o periódico de liberdade religiosa, então chamado American Sentinel. 

Homens influentes queriam que o periódico removesse a expressão “Adventista do 

Sétimo Dia” de suas colunas e nada dissesse sobre o sábado, assim, ele se tornaria 

popular e faria uma grande obra. Isso parecia muito atrativo e grandes homens 

estavam dispostos a financiá-lo, mas esses detalhes não haviam ainda voltado à 

mente de Ellen. 
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No mês de março do ano seguinte, Ellen G. White estava participando das 

reuniões da Associação Geral em Battle Creek, quando foi convidada para falar aos 

obreiros pela manhã e também a assembleia, que se reuniria no sábado à tarde. Ela 

falou para cerca de 4 mil pessoas naquele sábado e seu sermão foi um apelo aos 

membros da igreja para que não deixassem de falar abertamente sobre as verdades 

distintivas de sua fé. Por três vezes durante a reunião ela começou a falar da visão 

que recebera em Salamanca no ano anterior, mas foi impedida, pois os eventos da 

visão simplesmente desapareceram de sua memória. Então ela disse: “Acerca disso, 

terei muito a dizer mais tarde.” Ellen G. White pregou por cerca de uma hora e o 

encontro foi encerrado, mas todos os presentes notaram que ela era incapaz de 

lembrar da visão que havia recebido (WHITE, 2007a, p. 26). 

Ellen G. White foi convidada a falar no dia seguinte, mas se negou dizendo que 

não estava bem. O que ela não sabia e que, naquela madrugada, um grupo de 

pessoas representantes da casa publicadora que editavam o American Sentinel e 

representantes da Associação de Liberdade Religiosa se reuniu no escritório do prédio 

da Review and Herald para discutir um assunto. Os representantes da Associação de 

Liberdade Religiosa exigiam que as expressões “adventista do sétimo dia” e “sábado”, 

fossem retiradas de suas colunas, ou então o periódico não seria mais considerado 

como órgão desta associação, terminando a reunião num empasse. 

Naquela mesma madrugada, Ellen G. White foi visitada por um anjo que a 

instruiu a ir a reunião de obreiros as cinco e trinta da manhã e relatar sua visão de 

Salamanca. Quando chegou à reunião foi lhe perguntado se ela tinha uma mensagem 

para os obreiros e, respondendo afirmativamente, falou por uma hora e descreveu o 

que havia visto na visão de Salamanca. Ela viu quando um homem apanhou um 

exemplar do Sentinel, ergueu-o acima de sua cabeça e disse: “A menos que os artigos 

sobre o sábado e o segundo advento sejam retirados deste periódico, não podemos 

mais considerá-lo como um órgão da Associação de Liberdade Religiosa”. Ela 

continuou: “Criticava-se o jornal e o caráter dos artigos ali publicados. Os que estavam 

no concílio apontaram para certas passagens, dizendo: Isso deve ser cortado e aquilo 

deve ser mudado. Palavras duras eram pronunciadas, criticando os métodos do jornal, 

e prevalecia um forte espírito dessemelhante de Cristo” (WHITE, 2008, p. 469-470). 
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Ellen G. White falou durante uma hora descrevendo detalhes da reunião que 

lhe havia sido mostrada cinco meses antes. Deu conselhos baseados nessa revelação 

e então se assentou. 

Vários daqueles homens que estavam na reunião da madrugada se levantaram 

e começaram a dar seu testemunho. Eles concordaram que estavam tomando o rumo 

errado e, antes que terminasse aquele encontro no domingo de manhã, o grupo da 

Liberdade Religiosa se reuniu e anulou a decisão tomada poucas horas antes, 

preservando assim a identidade do periódico.  

Ellen G. White ficou surpresa ao descobrir que a reunião se passara na noite 

anterior e as revelações haviam sido dadas a ela cinco meses antes. Nesta mesma 

visão de Salamanca aparecerá mais uma menção ao tema da Chuva Serôdia. Ela 

escreveu: 

Mas você precisará fazer caminhos retos para os pés, para que 
o coxo não se atrapalhe. Estamos rodeados de coxos e 
hesitantes na fé, e vocês devem ajudá-los, não parando, mas 
permanecendo como homens que foram provados e provados e 
são firmes como uma rocha aos princípios. Sei que uma obra 
deve ser feita pelo povo, ou muitos não estarão preparados para 
receber a luz do anjo enviado do céu para iluminar toda a Terra 
com sua glória. Não pense que, quando vier a Chuva Serôdia, 
vocês serão um vaso de honra para receber as chuvas de 
bênçãos - sim, a glória de Deus - quando vocês têm elevado 
suas almas à vaidade, falando coisas perversas, nutrindo 
secretamente as raízes da amargura vocês trouxeram para 
Mineápolis, que vocês cuidadosamente cultivaram e regaram 
desde então. O desagrado de Deus certamente recairá sobre 
toda alma que manifesta um espírito tão diferente do espírito e 
mente de Cristo. Há uma obra a fazer em seus próprios 
corações, do contrário vocês semearão joio. Quando o Senhor 
toca seus lábios com uma brasa viva de Seu altar, então a 
trombeta de todo verdadeiro vigia dará um certo som - muito diferente 
daquele que temos ouvido (WHITE, 1890e).116 

 

Conclui-se que (1) uma obra especial deve ser feita pelo povo, caso contrário, 

muitos não estarão prontos para receber a Chuva Serôdia; (2) outros vasos não 

estarão preparados para a Chuva Serôdia por causa de sentimentos ruins que são 

 
116 Partes dessa visão foram publicadas em: Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, 469. 
A visão foi dada em Salamanca, no dia 3 de novembro de 1890 (Manuscrito 40 de 1890), mas só foi 
escrita em março de 1891, por isso aparecerá também como Carta 92 de 1891. 
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nutridos; e (3) há uma obra a se fazer em cada coração para ser semelhante ao de 

Cristo e assim semear trigo e não joio. 
 

2.4.16. Nenhum tempo específico para a Chuva Serôdia 

Em vários momentos de sua história a IASD se deparou com pessoas tentando 

marcar uma data para os eventos finais e a volta de Jesus. Muitos estavam desejosos 

de saber quando teria lugar a Chuva Serôdia e a conclusão da pregação do 

evangelho. No dia 05 de setembro de 1891, num sermão pregado em Lansing, 

Michigan, que posteriormente foi publicado na Review and Herald, Ellen G. White 

abordou sobre essa questão de tentar marcar um tempo para a vinda da Chuva 

Serôdia:    

Satanás está sempre pronto a encher a mente com teorias e cálculos 
que desviam homens da verdade presente, e inabilitam-nos para dar 
a mensagem do terceiro anjo ao mundo (...) Jesus não veio assombrar 
os homens com alguns grandes pronunciamentos de um tempo 
especial em que havia de ocorrer algum grande acontecimento, mas 
veio instruir e salvar os perdidos. Não veio despertar e satisfazer 
curiosidade; pois sabia que isto não faria senão aumentar o desejo por 
coisas curiosas e maravilhosas (...) Há intenso desejo da parte de 
muitos de surpreender o mundo com algo de original, que erga o povo 
a um estado de êxtase espiritual, e mude a presente ordem de 
conhecimento pessoal (...) Tenho sido repetidamente advertida com 
referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus 
uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo 
definido nem para o derramamento do Espírito Santo nem para a vinda 
de Cristo (WHITE, 1892a).117 

Antes de ir para Michigan, enquanto estava procurando entre seus escritos algo 

que pudesse ajudar no preparo das mensagens que teria que apresentar, Ellen G. 

White se deparou com um envelope, guardado a quarenta anos, onde estava escrito: 

“Testemunho dado quanto ao marcar tempo”. Neste escrito havia uma cópia de uma 

visão que Deus lhe havia dado em 21 de junho de 1851, em Camden, NY, em que 

Deus havia mostrado para ela que o “tempo não seria mais uma prova”, e que a 

tentativa de se marcar datas estava gerando uma falsa excitação no povo. Deus 

também mostrou que a Terceira Mensagem Angélica pode “subsistir sobre seu próprio 

 
117 Este sermão foi publicado na Review and Herald nas edições de 22 e 29 de março e 5 de abril de 
1892. Em português, partes do sermão foram publicados em: Mensagens Escolhidas, vol. 1, p. 185-
191. 
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fundamento, e que não precisa de nenhum tempo para fortalecê-la e que irá com forte 

poder”.  

No mesmo sermão, Ellen G. White ainda afirmou: 

Ninguém, no entanto, será capaz de predizer exatamente quando virá 
aquele tempo; pois "daquele dia e hora ninguém sabe". Não sereis 
capazes de dizer que Ele virá dentro de um, dois, ou cinco anos, nem 
deveis retardar Sua vinda, declarando que não será por dez, ou vinte 
anos (...) A mensagem do terceiro anjo está-se avolumando num alto 
clamor, e não deveis sentir-vos na liberdade de negligenciar o dever 
presente, e ainda entreter a ideia de que em algum tempo futuro sereis 
recipientes de grande bênção, quando, sem nenhum esforço de vossa 
parte tiver lugar maravilhoso reavivamento. Hoje deveis entregar-vos 
a Deus, para que Ele vos torne vasos para honra, e aptos para Seu 
serviço. Hoje deveis entregar-vos a Deus para que sejais esvaziados 
do próprio eu, esvaziados de inveja, ciúmes, ruins suspeitas, pelejas, 
tudo quanto seja desonroso para Ele. Hoje deveis ter purificado vosso 
vaso a fim de estar prontos para o orvalho celeste, prontos para os 
aguaceiros da Chuva Serôdia; pois a Chuva Serôdia virá, e a bênção 
de Deus encherá toda alma que estiver purificada de toda 
contaminação. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo, para 
estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do 
Senhor - preparados para o batismo do Espírito Santo (WHITE, 
1892a). 
 

 

Ela então conclui:  

Não tenho nenhum tempo específico de que falar, no qual tenha lugar 
o derramamento do Espírito Santo — quando o poderoso anjo descer 
do Céu, e se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este 
mundo; minha mensagem é que nossa única segurança é estarmos 
prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas 
e ardendo. Cristo nos disse que vigiássemos; “porque, à hora em que 
não cuidais, o Filho do homem virá”. Mateus 24:44. “Vigiai e orai” 
(Marcos 13:33) é a recomendação a nós dada por nosso Redentor. 
Dia a dia devemos buscar a iluminação do Espírito de Deus, para que 
faça Sua obra na alma e no caráter. Oh! quanto tempo tem sido 
desperdiçado em dar atenção a coisas frívolas! Arrependei-vos e 
convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados quando 
vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor (WHITE, 
1892b). 

 

Com base nas palavras deste sermão, podemos concluir que: (1) Satanás tenta 

encher a mente dos homens com teorias e cálculos que os levam a uma excitação 

com relação a Chuva Serôdia, e isso os inabilita a anunciar a terceira mensagem 

angélica; (2) nunca mais haveria para o povo de Deus uma mensagem baseada no 
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tempo; (3) não devemos saber o tempo definido para o derramamento da Chuva 

Serôdia nem para a volta de Jesus; e (4) a mensagem do terceiro anjo está se 

avolumando num alto clamor, mas há um dever para o presente – se preparar para 

ser um recipiente do Espírito.  

Podemos concluir ainda que (5) a condição para o recebimento da Chuva 

Serôdia é o esvaziamento do próprio eu, da inveja, dos ciúmes, ruins suspeitas, 

pelejas, tudo que seja desonroso para Deus; (6) a Chuva Serôdia virá e a benção de 

Deus encherá toda alma que estiver purificada da contaminação; (7) há uma 

combinação das palavras “tempo de refrigério pela presença do Senhor”, com 

“batismo do Espírito Santo” e “Chuva Serôdia”; (8) a obra será concluída quando vier 

o derramamento do Espírito Santo, representado pelo poderoso anjo que desce do 

Céu (Ap. 18) e dará poder para a conclusão da Terceira Mensagem Angélica; (9) a 

única segurança é estar preparado para o “refrigério celeste”, tendo as lâmpadas 

preparadas e ardendo; e (10) buscar a iluminação do Espírito Santo para que este 

faça sua obra hoje deve ser a tarefa diária a ser realizada. 

 

2.4.17. A Chuva Serôdia está chegando 

A próxima menção ao tema da Chuva Serôdia aparecerá num sermão pregado 

em Healdsburg, Califórnia, no sábado pela manhã do dia 19 de setembro de 1891. 

Ainda que Ellen G. White não falasse de um tempo determinado para a vinda da 

Chuva Serôdia, na próxima menção ao tema vemos o senso de urgência no preparo 

para recebe-la. Catorze dias depois de haver dito que nenhum tempo específico 

deveria ser apresentado, ela disse: 

Não há virtude em suas orações a Deus quando você se levanta da 
oração e começa a falar palavras afiadas e a se tornar desagradável 
em sua família. Quando você se levanta de suas orações e começa a 
se preocupar em encontrar defeitos em tudo e com o próprio Deus - 
pois isso já foi feito - suas orações não vão além de sua cabeça. 
Teremos agora aquela fé que opera por amor e purifica a alma aqui 
onde esta reforma significa tanto? Bem, isso é o que queremos. 
Porque a Chuva Serôdia está chegando, queremos que o vaso seja 
purificado de seu trabalho de impureza. Queremos que o vaso seja um 
vaso para honra, apto para o uso do Mestre. Há vasos para desonra e 
há vasos para honrar. Agora queremos fazer nossa escolha e revelar 
(que) escolhemos ser um vaso para honra. 
Há milhares que foram viciados em reclamar. Eles são resmungões 
crônicos; mas todos esses nunca entrarão no céu. Como você pode 
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se curar? Cristo lhes diz: “Eu lhes darei um novo coração.” (Ezequiel 
36:26) Eles professam crer na verdade? Eu saberei quando houver 
uma mudança naquele membro indisciplinado, a língua. "Um novo 
coração eu te darei." [...] 
Eu tenho aquele amor, aquela fé que opera pelo amor e purifica o 
coração para a segunda, a Chuva Serôdia; a descida do Espírito Santo 
de Deus? 
Agora, alguns lhe dirão, e eles começarão a contar, contar e calcular, 
quando a Chuva Serôdia estiver chegando. Eu preferiria que você 
considerasse agora mesmo que você tenha trazido a eternidade em 
seus cálculos concernentes ao seu eu individual. Considere se você 
trouxe a eternidade diariamente para ver. Se você está certo com Deus 
hoje, você está pronto se Cristo vier hoje. O que precisamos é de 
Cristo formado em nós, a esperança da glória. Queremos que você 
tenha um anseio profundo e sincero pela justiça de Jesus Cristo. Suas 
vestes antigas de farisaísmo não lhe darão uma entrada no reino de 
Deus, mas aquela veste tecida no tear do céu - a justiça de Jesus 
Cristo - (dará). Ela lhe dará uma herança entre os santificados. Isso é 
o que nós queremos. Vale mais do que todo o ganho mundano; vale 
mais do que todas as suas fazendas; vale mais do que toda a honra 
que seres finitos podem conceder a vocês (WHITE, 1891a). 

 

Pode-se concluir com base nesse sermão, que a Chuva Serôdia estava 

chegando, devendo os “vasos” estarem prontos para recebê-la sendo limpos de toda 

impureza, e que muitos estariam fazendo cálculos sobre o tempo da Chuva Serôdia, 

mas o melhor seria não adiar o preparo para um momento futuro. 

 

2.4.18. Ansiedade pela vinda da Chuva Serôdia 

No sábado seguinte, dia 26 de setembro, Ellen fez um segundo sermão no 

acampamento em Healdsburg e voltou ao tema da Chuva Serôdia: 

Se aqueles que lidarem com a palavra de Deus vierem a Deus como 
criancinhas, eles verão sua salvação, e Jesus andará entre eles para 
torná-los vasos para honra. Aqueles que seguem na luz não precisam 
ter ansiedade para que no derramamento da Chuva Serôdia não 
sejam batizados com o Espírito Santo. Se quisermos receber a luz do 
anjo glorioso que ilumina a Terra com sua glória, vamos cuidar para 
que nosso coração seja purificado, esvaziado de si mesmo e voltado 
para o céu, a fim de que estejam prontos para a Chuva Serôdia. 
Sejamos capazes de nos unir na proclamação do anjo que iluminará a 
terra com a sua glória. Sejamos colaboradores com Cristo. Agora é a 
hora de deixarmos o eu morrer, de crucificar a carne, com as afeições 
e luxúrias, para negar os desejos do apetite e da paixão. As mentes 
de muitos são canais para pensamentos impuros. Eles não percebem 
o caráter ofensivo do pecado. Eu chamo você para limpar a rodovia do 
rei. Responsabilidades pesadas estão repousando sobre você; pois 
você deve representar o caráter do seu Senhor para o mundo. A fé 
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sem obras é morta. Deve haver obras correspondentes, ou a fé é inútil, 
uma mera pretensão, uma profissão vazia. Você deve manifestar sua 
fé por uma vida de integridade, tornando evidente que Cristo está no 
coração e que você é capaz de mostrar qual é a esperança de seu 
chamado (WHITE, 1892d). 

 

Pode-se concluir que todos os que seguem a luz dada através da Palavra de 

Deus não precisam estar ansiosos quanto ao serem batizados pelo Espírito Santo no 

derramamento da Chuva Serôdia, pois para tomar parte nesse movimento é 

necessário que o coração seja purificado, esvaziando-se do próprio eu e voltado para 

as coisas espirituais. Só assim se estará pronto para a Chuva Serôdia e para a 

participação da proclamação do evangelho que iluminará a Terra. 

 

2.4.19. A luz chegou do trono de Deus 

Ellen G. White havia completado 64 anos e fazia planos para se mudar para as 

proximidades do lago Michigan, onde havia comprado um lote e começado a 

construção de uma casa. Lá, ela planejava ter mais tempo para escrever um livro 

sobre a vida de Cristo (Caminho a Cristo), mas foi então surpreendida pelo convite de 

ir a Austrália para auxiliar na obra que lá estava em andamento. 

 

2.4.20. Mudança de Ellen G. White para a Austrália 

Os adventistas começaram a obra na Austrália de maneira formal em 1880. Em 

1884, na assembleia da Associação geral, foi decidido enviar o pastor Stephen N. 

Haskell para ajudar nos trabalhos lá e, convidando mais quatro amigos e suas famílias, 

eles se juntaram para esse desafio. Assim, em junho de 1885, as cinco famílias 

chegaram a Austrália e se dedicaram a obra de todo coração. Pouco tempo depois, 

uma igreja com 90 membros foi organizada em Melbourne e uma revista mensal 

começou a ser publicada (The Bible Echo and Signes of the Times) (WHITE, 2015a, 

p. 268). Cerca de seis anos depois, em 1891, haviam poucas igrejas, uma pequena 

instituição em Melbourne e apenas 729 membros na Austrália e Nova Zelândia 

(FORTIN e MOON, 2018, p. 77). 

Eram grandes os desafios neste novo país em que a IASD buscava estabelecer 

raízes, de modo que a ajuda de Ellen G. White seria muito bem-vinda. O convite feito 
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a ela e os planos para sua viagem foram divulgados em um artigo da Review and 

Herald, escrito pelo então presidente da Associação Geral, Ole A. Olsen. O artigo 

dizia: 

Há um pedido urgente e prolongado para que a irmã White vá a 
Austrália. O caminho, porém, não está aberto. Parece muito pesado 
para ela empreender uma viagem dessa natureza, devida à idade e a 
debilidade física. No entanto, ela está animada e tem respondido 
favoravelmente. Logo, é muito provável que ela e o pastor White 
viajem de navio para a Austrália no mês de novembro seguinte 
(OLSEN, 1891).    

 

Diante do convite, Ellen G. White desejava receber alguma indicação de que 

Deus aprovava sua viagem, mas não recebia qualquer sinal da vontade do Senhor. 

Quatro dias antes da publicação do artigo de Olsen na Review and Herald, ela 

escreveu em seu diário: 

Esta manhã, estou preocupada e ansiosa a respeito do meu dever. 
Será que é da vontade de Deus que eu vá para a Austrália? Isso 
significa muito para mim. Não recebi nenhuma revelação especial para 
deixar os Estados Unidos e ir para um país distante. Se soubesse ser 
essa a voz de Deus, eu iria. Mas não consigo compreender isso 
(WHITE, 1891b). 

 

Mesmo não tendo um claro “Assim diz o Senhor”, Ellen G. White estava 

submissa a vontade da igreja e, em uma carta escrita a seu filho Edson, no dia 9 de 

agosto de 1896, falando sobre sua ida para a Austrália, ela escreveu: “Não tive 

nenhum raio de luz que Ele (o Senhor) me desse para vir a este País. Vim em 

submissão à voz da Associação Geral, a qual sempre sustentei ser autoridade 

(WHITE, 1896c). 

Ellen G. White estava ciente da grande responsabilidade que seria aceitar esse 

convite. Mesmo não tendo uma clara resposta de Deus, tomou a decisão de ir, e no 

dia 12 de novembro de 1891 embarcou no navio S. S. Alameda, no porto de São 

Francisco, Califórnia, chegando no porto de Sidney no dia 08 de dezembro, por volta 

das 7h da manhã. A comitiva era composta por Ellen G. White, seu filho Willie C. 

White, Emily Campbell, Mary Walling e Fannie Bolton. O pastor Starr e sua esposa se 

uniram ao grupo em Honolulu (WHITE, 2015a, p. 270). 
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O ano de 1982 testemunhou cinco declarações de Ellen G. White sobre a 

Chuva Serôdia. A primeira menção aparece em uma carta escrita ao pastor Stephen 

N. Haskell em 6 de abril de 1892, cerca de quatro meses após sua chegada a 

Austrália. Haskell fizera parte do primeiro grupo que fora enviado pela IASD para 

trabalhar naquele país em 1885, e estava agora como presidente da Associação da 

Califórnia. 

Ellen G. White estava em Preston, Vitória, quando escreveu a carta, assim se 

expressando: 

Meu coração deseja que o povo de Deus acorde e veja como o 
trabalho foi prejudicado, mesmo neste país, por falta de amor fraterno. 
Inveja, ciúme e exaltação do eu expulsarão Jesus do coração... Quero 
que você entenda que está sendo julgado; Deus está testando-os para 
ver se eles podem ser membros de sua família no céu... 
Que mais posso dizer? Meu coração está cheio de transbordar. Os 
únicos qualificados para este trabalho são aqueles que estão 
impregnados pelo Espírito Santo. A luz chegou. Do trono de Deus 
brilha a luz que tem de iluminar toda a terra com seus raios brilhantes. 
Não apreciaremos os privilégios preciosos colocados ao nosso 
alcance? Iremos avançar em nossa própria fraqueza? Andaremos à 
luz das faíscas de nosso próprio fogo? O plano do Senhor é que esses 
privilégios e oportunidades representem uma obra especial em nosso 
favor. Vamos andar na luz? Vamos incentivar essa luz a brilhar no 
caminho dos outros? Por quanto tempo vamos decepcionar Jesus por 
uma vida morna e indecisa, sem amor? O castiçal deve ser removido 
do seu lugar? Cristo declara que será, a menos que "nos 
arrependamos e façamos as primeiras obras” [Ap. 2:5]. 
Oh, se o Senhor pudesse trazer convicção e conversão às almas, para 
que a luz que agora está brilhando não seja tirada de nós porque não 
andamos na luz ou tiramos outros das trevas. Sinto profundamente 
essa frivolidade e ausência de vida do povo de Deus. Peço que não 
descanse até que suas almas estejam totalmente iluminadas com os 
brilhantes raios do Sol da justiça. Aqueles que não tiram vantagem da 
luz que possuem, não apenas deixarão de receber mais luz, mas 
também perderão a luz que agora brilha sobre eles. Como Cafarnaum, 
eles foram exaltados para o céu do ponto de vista privilegiado, mas, a 
menos que respondam à luz, serão deixados em completa escuridão 
e não saberão onde estão tropeçando. 
Eu lhe digo que Deus está nos testando agora, agora mesmo. Toda a 
terra deve ser iluminada por sua glória. A luz agora está brilhando e 
quão difícil é para os corações endurecidos aceitarem Jesus como seu 
Salvador pessoal; quão difícil é sair da rotina da religião legal; Quão 
difícil é apropriar-se do rico e gratuito presente de Cristo. 
Quem não aceitou esta oferta nada entenderá sobre a luz que encherá 
toda a Terra com sua glória. Que todos os corações busquem o 
Senhor agora. Que o eu seja crucificado, pois bênçãos ricas e 
gloriosas aguardam todos os que permanecem em contrição de alma. 
Jesus pode habitar com eles (WHITE, 1892g). 
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De acordo com o texto, podemos concluir que: (1) os únicos qualificados a 

fazerem a obra de Deus são aqueles que estão impregnados do Espírito Santo; (2) a 

luz que brilha pode ser tirada se os que a receberem não andarem nela; (3) a luz que 

vem do trono de Deus representada pelo anjo de Apocalipse 18 já estava brilhando, 

ou seja, o alto clamor já havia iniciado; e, finalmente, (4) aqueles que não aceitarem 

a oferta do Céu não entenderão a manifestação da luz quando ela encher toda a Terra, 

ou seja, não terão discernimento da forma como Deus age. 

 

2.4.21. A descida do Espírito Santo é vista como estando no futuro 

A segunda menção sobre a Chuva Serôdia em 1892 aparece em outra carta 

escrita ao pastor Haskell em 25 de junho. Ellen G. White se queixou por não estar 

recebendo mais cartas dele e disse que elas eram muito bem-vindas. Falou também 

da importância do trabalho fiel de cada obreiro de Deus e da breve volta de Jesus. 

Depois de fazer menção ao texto de Malaquias 3:18 a 4:2, onde o profeta faz um 

contraste entre o justo e o injusto, entre os soberbos que cometem perversidades e 

os que temem ao nome do Senhor, ela diz: 

Vai se levantar a igreja vestindo suas belas vestes: a justiça de Cristo? 
Em breve você verá quem são vasos de honra. ‘Depois disso, vi outro 
anjo descendo do céu com grande poder, e a terra foi iluminada com 
sua glória ... [Apocalipse 18: 1-2]' ‘... Mas para vocês, aqueles que 
temem o meu nome, nascerão o sol da justiça e em suas asas trará 
salvação. Você sairá e pulará como bezerros do rebanho [Malaquias 
4: 1-2].’ Aqui está claramente indicado quem serão os vasos de honra 
e receberão a Chuva Serôdia. Toda alma que continuar em pecado 
diante da luz que agora brilha será cega e aceitará os enganos 
procedentes de Satanás. Agora estamos chegando ao fim da história 
desta terra... 
Quem não aceitou esta oferta nada entenderá da luz que enche toda 
a terra com sua glória. Que todos os corações busquem o Senhor 
agora. Que o eu seja crucificado, pois bênçãos ricas e gloriosas 
aguardam todos os que permanecem com uma alma contrita. Jesus 
pode morar com eles. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é 
vista como pertencente ao futuro, mas é um privilégio da igreja tê-lo 
agora. Procure-o, ore por ele, acredite nele. Precisamos disso, e o céu 
está esperando para conceder-nos (WHITE, 1892g). 

 

Podemos concluir, com base nesta carta, que: (1) receberão a Chuva Serôdia 

os que temem ao nome do Senhor e andam na luz que Deus lhes tem concedido; por 

outro lado, (2) toda pessoa que continua em pecado, mesmo diante da luz, será 
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cegada e aceitará os enganos de Satanás; e (3) aqueles que não aceitarem a oferta 

divina não vão discernir a luz que encherá toda a Terra com Sua glória. 

 

2.4.22. A Chuva Serôdia encherá os corações com o amor de Deus 

A próxima menção a Chuva Serôdia vai aparecer cerca de dois meses depois, 

em uma carta escrita ao pastor Uriah Smith em 30 de agosto. Ellen G. White falou 

sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e dos resultados que 

sucederam. Declarou que o Espírito Santo glorifica a Deus, revelando Seu caráter, e 

que os que receberam o Espírito Santo reconheceram que não possuíam nenhuma 

justiça própria, mas dependiam da de Cristo. Ela ainda declara:   

Quando o Espírito Santo foi derramado do céu, a igreja inundou-se de 
luz, mas Cristo era a fonte dessa luz; Seu nome era pronunciado por 
todos os lábios, Seu amor preenchia cada coração. Assim será 
quando o anjo que desce do céu com grande poder iluminar a Terra 
com a Sua glória (Ap 18:1). Possa o Senhor ajudar Seu povo a ver e 
compreender o que é a verdade (WHITE, 1892h). 

 

Podemos concluir que quando a Chuva Serôdia vier, ela preencherá os 

corações com o amor de Deus e o nome de Cristo estará em todos os lábios. 

 

2.4.23. O alto clamor já começou 

A próxima menção a Chuva Serôdia aparece três meses depois, num artigo 

publicado na Review and Herald, com o título: “Os perigos e privilégios dos últimos 

dias”. O artigo foi publicado em duas edições da revista, nos dias 22 e 29 de novembro 

de 1892. Ellen G. White trata do “Alto Clamor” nas seguintes palavras: 

O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor 
do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o 
Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo 
cuja glória há de encher a Terra. Pois é a obra de cada um a quem 
veio a mensagem de advertência, exaltar a Jesus e apresentá-Lo ao 
mundo como foi revelado em tipos, prefigurado em símbolos, 
manifestado nas revelações dos profetas, patenteado nas lições 
dadas aos Seus discípulos e nos maravilhosos milagres operados em 
benefício dos filhos dos homens. Examinai as Escrituras, pois são elas 
que testificam dEle. 
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Se quiserdes ficar firmes através do tempo de angústia, tereis de 
conhecer a Cristo e apropriar-vos do dom de Sua justiça, que Ele 
atribui ao pecador arrependido (WHITE, 1892e).118 

Jesus havia advertido aos discípulos a respeito de um tempo de prova: “Porque 

nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora 

não tem havido e nem haverá jamais” (Mt 24:21). O profeta Daniel escreveu: “Nesse 

tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e 

haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele 

tempo; mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito 

no livro” (Dn 12:1).  

Com base nesses textos e outros, Ellen G. White deu várias advertências sobre 

um tempo de prova pelo qual passará o povo de Deus.119 Ela estava alertando 

justamente sobre isso, enfatizando que esse “tempo de prova” estava chegando, 

quando disse que: “O Alto Clamor do Terceiro ano já começou na revelação da justiça 

de Cristo”. Essa é uma referência a mensagem da “justificação pela fé”, pregada na 

assembleia de Mineápolis, em 1888 (MAXWELL, 1988). Se o Alto Clamor havia 

começado, teria a Chuva Serôdia sido derramada então?  

O historiador George Knight, comentando esse texto, tenta elucidar da seguinte 

forma: “A chuva temporã caía no outono e fazia a semente germinar. A Chuva Serôdia 

vinha durante a primavera, fazendo o grão amadurecer preparando-o para a colheita”. 

Então, conclui que “a chuva temporã começou a cair durante o Pentecostes, com o 

derramamento do Espírito Santo, e que a Chuva Serôdia do Espírito Santo deve cair 

pouco antes do segundo advento”.  

O historiador explica que o alto clamor, em contrapartida, “é a última mensagem 

a ser proclamada pelo povo de Deus a um mundo agonizante e a Chuva Serôdia 

fornece o poder necessário para proclamá-la”. Logo, a Chuva Serôdia qualifica a igreja 

para dar testemunho durante o alto clamor, e então conclui: “esses dois eventos nunca 

deveriam ocorrer separados. Lamentavelmente, ... o ideal nem sempre acontece 

quando e como esperamos” (KNIGHT, 2003, p. 121-122). 

Na visão de Knight, Ellen G. White cria que o alto clamor havia começado com 

a proclamação da justiça pela fé em 1888, mas não a Chuva Serôdia. Ele afirma que 

a ideia que a Chuva Serôdia já havia começado derivou-se das conclusões que A. T 

 
118 Publicado em português, em: Mensagens Escolhidas, Vol. 1, pp. 362-363. 
119 Ver: Eventos Finais, 69. 
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Jones, G. B. Starr e W. W. Prescott, fizeram da declaração de Ellen G. White de 1892, 

de que “o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o 

Redentor que perdoa os pecados”.120 Knight afirma categoricamente: “Não 

encontramos em parte alguma de seus escritos [Ellen G. White] uma afirmação 

pessoal de que a Chuva Serôdia havia começado em 1888 ou 1893” (KNIGHT, 2003, 

p. 123). 

O que então Ellen G. White quis dizer com sua declaração de que o alto clamor 

havia começado em 1888? Knight explica:  

Em essência, a sra. White estava dizendo que os adventistas do 
sétimo dia haviam, afinal, entendido plenamente a terceira mensagem 
angélica. Embora compreendessem as seções de Apocalipse 14:12 
que trata da espera paciente da volta do Senhor, e da necessidade do 
povo escatológico de Deus obedecer aos Seus mandamentos, haviam 
passado por alto a parte do texto que fala da “fé de Jesus”. Daí a 
importância das contribuições de Jones e Waggoner. Eles não só 
pregaram o segundo advento e os mandamentos, mas chamaram a 
atenção da denominação para uma adequada compreensão da justiça 
pela fé. Ou seja, uniram os aspectos da teologia adventista, que eram 
distintivamente adventistas, ao grande tema da justificação pela fé, 
que, no dizer de Ellen G. White, estava sendo ensinado pelos 
pregadores da santidade (KNIGHT, 2003, p. 125). 

 

Na segunda parte do artigo publicado uma semana depois na Review, Ellen G. 

White fala dos resultados do dia de Pentecostes, quando milhares de pessoas 

entenderam ser Jesus o Messias prometido, e foram convertidos e batizados. Ela 

continua: 

 

Eles disseram um ao outro: “Este [Jesus] é o mesmo que foi acusado 
de gula, de comer com publicanos e pecadores; aquele que foi 
amarrado e açoitado e crucificado. Acreditamos nele como o Filho de 
Deus, o príncipe e Salvador. “Arevelação de Cristo pelo Espírito Santo 
trouxe a eles um senso do seu poder e majestade, e eles estenderam 
suas mãos para ele pela fé, dizendo:“ Eu acredito”. Assim foi no tempo 
da chuva temporã; mas a Chuva Serôdia será mais abundante. O 
Salvador dos homens será glorificado, e a terra será iluminada com o 
brilho luminoso dos raios de sua justiça. Ele é a fonte de luz, e a luz 
dos portais entreaberta tem brilhado sobre o povo de Deus, para que 

 
120 Jones declarou no princípio de 1893: “Durante quatro anos estivemos no tempo da chuva serôdia" 
(Ver: General Conference Bulletim, 1893, p. 463). Semelhantemente, Jones disse aos delegados que 
Ellen G. White havia afirmado que estavam vivendo “no tempo da chuva serôdia desde o encontro de 
Mineápolis” (Ver: General Conference Bulletim, 1893, p. 177). 
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eles possam erguê-lo em seu caráter glorioso diante daqueles que 
estão nas trevas (WHITE, 1892f). 

 

 

A segunda parte do texto parece ser um argumento a mais para as ideias de 

Knight. Ellen G. White declara que a Chuva Serôdia “será” mais abundante, o Salvador 

“será” glorificado e a Terra “será” iluminada, verbos estes que colocam a descida do 

Espírito Santo na Chuva Serôdia como um evento ainda no futuro. 

Assim, com base nestes dois artigos, podemos concluir que: (1) um tempo de 

prova está diante de nós, quando as provas finais cairão sobre o povo de Deus; (2) o 

alto clamor já começou na “revelação da justiça de Cristo”, conforme apresentado na 

assembleia de 1888, em Mineápolis, pelos pregadores Jones e Waggoner; e que (3) 

a Chuva Serôdia está ainda no futuro e será derramada pouco antes do segundo 

advento de Cristo, preparando o solo para a colheita, que ocorrerá somente na volta 

do filho de Deus (Ap. 14:14-16); quando a Chuva Serôdia vier, (4) o Salvador será 

glorificado e a Terra será iluminada com o brilho luminoso dos raios de sua justiça. 

 

2.4.24. Rejeição à luz de Deus no tempo do alto clamor 

A próxima menção ao tema aparece em um artigo de Ellen G. White, publicado 

em duas partes na Review and Herald, nos dias 6 e 13 de dezembro de 1892. Sob o 

título “Deixe a trombeta dar o sonido certo”, Ellen G. White fala sobre o falso sábado 

que tentará ser imposto pelo homem do pecado na fase final do grande conflito entre 

o bem e o mal. Ela diz que Satanás e seus anjos estão “trabalhando com energia e 

perseverança por meio de instrumentos humanos para realizar seu propósito de 

obliterar da mente dos homens o conhecimento de Deus. Mas enquanto Satanás 

opera com suas maravilhas mentirosas, o tempo predito no Apocalipse, o anjo 

poderoso que iluminará a todos com sua glória, proclamará a queda da Babilônia e 

apelará ao povo de Deus para sair dela”. Ela continua: 

No tempo do alto clamor do terceiro anjo, aqueles que ficaram um 
pouco cegos pelo inimigo, que não se recuperaram da armadilha de 
Satanás, estarão em perigo, pois será difícil para eles discernir a luz 
do céu e estarão inclinados a aceitar a falsidade. Sua experiência 
errada afetará seus pensamentos, decisões, propostas e conselhos. 
As evidências que Deus deu não serão evidências para aqueles que 
cegaram os olhos escolhendo as trevas em vez da luz. Tendo rejeitado 
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a luz, eles produzirão teorias que chamarão de “luz”, mas que o 
Senhor chama de "faíscas inflamadas por si mesmos", e serão eles 
que dirigirão seus passos (WHITE, 1892c). 

 

Com base nessa menção, podemos concluir que no tempo do alto clamor todos 

os que rejeitarem a luz de Deus ficarão cegados pelos enganos de Satanás e 

produzirão teorias que chamarão de “luz”, mas não passarão de “faíscas inflamadas”, 

ou seja, as próprias ideias. 

 

2.4.25. Espírito Santo derramado em Battle Creek 

As próximas menções ao tema da Chuva Serôdia vão surgir no contexto dos 

reavivamentos da década de 1890. Alguns fatores contribuíram para esse período de 

grande reavivamento e busca do Espírito Santo. Entre eles, os desdobramentos da 

assembleia em Mineápolis em 1888 e a publicação de leis dominicais ameaçando a 

liberdade de culto e adoração. 

 

2.4.26. Leis Dominicais 

Desde 1858, Ellen G. White havia previsto que leis dominicais seriam usadas 

para perseguir os observadores do sábado pouco antes do segundo advento de 

Cristo. Em 1884, a igreja adventista começou a publicar o Sabbath Sentinel e em 1886 

o American Sentinel, cujo propósito das revistas era alertar os cidadãos e membros 

da igreja a respeito dos perigos de uma legislação dominical  (FORTIN e MOON, 2018, 

p. 1031). Em 1888 e 1889, H. W. Blair apresentou ao senado dos Estados Unidos um 

projeto de lei dominical. Um dos adventistas que foi contra o projeto, o professor 

Alonzo T. Jones, chegou a discursar no congresso americano em defesa da liberdade 

religiosa (JONES, 2016). 

Por volta daquele mesmo período, Ellen G. White escreveu: 

Vemos que os esforços estão agora sendo feitos para restringir nossas 
liberdades religiosas. A questão do domingo está agora assumindo 
grandes proporções. Uma emenda a nossa Constituição está sendo 
acelerada, e quando for alcançada, seguir-se-á a opressão (WHITE, 
1888c). 
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Em 1889, a previsão de Ellen G. White parecia estar se tornando realidade, já 

que quase todos os estados norte-americanos haviam aprovado uma legislação 

dominical extremamente rigorosa que proibia negócios, trabalho e mesmo alguns tipos 

de lazer aos domingos. Preocupados com tal situação, no dia 21 de julho deste ano, 

a Igreja adventista organizou em Battle Creek a Associação de Liberdade Religiosa 

para se opor a legislação dominical e assistir os que eram trazidos à corte por causa 

da violação das leis dominicais (NEUFELD, 1976, p. 1198). 

A questão de uma legislação dominical associada a todos os desdobramentos 

da assembleia de Mineápolis, principalmente a sua forte ênfase na mensagem de 

justificação pela fé em Cristo, provocaram o surgimento de um extraordinário 

reavivamento espiritual na história do adventismo na década de 1890. Em 1892, 

houveram assinalados reavivamentos nas instituições da igreja em Battle Creek, com 

grande testemunho da obra do Espírito de Deus. Ellen G. White escreveu: 

Depois do derramamento do Espírito de Deus em Battle Creek, foi 
provado no colégio que um tempo de grande luz espiritual é também 
um tempo de correspondentes trevas espirituais. Satanás e suas 
legiões de instrumentos satânicos se acham em campo, forçando seus 
poderes em toda alma a fim de tornar de nenhum efeito os chuveiros 
da graça que vieram do Céu para reavivar e vivificar as energias 
adormecidas para ação decidida a fim de transmitir aquilo que Deus 
comunicou. Houvessem todas as muitas almas, então esclarecidas, 
ido imediatamente trabalhar a fim de transmitir a outros aquilo que 
Deus lhes dera justamente para esse desígnio, mais luz haveria sido 
dada, mais poder concedido. Deus não comunica luz apenas para uma 
pessoa, mas para que ela a difunda, e Deus seja glorificado. É sentida 
sua influência. 
Em todos os séculos períodos de reavivamento espiritual e o 
derramamento do Espírito Santo foram seguidos de trevas espirituais 
e dominante corrupção. Tomando em consideração aquilo que Deus 
fez em oportunidades e privilégios e bênçãos em Battle Creek, a igreja 
não tem feito honroso progresso no efetuar sua obra, e a bênção de 
Deus não repousará sobre a igreja no aumentar ainda mais a luz, 
enquanto eles não usarem aquela que Ele mandou em Sua Palavra. 
A luz que poderia resplandecer em raios claros e distintos, 
enfraquecerá em meio da escuridão moral. O poder ativo da verdade 
de Deus é dependente da cooperação do instrumento humano com 
Ele em piedade, zelo, abnegados esforços para levar a luz da verdade 
a outros (WHITE, 1893c). 

 

 

Ellen G. White continuou o mesmo assunto do derramamento do Espírito Santo 

no colégio de Battle Creek, alertando não se tratar de fanatismo, como alguns 
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achavam, mas da verdadeira atuação do Espírito de Deus. Seria esse derramamento 

do Espírito a Chuva Serôdia? Alguns acreditam que sim. Duffield afirma que em 

apenas uma carta, enviada ao pastor W. W. Prescott, Ellen G. White cita sete vezes 

a atuação do Espírito Santo, e aplica essas menções como sendo o “alto clamor de 

Apocalipse 18”, que já havia começado, o que só poderia acontecer através da 

investidura especial do Espírito Santo [Chuva Serôdia] (DUFFIELD, 2014, p. 42). 

Por outro lado, alguns acreditam que os reavivamentos da década de 1890 

poderiam ter dado início a Chuva Serôdia, mas isso não aconteceu. Schwarz e 

Greenleaf perguntam: “E o que dizer do despertamento espiritual que havia seguido a 

Mineápolis e parecia durante os próximos vários anos anunciar o início da “Chuva 

Serôdia” e as horas finais da Terra? Hesitou, vacilou -  e se desviou do assunto por 

um quarto de século” (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 187).  

Podemos concluir do texto que um tempo de grande luz espiritual é seguido por 

um tempo de correspondentes trevas espirituais, assim tendo sido em todos os 

séculos. Conclui-se ainda que o derramamento do Espírito Santo ocorreu em vários 

“períodos” da história, o que parece fortalecer a ideia de que os reavivamentos 

experimentados na década de 1890 não se tratavam da Chuva Serôdia, mas de mais 

uma manifestação do Espírito, como já ocorrera em outros momentos. 

 

2.4.27. A igreja não é Babilônia 

No desejo de ver avançar a obra de Deus nos Estados Unidos, A. W. Stanton, 

um membro regular da IASD, fez uma doação de cerca de 40 mil dólares para igreja. 

Entretanto, insatisfeito com certas decisões que a igreja tomava, se tornou um crítico 

muito severo, tanto da denominação quanto do ministério pastoral. No início do ano 

de 1893 ele publicou um livrete de 64 páginas, intitulado: “O Alto Clamor! Caiu 

Babilônia! Pesada na Balança e Achada em Falta”, onde concentrou sua atenção nas 

mensagens de repreensão e censura dos Testemunhos de Ellen G. White à igreja 

adventista, olvidando as promessas de graça e misericórdia e o fato de Deus 

repreender e disciplinar a quantos ama (Ap. 3:19). 

O argumento de Stanton era que a IASD estava falida espiritualmente, tornara-

se parte de Babilônia e havia caído (Ap. 18). Assim, concluiu que a IASD havia sido 

rejeitada por Deus e que os fiéis filhos de Deus deveriam se separar dela, mensagem 

que foi amplamente divulgada e até traduzida para outras línguas. 
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Um dos discípulos de Stanton, Walter F. Caldwell, foi enviado a Austrália para 

levar essa mensagem e, quem sabe, ter o endosso de Ellen G. White à mensagem de 

“Reforma” do folheto, mas a resposta que teve da profetisa foi que o folheto publicado 

por Stanton era um dos enganos satânicos destinados a criar confusão na igreja. 

Depois de ouvir conselhos do pastor George B. Starr e Ellen G. White, Caldwell 

“encontrou o caminho de volta para a igreja” (FORTIN e MOON, 2018, p. 567). 

No dia 22 de março de 1893, Ellen G. White estava na Nova Zelândia e 

escreveu uma carta a Stanton, que mais tarde foi publicada como um artigo de quatro 

partes na Review and Herald. Nela ela diz: 

Meu irmão, soube que estais assumindo a posição de que a igreja 
adventista do sétimo dia é Babilônia e de que todos os que se querem 
salvar devem sair dela. Não sois o único homem que o diabo tem 
enganado nessa questão. Durante os últimos quarenta anos, um 
homem após outro tem-se levantado, alegando que o Senhor o enviou 
com a mesma mensagem; mas permiti-me dizer-vos, como a eles 
tenho dito, que essa mensagem que proclamais é um dos enganos 
satânicos destinados a criar confusão entre as igrejas... 

Meu irmão, se estais ensinando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia 
é Babilônia, estais errado. Deus não vos deu nenhuma mensagem 
assim para proclamar. Satanás usará toda pessoa a que possa ter 
acesso, inspirando homens a criar falsas teorias, ou a se desviar por 
qualquer tangente errada, para dar origem a um falso reavivamento, e 
assim desviar as pessoas do 

verdadeiro assunto para este tempo. Presumo que algumas pessoas 
poderão ser enganadas por vossa mensagem, porque estão cheias de 
curiosidade e do desejo de alguma coisa nova... 

Deus tem na Terra uma igreja que é Seu povo escolhido, que guarda 
os Seus mandamentos. Ele está́ guiando, não ramificações 
transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. A verdade é um 
poder santificador; mas a igreja militante não é a igreja triunfante. Há 
joio entre o trigo. ‘Queres, pois, que vamos arrancá-lo?’ (Mateus 
13:28), foi a pergunta do servo; mas o pai de família respondeu: ‘Não; 
para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele.’ 
Mateus 13:29. A rede do evangelho apanha não só peixes bons, mas 
também ruins, e só́ o Senhor sabe quem são os Seus (WHITE, 
1893b).121 

 

Na carta, Ellen G. White também repreendeu Stanton por reter o dízimo e por 

fixar uma data para a segunda vinda de Jesus, pondo fim a este espúrio movimento 

 
121 Publicado em portugês, em: Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, pp. 58-62. 
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que teve vida bem curta. Nesta mesma carta, Ellen G. White escreveu novamente 

sobre o tema da Chuva Serôdia: 

Têm os homens que pretendem ter luz quanto à igreja, assumido tal 
atitude? [Atitude assumida pelos dois discípulos no caminho de 
Emaús] Têm-se eles dirigido aos escolhidos de Deus para dar um 
testemunho vivo, e dar-lhes evidências de que esta luz melhor os 
habilitaria a preparar um povo para subsistir no grande dia de Deus? 
Têm eles buscado conselho dos que deram e ainda estão dando a 
verdade, transmitindo ao mundo a última mensagem de advertência? 
Têm-se eles aconselhado com os que têm tido profunda experiência 
nas coisas de Deus? Por que esses homens, tão cheios de zelo pela 
causa, não estiveram presentes na reunião da Associação Geral 
realizada em Battle Creek, como os devotos homens estiveram em 
Jerusalém por ocasião do derramamento do Espírito Santo? No 
grande coração da obra homens abriram seus tesouros de luz; e 
enquanto o Senhor derramava Seu Espírito sobre o povo receberam 
esses homens a unção celestial? Enquanto se manifestavam entre o 
povo profundos toques do Espírito de Deus e almas eram convertidas 
e corações endurecidos quebrantados, havia os que davam ouvidos 
às sugestões de Satanás, e estes eram inspirados com zelo que vem 
de baixo, para saírem proclamando que o próprio povo que estava 
recebendo o Espírito Santo, e que devia receber a Chuva Serôdia e a 
glória que deve iluminar todo o mundo, era Babilônia. Deu o Senhor a 
esses mensageiros sua mensagem? - Não; pois essa não era uma 
mensagem verdadeira (WHITE, 1893g). 

 

Ellen G. White falava na carta da frustração de certas pessoas que, ao entrarem 

na igreja, acham que encontrariam apenas pessoas santas. Ela afirma que a igreja de 

Deus não é perfeita e que ninguém deveria assumir o papel de dizer quem na igreja é 

trigo ou joio. Ela então pergunta: “Por que esses homens, tão cheios de zelo pela 

causa, não estiveram presentes na reunião da Associação Geral realizada em Battle 

Creek, como os devotos homens estiveram em Jerusalém por ocasião do 

derramamento do Espírito Santo?". Então menciona que naquela ocasião, em Battle 

Creek, o “Senhor derramou Seu Espírito e almas foram convertidas, corações 

endurecidos quebrantados”, mas enquanto Deus operava, haviam os que “davam 

ouvidos às sugestões de Satanás” e, inspirados por ele, saíram proclamando que o 

“próprio povo que estava recebendo o Espírito Santo, e que devia receber a Chuva 

Serôdia e a glória que deve iluminar todo o mundo, era Babilônia”. 

O tema continua em artigos publicados na Review: 

O Senhor enviou mensagens de advertência e súplica, mensagens de 
reprovação e repreensão, e elas não foram em vão. Mas nunca 
tivemos uma mensagem de que o Senhor iria desorganizar a igreja. 
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Nunca tivemos a profecia a respeito da Babilônia aplicada à Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, ou fomos informados de que o “alto clamor” 
consistia em chamar o povo de Deus para sair dela; pois este não é o 
plano de Deus relativo a Israel (WHITE, 1893e). 

 

Duas semanas depois, Ellen G. White escreveu: 

Quando homens se levantam, pretendendo ter uma mensagem de 
Deus, mas em vez de combaterem contra os principados e potestades, 
e os príncipes das trevas deste mundo, eles formam um quadrado, 
virando as armas de guerra contra a igreja militante, tende medo deles. 
Não possuem as credenciais divinas. Deus não lhes deu tal 
responsabilidade no trabalho. Eles desejam derrubar aquilo que Deus 
deseja restaurar pela mensagem de Laodiceia. Ele só fere para poder 
curar e não para fazer perecer. O Senhor não confere a nenhum 
homem uma mensagem que desanimará e desalentará a igreja. Ele 
reprova, censura, castiga; mas é apenas para poder restaurar e por 
fim aprovar... 
Como é que esses folhetos que denunciam a Igreja Adventista do 
Sétimo Dia como Babilônia se espalharam por toda a parte, no mesmo 
tempo em que a igreja estava recebendo o derramamento do Espírito 
de Deus? Como é que os homens podem ser tão enganados que 
imaginem consistir o alto clamor em retirar o povo de Deus da 
comunhão de uma igreja que está gozando um período de refrigério? 
Oh, que essas almas enganadas entrem na corrente, e recebam a 
bênção e sejam dotadas do poder do Alto (WHITE, 1893d).122 

 

Podemos concluir com base nesta carta escrita a Stanton que era falsa a 

acusação de que a IASD era Babilônia, pois eles estavam recebendo o Espírito Santo 

e “devia receber a Chuva Serôdia e a glória que deve iluminar o mundo”. Isso mostra 

que a igreja estava recebendo o Espírito Santo e que a Chuva Serôdia ainda estava 

no futuro. Também concluímos que o “alto clamor” não consiste em chamar o povo de 

Deus para sair da IASD, e que enquanto o folheto de Stanton era distribuído, o Espirito 

Santo estava sendo derramado sobre a igreja. O “alto clamor” não pode ser um convite 

para retirar o povo de Deus da comunhão de uma igreja que está gozando de um 

tempo de refrigério.  

 

2.4.28. O Espírito Santo sendo derramado na América 

Tendo em vista ainda o ocorrido no Colégio de Battle Creek em 1893, em que 

ocorrera um derramamento especial do Espírito de Deus, Ellen G. White escreveu 

 
122 Publicado em português, em: Testemunhos Para Ministros e Obreiros Evangélicos, 19-23. 
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uma carta, no dia 1 de agosto, destinada aos irmãos na América. Ela estava em 

Wellington, Nova Zelândia, quando escreveu:  

Regozijo-me ao ouvir que o Espírito Santo foi derramado sobre nosso 
povo na América e tenho aguardado ansiosamente novos 
acontecimentos na América como os vistos após a descida do Espírito 
Santo no dia de Pentecostes. Pensei que frutos semelhantes haveriam 
de ser testemunhados, que o espírito missionário de Deus arderia nos 
corações de todos a quem o Espírito de Deus estava manifestamente 
movendo (WHITE, 1893a). 

 

Ellen G. White não relacionou esse derramamento do Espírito Santo como 

sendo a obra da Chuva Serôdia, mas afirmou que aguardava os mesmos resultados 

vistos após o dia de Pentecostes na igreja primitiva. Falou também dos frutos que 

seriam produzidos e que um espírito missionário tomaria conta do povo. Assim, 

podemos concluir que, quando a Chuva Serôdia vier, ela produzirá frutos espirituais e 

um espírito missionário se manifestará nos que a receberem.  

 

2.4.29. Período de grande luz seguido por treva 

Numa carta escrita a Uriah Smith, Ellen G. White continuou o mesmo assunto 

do derramamento do Espírito Santo no colégio de Battle Creek alertando não se tratar 

de fanatismo, como alguns achavam, mas da verdadeira atuação do Espírito de Deus. 

Em 30 de novembro de 1893, ela disse: 

Têm-me sido escritas coisas em relação com a operação do Espírito 
de Deus na última assembléia [1893], e no colégio, que indicam 
claramente que, por causa dessas bênçãos não terem sido vividas à 
altura, mentes ficaram confundidas, e aquilo que era luz do Céu foi 
chamado de emoção. Entristeceu-me que esse assunto fosse 
considerado nesse aspecto. Cumpre-nos ser muito cuidadosos de não 
ofender o Espírito de Deus, não declarando que o ministério de Seu 
Espírito Santo é uma espécie de fanatismo. Como compreenderemos 
a operação do Espírito de Deus, se ela não foi revelada em linhas 
claras, e inequívocas, não somente em Battle Creek mas em muitos 
lugares? 
Não me surpreendo de que alguém ficasse confundido ante os 
resultados posteriores. Mas em minha experiência dos quarenta e 
nove anos passados tenho visto muito dessas coisas, e conheci que 
Deus operou de maneira notável; e ninguém se aventure a dizer que 
isto não é o Espírito de Deus. É justamente isso que estamos 
autorizados a crer e por tal orar, pois Deus está mais disposto a dar o 
Espírito Santo aos que Lho pedem, do que estão os pais a dar boas 
dádivas a seus filhos. 
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[...] Mas um período de grande luz e o derramamento do Espírito é 
geralmente seguido de um tempo de grande treva. Por quê? Porque o 
inimigo opera com todas as suas enganadoras energias para anular o 
efeito da profunda operação do Espírito de Deus no ser humano. 
Quando os alunos da escola foram para seus jogos de competição e 
jogo de futebol, quando se absorveram na questão do divertimento, 
Satanás achou boa ocasião de entrar e neutralizar o Espírito de Deus 
em moldar e servir-Se do agente humano.  
Houvessem os professores como um só homem cumprido seu dever; 
houvessem compreendido sua responsabilidade; houvessem eles se 
colocado em independência moral perante Deus; houvessem usado a 
capacidade que Deus lhes dera segundo a santificação do espírito 
pelo amor da verdade, e teriam tido força espiritual e divina iluminação 
para ir avante e mais avante e acima na escada do progresso, em 
direção ao Céu. É evidente que eles não apreciaram nem andaram na 
luz nem seguiram a Luz do mundo. 
Quando a Terra for iluminada com a glória de Deus, alguns não 
saberão o que isto é, e de onde veio, porque aplicaram mal e mal-
interpretaram o derramamento do Espírito sobre eles (WHITE, 
1893i).123 

 

A primeira conclusão que se chega é que as genuínas manifestações do 

Espírito Santo são muitas vezes confundidas com emoção e fanatismo, podendo ser 

uma ofensa ao Espírito de Deus. No caso de Battle Creek, essas interpretações foram 

consequência da igreja não viver a altura das bênçãos recebidas, por isso, as mentes 

foram confundidas. 

Conclui-se também que se deve crer e orar pelo Espírito Santo, pois Deus está 

mais disposto a concedê-lo aqueles que pedem do que um pai de dar boas dádivas 

aos filhos. Um grande período de luz e derramamento do Espírito é seguido por um 

período de grande treva, porque Satanás opera com todas as suas enganadoras 

energias para anular o efeito da operação do Espírito de Deus no ser humano, ao 

ponto de a absorção em questões de divertimento (competições por exemplo), 

poderem ser usados por Satanás para neutralizar o Espírito de Deus em moldar e 

servir-Se do agente humano. Por fim, quando a Terra for iluminada com a glória de 

Deus, alguns não saberão o que isto é, porque aplicaram mal e mal-interpretaram o 

derramamento do Espírito sobre eles. 

 

2.4.30. O Espírito falará com poder convincente 

 
123 Publicado em português, em: Mensagens Escolhidas, Vol. 1, pp. 130-132. 
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O ano de 1894 testemunhou duas menções ao tema da Chuva Serôdia que 

ocorreram em cartas escritas por Ellen G. White para seu filho Edson e sua esposa 

Emma. A primeira data de 6 de fevereiro; e assim diz a carta: 

Sob os aguaceiros da Chuva Serôdia, as invenções do homem, o 
humano mecanismo, serão por vezes postos de lado, os limites da 
autoridade do homem serão qual cana quebrada, e o Espírito Santo 
falará com poder convincente por meio do vivo instrumento humano. 
Ninguém observará então a ver se as sentenças estão bem torneadas, 
se a gramática está impecável. A água viva fluirá nos próprios 
condutos de Deus.  
Mas tenhamos cuidado agora para não exaltar os homens, suas 
palavras e ações; e que ninguém considere um grande ponto para ter 
uma experiência surpreendente para relatar, pois aqui é um campo 
frutífero onde credibilidade será dada a pessoas indignas. Rapazes e 
moças serão levantados e se considerarão maravilhosamente 
favorecidos, chamados a realizar grandes coisas. Haverá muitas 
conversões, após uma ordem peculiar, mas elas não terão a 
assinatura divina. A imoralidade entrará em extravagância e muitos 
irão naufragar na fé. Nossa única segurança é manter-se firme em 
Jesus. Nunca devemos perdê-lo de vista. Ele diz: "Sem Mim você não 
pode fazer nada." [João 15: 5]. Devemos cultivar um senso 
permanente de nossa própria ineficiência e desamparo e confiar 
inteiramente em Jesus. Isso deve nos manter individualmente calmos 
e firmes em palavras e conduta. Excitação no alto-falante não é poder, 
mas fraqueza. Seriedade e energia são essenciais para apresentar a 
verdade bíblica, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação 
(WHITE, 1894a).124 

 

Podemos concluir com base nesta carta que durante a Chuva Serôdia os feitos 

humanos não terão valor, pois o Espírito Santo usará os agentes humanos com um 

poder convincente. Água viva fluirá através das palavras que se tornarão canais de 

Deus para comunicar Sua mensagem. A carta nos alerta também de um falso 

movimento que estará ocorrendo ao mesmo tempo, produzindo muitas falsas 

conversões, mas que não terá a assinatura divina, e o resultado desastroso será o 

naufrágio na fé de muitos. 

 

2.4.31. Pondo de lado a inveja e ruins suspeitas 

No dia 14 de novembro, estando em New South Wales, Ellen G. White escreveu 

uma segunda carta ao seu filho Edson e sua esposa. Nela, após falar sobre o grande 

 
124 Publicada em português, em: Mensagens Escolhidas, Vol. 2, p. 58-60. 
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desejo de Jesus de que os discípulos estivessem unidos, assim como Ele e o Pai 

estavam, e de alertar sobre as intenções de Satanás de arrancar a planta do amor e 

tentar semear a raiz da amargura e do ódio, ela volta ao tema da Chuva Serôdia, 

escrevendo que: 

A igreja nunca receberá, como um todo, a Chuva Serôdia, a menos 
que ponha de lado toda inveja, más suposições e más palavras. 
Aqueles que nutrem ódio no coração até que ele se fortaleça e se torne 
parte de seu caráter, devem ter uma experiência diferente se quiserem 
compartilhar a Chuva Serôdia. Muitos não estão despertos para o fato 
de que o Senhor está testando e provando que eles manifestem se 
realmente amam a Jesus. O espírito e a atitude manifestada a seus 
irmãos revelam seu espírito e atitude para com Deus. Grande desonra 
é feita a Jesus Cristo por aqueles que afirmam ser seus discípulos. 
Aqueles que não são ramos da raiz divina, que não são participantes 
da natureza divina não amarão, nem poderão amar aqueles por quem 
Cristo deu a Sua vida (WHITE, 1894b).125 

 

Podemos concluir que uma das condições para a vinda da Chuva Serôdia sobre 

a igreja é remover toda a inveja, más suspeitas e más palavras, de modo que os que 

nutrem ódio no coração devem buscar uma experiência diferente se quiserem 

compartilhar da Chuva Serôdia quando ela vier.  

 

2.4.32. Chuva Serôdia caindo na África 

Foi através de um explorador de diamantes que a mensagem adventista 

chegou ao continente africano. William Hunt havia conhecido a mensagem adventista 

através J. N. Loughborough, na Califórnia, e partilhou sua fé com dois fazendeiros 

holandeses, George Van Druten e Pieter Wessels, por volta de 1885. Desejosos de 

saberem mais do evangelho, estes fazendeiros enviaram um pedido a Battle Creek, 

para que a igreja enviasse um ministro que falasse holandês para que os ensinasse. 

Junto com o pedido, enviaram uma boa oferta no valor de 50 libras, cerca de U$ 250 

(SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 217).  

O pedido foi lido na assembleia de 1886 e, em julho, uma comitiva de sete 

pessoas estavam deixando os EUA para uma missão na África do Sul, entre eles, os 

irmãos D. A. Robinson e C. L. Boyd. De acordo com Loughborough, quando a comitiva 

 
125 Partes desta carta escrita ao filho Tiago e esposa, Emma, aparecem também no manuscrito 51 de 
1894. Ele possui a mesma data (14 de novembro) e aparece sob o título: “There is Work for All”. 
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chegou na cidade do Cabo, havia cerca de 40 pessoas guardando o sábado, como 

fruto da leitura de literaturas bíblicas (LOUGHBOROUGH, 2014, p. 358). 

Cerca de dez anos depois, chegava à África do Sul mais um missionário, 

Stephen Nelson Haskell, que, após ter perdido sua esposa, Mary Haskell, em janeiro 

de 1894, se sentiu solitário e foi trabalhar na África do Sul e depois na Austrália. 

Enquanto estava na África, Haskell escreveu cartas a Ellen G. White falando dos 

avanços missionários naquele continente e, em uma das cartas, falou de um grande 

batismo e de muitas decisões tomadas a favor do evangelho. Ellen G. White estava 

em Granville, Austrália, quando escreveu em seu diário, no dia 6 de fevereiro de 1895: 

Agora são seis e dez. Eu devo parar de escrever. Neste dia, 6 de 
fevereiro, recebi cartas do irmão Haskell da África, relatando a 
maravilhosa manifestação do poder de Deus na África. É a 
maravilhosa obra de Deus na Chuva Serôdia. Cento e vinte e cinco 
almas foram convertidas e outras vinte e cinco estão aguardando o 
batismo. É obra de Deus. Eu me alegro (WHITE, 1895b). 

 

Este texto parece contrariar as anteriores declarações de Ellen G. White onde 

a Chuva Serôdia sempre é colocada num momento futuro. Estaria a Chuva Serôdia já 

caindo como vistos nos tremendos resultados do evangelismo na África? Parece que 

não, já que algumas vezes ela toma a parte como um todo. A ideia principal aqui é 

que os resultados vistos no continente africano seriam semelhantes quando viesse a 

Chuva Serôdia. 

Podemos concluir, com base nesta menção, que quando a Chuva Serôdia vier, 

moverá corações e levará milhares à decisão pela verdade e pelo batismo. 

 

2.4.33. Alto clamor regado com a Chuva Serôdia 

Ellen G. White estava na Tasmânia quando escreveu uma carta ao pastor Ole 

A. Olsen, então presidente mundial da IASD. A carta é datada de 1 de maio de 1895 

e nela, Ellen G. White volta a tratar do tema da Chuva Serôdia. Ellen recorda os 

eventos da assembleia de Mineápolis, quando os pastores Jones e Waggoner 

apresentaram uma “mensagem preciosa”, assim escrevendo: 

Em Sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a 
Seu povo por intermédio dos Pastores Waggoner e Jones. Esta 
mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo 
o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. 
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Apresentava a justificação pela fé no Fiador; convidava o povo para 
receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os 
mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter 
tido o olhar fixo em Sua divina pessoa, em Seus méritos e em Seu 
imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em 
Suas mãos, para que Ele pudesse dar ricos dons aos homens, 
transmitindo o inestimável dom de Sua justiça ao impotente ser 
humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. 
É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto 
clamor e regada com o derramamento de Seu Espírito Santo em 
grande medida (WHITE, 1895c).126 

 

Esta “preciosa mensagem”, de acordo com Zukowski, tinha como cerne “realçar 

Cristo como salvador e o único caminho pelo qual podemos ser salvos. Ela apresenta 

a relação correta entre a lei e a graça, é essencial para a proclamação do evangelho 

e solução para os problemas da igreja tanto no passado como no presente” 

(ZUKOUWSKI, 2011, p. 16). Para Damsteeg, quando a luz desta mensagem estiver 

presente no remanescente, esta os “qualificará para a ‘chuva serôdia’ e ‘o alto clamor’ 

e os preparará para permanecerem em pé́ no dia do Senhor” (DAMSTEEGT, 1995, p. 

65). 

Podemos concluir que a mensagem da justiça de Cristo que se manifesta na 

obediência aos mandamentos, constitui, em realidade, a terceira mensagem angélica, 

que deve ser pregada num alto clamor do terceiro anjo e regada pela Chuva Serôdia. 

Logo, é a Chuva Serôdia que fará a terceira mensagem se avolumar num alto clamor 

e atingir a todo mundo. 

 

2.4.34. Removidos os registros de pecado na Chuva Serôdia 

Duas semanas depois, ocorreu a próxima menção a Chuva Serôdia num artigo 

publicado na revista Signs of the Times. No dia 16 de maio, Ellen G. White escreveu:  

Quando vierem os tempos de refrigério pela presença do Senhor, 
então os pecados da alma penitente que recebeu a graça de Cristo e 
venceu pelo sangue do Cordeiro serão removidos dos registros 
celestiais e colocados sobre Satanás, o bode emissário, o originador 
do pecado, e para sempre não virão mais à lembrança contra ela. ... 
Quando terminar o conflito da vida, quando a armadura for deposta 
aos pés de Jesus, quando forem glorificados os santos de Deus, 

 
126 Publicada em português, em: Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, 91-92. 
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então, e só então, será seguro afirmar que estamos salvos e sem 
pecado (WHITE, 1895e).127 

 

Na perspectiva de Ellen G. White, é “a Chuva Serôdia, o refrigério pela 

presença do Senhor, o alto clamor do terceiro ano” (WHITE, 1999a, p. 271). Segundo 

ela, quando este tempo chegar, os pecados das “almas penitentes”, que “recebeu a 

graça de Cristo e venceu pelo sangue do Cordeiro”, serão removidos dos registros 

celestiais e colocados sobre Satanás; só então poderão afirmar estarem “salvos” e 

“sem pecado algum”. 

 

2.4.35. Homens humildes e crianças receberão o Espírito Santo 

A última menção da Chuva Serôdia em 1895 aparece, de forma implícita, em 

um artigo publicado na Review and Herald, no dia 23 de julho. Ellen G. White 

escreveu: 

Deus agirá sobre homens de posição humilde para proclamar a 
mensagem da verdade presente. Muitos desses estarão correndo para 
cá́ e para lá́, direcionados pelo Espírito de Deus a levar a luz aos que 
estão em trevas. A verdade será́ como um fogo a arder-lhes nos ossos, 
enchendo-os de um fervoroso desejo de iluminar aqueles que estão 
em trevas. Muitos, mesmo entre os iletrados, proclamarão a Palavra 
do Senhor. Crianças serão impelidas pelo Espírito Santo a sair e 
anunciar a mensagem do Céu. O Espírito será́ derramado sobre 
aqueles que se submeterem a Suas incitações. Sacudindo os 
antiquados regulamentos e movimentos cautelosos dos homens, unir-
se-ão ao exército do Senhor (WHITE, 1895a).128 

 

Com base nessa menção, podemos concluir que o Espírito Santo será 

derramado sobre aqueles que se submetem as Suas incitações, e que pessoas de 

posições humildes, iletrados e mesmo crianças se unirão em anunciar a mensagem 

do céu, a Verdade Presente.  

 

2.4.36. Chuva Serôdia sendo considerada “excitação” 

 
127 Publicado em português, em: Mensagens Escolhidas, vol. 3, pp. 355-356.  
128 Publicado em português, em: Testemunhos para a Igreja, vol. 7, p. 26-27. 
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A primeira menção de Ellen G. White ao tema da Chuva Serôdia no ano de 

1896 surge novamente no contexto do derramamento do Espírito em Battle Crrek. Ela 

escreveu uma carta endereçada aos líderes da igreja no dia 16 de janeiro falando 

sobre o Espírito sendo revelado de forma marcante e da reação negativa que muitos 

estavam tendo. Também afirmou que Deus “vê toda alma que demonstra desprezo 

pelas manifestações do seu Espírito”, e assim escreveu: 

Essa bênção se estendeu a grandes números; mas por que não foi 
esse trabalho doce e sagrado continuado nos corações e mentes? 
Alguns se sentiram incomodados com esse derramamento e suas 
próprias disposições naturais foram manifestadas. Eles disseram: “Isto 
é apenas excitação; não é o Espírito Santo, nem chuvas da Chuva 
Serôdia do céu. ”Havia corações cheios de incredulidade, que não 
bebiam do Espírito, mas que tinham amargura em suas almas 
(WHITE, 1896b). 

 

O mesmo “espírito” manifestado na assembleia de Mineápolis estava de novo 

surgindo 129 com pessoas criticando outras e duvidando da obra do Espírito Santo. 

Ellen G. White afirmou que “eles declararam em seu coração, alma e palavras que 

esta manifestação do Espírito Santo era fanatismo e ilusão”. Se tornaram como 

rochas, e as ondas da misericórdia não fluíram sobre suas vidas.  

Ellen G. White ainda declarou que se os líderes da obra em Battle Creek não 

tivessem resistido ao Espírito, “Ele os teria feito sábios para a salvação e os 

preparados para fazer a obra de Deus com habilidade santificada”. Todavia, foi 

vergonhoso o tratamento dado ao Espírito, chegando a afirmar na carta que “Se Cristo 

estivesse diante deles, eles o teriam tratado de uma maneira similar àquela em que 

os judeus tratavam a Cristo”, tal foi o espírito de rejeição. 

Com base nesta carta, podemos concluir que quando vier a Chuva Serôdia 

muitos pensarão ser apenas “fanatismo e ilusão” e não reconhecerão o poder de Deus 

atuando em Seu povo. 

 

2.4.37. Chuva temporã prepara para a Chuva Serôdia 

 
129 “Espírito de Mineápolis” é uma expressão que Ellen G. White usa para falar de um espírito de crítica, 
procura de defeitos e controvérsia. Ver: Mensagens Escolhidas, vol. 1, p. 361; Portadores de Luz, p. 
187. 
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A segunda menção ao tema da Chuva Serôdia no ano de 1896 aparece em 

uma carta escrita aos irmãos na América no dia 6 de fevereiro, endereçada 

principalmente aos obreiros da causa de Deus. Estava em seu lar em Sunnyside, 

Cooranbong, Ellen G. White começou falando da obra oficial do Espírito Santo, 

descrevendo “o mal se vinha acumulando por séculos e só poderia ser restringido e 

resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que viria 

com não modificada energia, mas na plenitude do poder divino”. Depois acrescenta: 

“Se o homem tão-somente abandonasse seu espírito de resistência ao Espírito Santo 

- o espírito que por tanto tempo vem levedando sua experiência religiosa - dirigir-se-

ia o próprio Espírito de Deus a seu coração. Convenceria do pecado. Que obra! Mas 

o Espírito Santo tem sido insultado e a luz tem sido rejeitada”. 

Falando sobre a próxima reunião da Associação, Ellen G. White declara: “Se 

os que têm vagueado tão longe de Deus e da verdadeira justiça revelassem estar o 

Espírito Santo lutando com eles, estarem cônscios de sua culpa por se haverem 

apartado da Palavra de Deus e agido como cegos guias de cegos, eu teria esperança”. 

Depois fala da influência do Espírito Santo e da Chuva Serôdia: 

Esforços bem organizados devem ser feitos para proteger os 
trabalhadores. Há pobres almas, honestas e humildes, que o Senhor 
porá em vosso lugar, as quais nunca tiveram as oportunidades que 
tivestes, e que não as puderam ter porque não fostes transformados 
pelo Espírito Santo. Podemos estar certos de que quando o Espírito 
Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva 
temporã, não verão nem compreenderão o valor da Chuva Serôdia. 
Quando estivermos verdadeiramente consagrados a Deus, Seu amor 
habitará pela fé em nosso coração e haveremos de cumprir 
alegremente nosso dever de acordo com a vontade de Deus (WHITE, 
1896a).130 

 

Podemos concluir com esta menção que o mal só pode ser restringido e 

resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo, e que aqueles que não participam da 

chuva temporã não “verão” e nem “compreenderão” o valor da obra da Chuva Serôdia. 

Isso nos leva a concluir que o recebimento da chuva temporã é uma condição ao 

recebimento da Chuva Serôdia, quando esta vier. 

 

 
130 Publicado em português, em: Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, pp. 392-400. 
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2.4.38. Um tempo designado pera encerrar a obra 

A próxima menção ao tema da Chuva Serôdia aparece em outra carta escrita 

ao pastor O. L. Olsen, presidente mundial da IASD, datada em 22 de maio. Ellen G. 

White começa a carta reconhecendo que o pastor Olsen foi colocado em uma “posição 

muito difícil”, e o adverte que ele tem falhado em “algumas coisas” ao mencionar seu 

esforço em favor de períodos de oração, mas que, ainda assim, estava deixando a 

desejar em um plano de ação mais efetivo para o bom andamento da igreja. 

Mencionou também a experiência do povo de Israel, sob a liderança de Josué, e 

depois acrescentou: 

O coração natural não deve trazer seus próprios princípios corruptos 
para a obra de Deus. Não deve haver ocultação dos princípios de 
nossa fé. A mensagem do terceiro anjo deve ser tocada pelo povo de 
Deus. E avolumar num alto clamor. O Senhor tem um tempo 
designado para encerrar a obra; mas quando é esse tempo? Quando 
a verdade a ser proclamada para estes últimos dias for divulgada como 
testemunha a todas as nações, então chegará o fim. Se o poder de 
Satanás puder entrar no próprio templo de Deus e manipular as coisas 
como ele quiser, o tempo de preparação será prolongado (WHITE, 
1896d). 

 

Podemos concluir, com base nesta menção, que o Senhor tem um tempo 

determinado para a conclusão de Sua obra. Quando é este tempo? Ellen G. White 

responde: “quando a verdade para este tempo for divulgada”, ou seja, quando a 

mensagem do terceiro anjo for proclamada. Caso Satanás tentasse atrapalhar essa 

obra, o tempo de preparação poderia ser prolongado. 

 

2.4.39. Maior parte dos membros cooperadores de Deus 

Em um artigo publicado na Review and Herald no dia 21 de julho, Ellen G. White 

apresenta algumas condições para o recebimento da Chuva Serôdia: 

Toda pessoa verdadeiramente convertida sentirá intenso desejo de 
conduzir outros, das trevas do erro para a maravilhosa luz da justiça 
de Jesus Cristo. O grande derramamento do Espírito de Deus, que 
ilumina o mundo inteiro com a Sua glória, não se dará sem que 
tenhamos um povo esclarecido, que saiba por experiência própria o 
que significa ser colaborador de Deus. Quando nossa consagração ao 
serviço de Cristo for completa e de todo o coração, Deus reconhecerá 
esse fato mediante um derramamento, sem medida, de Seu Espírito; 
mas isso não ocorrerá enquanto a maior parte dos membros da igreja 



 

176 
 

não forem cooperadores de Deus. Ele não pode conceder o Seu 
Espírito quando o egoísmo e a condescendência pessoal são 
manifestados; quando prevalece o espírito que, se transformado em 
palavras, corresponda às palavras de Caim: “Sou eu guardador do 
meu irmão?”. (Gênesis 4:9) (WHITE, 1896f).131 

 

A referência à obra do anjo de Apocalipse 18, que ilumina a Terra com sua 

glória, é uma alusão a obra da Chuva Serôdia. Este “grande derramamento do Espírito 

de Deus” não virá até que as condições sejam preenchidas, então ela passa a listar 

algumas condições. A Chuva Serôdia não virá enquanto (a) não houver um povo 

esclarecido, que saiba por experiência própria o que significa ser “colaborador de 

Deus”. Uma segunda condição é (b) ter uma consagração completa, de todo coração 

ao serviço de Cristo. A terceira condição é que (c) a chuva não virá enquanto a maioria 

dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus; e, finalmente, (d) Deus não 

pode conceder o Seu Espírito enquanto o egoísmo e a condescendência pessoal 

forem manifestados. 

 

2.4.40. A Chuva Serôdia reveste a igreja de poder 

A última menção ao tema no ano de 1896 aparece em um artigo publicado na 

Review and Herald, no dia 6 de outubro, onde Ellen G. White tratou do trabalho do 

obreiro em levar o evangelho. Ela disse que quando ele visitar os lares, abrindo as 

Escrituras, “anjos de Deus estarão próximos a ele para impressionar o coração 

daquele que está sedento pela água da vida”. Então declara: 

Quando a Chuva Serôdia for derramada, a igreja estará revestida de 
poder por seu trabalho; mas a igreja como um todo nunca receberá 
isso até que seus membros afastem dentre eles a inveja, as más 
suposições e as más palavras. Aqueles que apreciam esses pecados 
não conhecem a experiência abençoada do amor; eles não estão 
acordados para o fato de que o Senhor está testando e provando seu 
amor por ele pela atitude que assumem um pelo outro. Cristo nos diz: 
“Um novo mandamento vos dou: que vocês se amam; como eu os 
amei, que vocês amem uns aos outros. Por este meio todos os 
homens saberão que sois meus discípulos, se é que se amam uns aos 
outros. ”Quando este mandamento é obedecido, a inveja, o mal-
falatório, ruins suspeitas e maus pensamentos não serão tolerados; 
eles não terão parte na formação do caráter (WHITE, 1896e). 

 

 
131 Publicado em português, em: Serviço Cristão, 253. 
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Podemos concluir que a Chuva Serôdia reveste de poder os fiéis filhos de Deus 

para levar o evangelho, mas ela não virá até que os membros da igreja afastem do 

meio deles a inveja, más suposições e más palavras, ao ponto de, quando o maior 

mandamento for cumprido (amar a todos), a inveja, o mal-falatório, ruins suspeitas e 

maus pensamentos não serão tolerados, pois não terão parte na formação do caráter. 

 

2.4.41. O conteúdo da mensagem do alto clamor 

A primeira menção ao tema da Chuva Serôdia no ano de 1897 aparece, de 

forma implícita, em um manuscrito do dia 11 de janeiro, em que Ellen G. White faz 

menção ao “Alto Clamor”. Já foi demonstrado que, para ela, a expressão “Alto Clamor” 

é “a Chuva Serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro 

ano” (WHITE, 1999a, p. 271).  

Depois de citar Apocalipse 14:9-12, onde se encontra a terceira mensagem 

angélica, Ellen G. White escreveu: 

Esta é a mensagem dada por Deus para ser proferida no alto clamor 
do terceiro anjo. O sinal ou selo de Deus é a observância do sábado 
do sétimo dia, o memorial do Senhor de Sua obra de criação. “O 
Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala também aos filhos de Israel, 
dizendo: Em verdade guardareis meus sábados; pois é um sinal entre 
eu e você ao longo de suas gerações; para que saibais que eu sou o 
Senhor que vos santifica (Êxodo 31:12, 13). Aqui o sábado é 
claramente definido como um sinal entre Deus e Seu povo... 
A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da 
semana. Essa marca distingue aqueles que reconhecem a supremacia 
da autoridade papal, vista no homem do pecado pensando em mudar 
tempos e leis, e aqueles que reconhecem a autoridade de Deus. Os 
adoradores da besta são aqueles que recebem sua marca na testa e 
nas mãos (WHITE, 1897a). 

 

Podemos concluir então que quando a Chuva Serôdia vier, ela dará poder para 

que esta mensagem seja pregada. O conteúdo do “alto clamor”, efeito da Chuva 

Serôdia, será a clara distinção para todos entre a santificação do sábado, selo ou sinal 

de Deus, de acordo com a Bíblia; ou a santificação do domingo, em homenagem a 

autoridade papal, que o criou como dia santo. A observância de um dia ou outro 

demonstra a quem se está adorando – a Deus ou a besta. 

 

2.4.42. A Chuva Serôdia amadurece o grão para a colheita 
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Ellen G. White escreveu um artigo para a Review and Herald falando sobre a 

obra da Chuva Serôdia. Ele foi publicado no dia 2 de março e talvez seja o mais 

completo artigo sobre o tema. Depois de mencionar os textos de Zacarias 10:1 e Joel 

2:23 que falam da Chuva Serôdia, Ellen G. White comentou sobre as chuvas no 

Oriente e como eram imprescindíveis para a germinação da semente e produção da 

colheita, afirmando posteriormente que: 

O Senhor utiliza esses elementos da Natureza para representar a obra 
do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para 
fazer com que a semente germine, e então para amadurecer a 
colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante, de um 
estágio para outro, o processo de crescimento espiritual. O 
amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da 
graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo deve a imagem 
moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser 
completamente transformados à semelhança de Cristo (WHITE, 
1897c).132 

 

Então Ellen G. White fala sobre o significado: “A Chuva Serôdia, amadurecendo 

a seara da Terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do 

Filho do homem”. Em seguida, fala da dependência da Chuva Serôdia da chuva 

temporã: “Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida; a ramagem 

verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não 

desenvolverá a semente até a perfeição”. 

Ellen G. White alerta a respeito de um terrível erro que muitos cometem em 

deixar de receber a chuva temporã achando que suas falhas serão supridas pela 

Chuva Serôdia. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, 

esperam poder abrir o coração para recebê-la, porém, segundo ela, o trabalho de 

Deus no coração humano é um processo, o “coração deve ser esvaziado de toda a 

mancha, purificado para habitação do Espírito”. 

Fazendo menção ao dia de Pentecostes, Ellen G. White comparou a obra de 

preparo feita pelos discípulos com a obra que hoje deve ser feita para recepção da 

Chuva Serôdia, escrevendo que:  

Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa 
oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam 
para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. O 
mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora... 

 
132 Publicado em português em: Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, pp. 506-512. 
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Aqueles que negligenciam agora a graça de Deus, representada pela 
chuva temporã, não poderão receber a luz maior – a serôdia... A não 
ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação 
das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do 
Espírito Santo na Chuva Serôdia. Pode ser que ela esteja sendo 
derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a 
discerniremos nem a receberemos (WHITE, 1897c). 

 

Ellen G. White continua afirmando que as bênçãos recebidas sob a chuva 

temporã são necessárias até ao fim, mas ressalta ser imprescindível a Chuva Serôdia, 

pois “sem ela para encher a espiga e amadurecer o grão, a colheita não estará pronta 

para a ceifa, e o trabalho do semeador terá sido em vão”. Ela então incentiva a se 

buscar continuamente mais do Espírito, e que se “não nos colocarmos na atitude em 

que tanto possamos receber tanto a chuva temporã como a serôdia, perderemos 

nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta”. 

Sua ênfase no artigo é que esse poder do alto deve ser buscado, chegando a 

mencionar que todas as convocações da igreja ou assembleias da igreja local são 

“oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a 

serôdia”. Ela nos aconselha a orar “com coração contrito e com maior fervor, para que 

agora, no tempo da Chuva Serôdia, os chuveiros da graça sejam derramados sobre 

nós”. 

Ellen G. White também descreve os frutos que produzirão os que receberem o 

Espírito de Deus, mencionando “mansidão e humildade”, e uma “consciente confiança 

de que Deus concederá a aperfeiçoadora Chuva Serôdia”. 

Buscando outra analogia da Bíblia para a obra do Espírito Santo – a visão de 

um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite com sete lâmpadas, usada pelo profeta 

Zacarias (Zc 4:1-4, 6, 12 e 14), é descrita por Ellen G. White como:  

Das duas oliveiras, o óleo dourado era conduzido através de tubos de 
ouro, para o bojo do castiçal e daí para as lâmpadas de ouro que 
iluminavam o santuário. Da mesma sorte, dos santos que 
permanecem na presença de Deus, Seu Espírito é transmitido aos 
instrumentos humanos que se consagram ao Seu serviço... Como as 
oliveiras esvaziam-se nos tubos de ouro, assim procuram os 
mensageiros celestes comunicar tudo que de Deus receberam. Todo 
o tesouro celestial aguarda que o peçamos e recebamos; e, à medida 
que recebemos a bênção, devemos naturalmente transmiti-la a outros. 
É assim que as lâmpadas sagradas são alimentadas, e a Igreja se 
torna portadora de luz no mundo... Devemos receber diariamente o 
santo óleo, para que o possamos transmitir aos outros (WHITE, 
1897c).  
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Ellen G. White fala do objetivo de Deus em derramar a Chuva Serôdia: “Somos 

chamados para proclamar as verdades especiais para este tempo. Para tudo isto, é 

essencial o derramamento do Espírito Santo”. Depois afirma: “Estamos no tempo da 

Chuva Serôdia, tempo em que o Senhor dará liberalmente o Seu Espírito. Sede 

fervorosos em oração, e vigiai no Espírito”. 

No artigo aparecem nove menções diretas ao tema da Chuva Serôdia e 

podemos extrair as seguintes conclusões:  

a) amadurecimento do grão, obra da Chuva Serôdia, representa a terminação 
da obra da graça de Deus na vida da pessoa, ou seja, sem a obra da Chuva 
Serôdia, o plano da salvação não pode se concretizar; 

b) é a Chuva Serôdia que prepara o caráter de uma pessoa para a volta de 
Jesus;  

c) há uma dependência da obra da chuva temporã, pois se esta não fizer o 
seu trabalho, a Chuva Serôdia não pode desenvolver a semente;  

d) é um erro pensar que os defeitos e falhas serão supridos apenas na Chuva 
Serôdia, mas esta é uma obra que deve ser feita hoje, sob a ministração 
da chuva temporã; 

e) as mesmas condições preenchidas pelos discípulos para receber o Espírito 
Santo, por ocasião do Pentecostes, devem ser preenchidas para o 
recebimento da Chuva Serôdia: (a) confissão e abandono de pecados; (b) 
fervorosa oração e (c) entrega pessoal a Deus; 

f) aqueles que não estão diariamente desenvolvendo as virtudes cristãs não 
reconhecerão as manifestações da Chuva Serôdia; 

g) aqueles que não recebem tanto a chuva temporã quanto a serôdia, 
perderão a salvação; 

h) sendo as chuvas necessárias à salvação e vida eterna, todas as reuniões 
da igreja são oportunidades destinadas por Deus para dar ambas as 
chuvas; 

i) estamos vivendo no tempo da Chuva Serôdia, cujo seu objetivo último é 
capacitar os crentes fiéis para proclamar as verdades especiais para esse 
tempo.  

 

2.4.43. A Chuva Serôdia está chegando 
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No dia 29 de agosto, Ellen G. White estava em seu lar em Sunnyside, 

Cooranbong, quando escreveu uma carta de 32 parágrafos ao seu filho Edson e sua 

esposa, Emma. A carta iniciou apelando ao casal a não permitirem que nada se 

opusesse entre eles e Deus, pois havia um plano para eles, e então afirma: 

Não podemos exercer uma influência correta quando estamos sob 
uma nuvem de ansiedade e depressão. Devemos alcançar a mão da 
fé e agarrar a mão do nosso Redentor. Não devemos esperar pela 
Chuva Serôdia, pois está chegando a todos que reconhecem e se 
apropriam do orvalho e das chuvas de graça que virão sobre nós. 
Quando reunimos os fragmentos de luz, quando apreciamos as certas 
misericórdias de um Deus que gosta de nos confiar nEle, então todas 
as promessas serão cumpridas (WHITE, 1897b). 

 

Podemos concluir que a Chuva Serôdia está chegando, mas apenas para 

aqueles que se apropriam dos “orvalhos do chuveiro da graça”, o que parece ser uma 

referência à obra da chuva temporã. Já a expressão “fragmentos e luz”, associados 

as “misericórdias de Deus”, parece ser também uma outra expressão de Ellen G. 

White para se referir a obra do Espírito no presente.  

 

2.4.44. O alto clamor e a queda de Babilônia 

A última menção ao tema da Chuva Serôdia no ano de 1897 aparece em um 

manuscrito de Ellen G. White quando estava em Sidney, Austrália, datado de 17 de 

dezembro, sobre as Três Mensagens Angélicas. Ela começa o manuscrito falando 

sobre a guerra do príncipe da vida com o príncipe das trevas, nesta batalha o ponto 

focal é o desprezo universal da lei de Deus, que está sob forte ataque. Ela menciona 

que a Lei é desprezada por “sacerdotes e governantes” e faz um apelo para que os 

fiéis se levantem e proclamem a mensagem do terceiro anjo, então continua: 

João foi dirigido pelo “Alfa e Ômega” (Apocalipse 1:11) a um povo que 
nos últimos dias estava anulando a lei de Deus. Mas essas igrejas, 
que beberam profundamente do vinho da Babilônia, receberão uma 
mensagem surpreendente da verdade que lhes revelará sua 
verdadeira posição. O alto clamor: "Babilônia caiu, caiu, aquela grande 
cidade, porque ela fez todas as nações beberem o vinho da ira de sua 
fornicação", foi e será novamente dado (Apocalipse 14:8) (WHITE, 
1897d). 
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Podemos concluir que nos últimos dias haverá um grande movimento de 

desprezo a Lei de Deus, em que será dada uma mensagem que vai revelar a 

verdadeira posição das muitas igrejas que beberam do vinho de Babilônia. Esta 

mensagem é o alto clamor, descrito no livro de Apocalipse, e é o resultado da obra da 

Chuva Serôdia. Este alto clamor “foi e será novamente dado”, parecendo ser uma 

referência ao fato dele ter iniciado por ocasião de 1888, na pregação da justiça pela 

fé,133 e voltará a ser pregado antes do regresso de Jesus.  

 

2.4.45. Mensagem especial do alto clamor 

A primeira menção a Chuva Serôdia no ano de 1898 aparece de forma indireta 

numa carta escrita por Ellen G. White para Serepta M. I. Henry. Esta mulher era uma 

personalidade de destaque na Liderança Nacional da União feminina (WCTU) e havia 

aceitado a mensagem adventista por ocasião de um tratamento no Sanatório de Battle 

Creek no ano de 1896, quando chegou em uma cadeira de rodas, mas foi 

restabelecida através dos tratamentos ali oferecidos e orações de fé feitas em seu 

favor. Além de ser viúva e cuidar de seu três filhos, ela também era uma prolífera 

escritora de poesias e poemas e ativista da reforma de saúde (WHITE, 1981-1986a, 

p. 346-347). 

No ano de 1897, William C. White, filho de Ellen G. White, se encontrou com 

Serepta Henry e levou para a Austrália várias de suas publicações; entre elas, um 

folheto de 48 páginas (How the Sabbath Came to Me) contando seu testemunho de 

como havia aceito a mensagem do sábado. Ellen G. White viu nesse folheto uma boa 

ferramenta missionária e escreveu, no dia 2 de janeiro, uma carta solicitando 

autorização para reimprimir o folheto. Ela assim escreveu: 

Tenho um pedido a fazer, irmã Henry. Desejo que os recém-chegados 
à fé tenham o privilégio de ler seu pequeno folheto relatando sua 
experiência. Li este livrinho em algumas de nossas reuniões e vários 
estavam ansiosos para que eu deixasse que eles tivessem um. Mas 
apenas dois foram enviados para mim e, portanto, eu me apeguei a 
eles. Pensei em escrever para você e perguntar se poderia reimprimir 
este livrinho, o que me agradou muito, e tê-lo nas mãos de almas 
recém-convertidas. Eu acho que seria uma bênção para eles. Por 
favor, deixe-me ouvi-la assim que conveniente (WHITE, 1898c). 

 
133 Ver: Ellen G. White, Review and Herald, 22 de novembro de 1892; George R. Knight, A Mensagem 
de 1888, pp. 124-126.  
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Serepta Henry permitiu e, algum tempo depois, o pequeno livro foi reimpresso 

no escritório da Echo para benefício de muitos. No final desta mesma carta apareceu, 

de forma implícita, o tema da Chuva Serôdia: 

Os ministros estão preparados para fazer qualquer afirmação e 
avançar nas doutrinas mais inconsistentes, se puderem se livrar da 
pergunta do sábado. Mas chegou o tempo em que esse assunto exige 
atenção. Ele se pressionará para a frente. O alto clamor do terceiro 
anjo, com sua mensagem especial, será ouvido e, quando todas as 
almas se quebrarem e parecerem ter perdido seu fundamento, 
queremos que cada pequeno e precioso material de coisas as ajude. 
Algumas das coisas que os ministros das igrejas apresentam têm a 
aparência de sã doutrina, mas quando comparadas às Escrituras, são 
como a palha que o vento leva. Verdade é verdade e não pode ser 
alterada para erro (WHITE, 1898c). 

 

Se conclui que o alto clamor, com sua mensagem especial, será ouvido e, como 

resultado, almas serão quebradas, pois trará a verdade da Palavra de Deus e ajudará 

as pessoas a tomarem a decisão certa por Cristo. 

 

2.4.46. Uma sentinela e uma fita métrica 

Ellen G. White foi convidada pelo pastor A. G. Daniells para participar de uma 

reunião campal em Newcastle, uma localidade cerca de 25 milhas de Cooranbong, 

local onde ela residia. Depois de pensar no assunto, ela e seu filho Williy White foram 

impressionados a atenderem o convite (WHITE, 1981-1986a, p. 371). 

No mês de dezembro, uma tenda nova foi alugada para que as reuniões ali 

acontecessem e Ellen G. White achou importante sua participação na campal para 

fortalecer e ajudar na obra que ali se realizava. Na sexta feira, ela teve um sonho que 

posteriormente classificou como “impressionante”,134 em que falava sobre a 

importância de se receber o Espírito Santo. Ellen G. White escreveu uma carta ao 

pastor Haskell em dezembro de 1898 relatando o incidente135 e no ano seguinte este 

mesmo sonho foi publicado na Review and Herald. Assim ela descreveu o sonho:  

 
134 Este sonho foi publicado parcialmente em português, em: Mensagens Escolhidas, vol. 1, pp. 109-
111. 
135 Ellen G. White a Brother and Sister Haskell, Carta 130, de 27 de dezembro de 1898. 



 

184 
 

Durante a noite do primeiro sábado da reunião de Newcastle, parecia-
me achar-me em reunião, apresentando a necessidade e importância 
de recebermos o Espírito. Esta era a preocupação de meu trabalho - 
o abrir de nosso coração ao Espírito Santo. Uma ocasião, Cristo disse 
a Seus discípulos: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o 
podeis suportar agora." Sua compreensão limitada impunha-Lhe 
restrição. Não podia abrir-lhes as verdades que Ele anelava revelar; 
pois enquanto seu coração estivesse a elas cerrado, o desdobrar Ele 
essas verdades seria trabalho perdido. Tinham de receber o Espírito 
antes de poderem entender plenamente as lições de Cristo... 
Em meu sonho, uma sentinela se achava à porta de importante 
edifício, e perguntava a cada um que vinha em busca de entrada: 
"Recebestes o Espírito Santo?" Tinha na mão uma fita métrica, e 
apenas muito, muito poucos eram admitidos ao edifício. "Vosso 
tamanho como ser humano não é nada", dizia. "Mas se alcançasses a 
plena estatura de um homem em Cristo Jesus, segundo o 
conhecimento que tendes tido, recebereis um aprazamento para 
sentar-vos com Cristo nas bodas do Cordeiro; e pelos séculos eternos, 
nunca deixareis de aprender das bênçãos a vós asseguradas no 
banquete preparado para vós... Podeis ser altos e bem 
proporcionados em vossa pessoa, mas não podeis entrar aqui. Não 
poderá entrar ninguém que seja criança crescida, levando consigo a 
disposição, os hábitos, e as características peculiares às crianças. Se 
nutristes suspeitas, críticas, mau humor, dignidade própria, não podeis 
ser admitidos; pois estragaríeis o banquete. Todos os que entram por 
esta porta trajam a veste de bodas, tecida no tear celeste. Os que se 
educam em apanhar os defeitos no caráter dos outros, revelam uma 
deformidade que torna as famílias infelizes, que desvia almas da 
verdade para buscar fábulas. Vosso fermento de desconfiança, vossa 
falta de fé, vosso poder de acusação, fecham-vos a porta de entrada. 
Por esta porta não pode entrar coisa alguma que possa arruinar a 
felicidade dos moradores por arruinar sua perfeita confiança uns nos 
outros. Não vos podeis unir à família feliz das cortes celestes; pois 
enxuguei de seus olhos toda lágrima. Não podereis nunca ver o Rei 
em Sua beleza, caso não sejais vós mesmos representantes de Seu 
caráter... Aprendei que a menos que vos torneis como uma criancinha, 
nunca podereis entrar no reino do Céu... 
Ao serem proferidas essas palavras, vi que alguns se afastaram com 
tristeza, e misturaram-se com os escarnecedores. Outros, com 
lágrimas, coração quebrantado, fizeram confissão àqueles a quem 
haviam ferido e magoado. Não pensavam em manter a própria 
dignidade, mas perguntavam a cada passo: "Que é necessário que eu 
faça para me salvar?" Atos 16:30. A resposta era: "Arrependei-vos, e 
convertei-vos, para que vossos pecados vão de antemão ao juízo, e 
sejam apagados." Foram proferidas palavras que reprovavam o 
orgulho espiritual. Este não será tolerado por Deus. É incoerente com 
Sua Palavra e com nossa profissão de fé. Buscai o Senhor, todos vós 
que sois ministros Seus. Buscai-O enquanto Ele pode ser achado, 
invocai-O enquanto está perto. "Deixe o ímpio o seu caminho, e o 
homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que 
Se compadecerá dele; torne para nosso Deus, porque grandioso é em 
perdoar." (Isa. 55:7) (WHITE, 1899c). 
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O Espírito de Deus atuou de forma poderosa naquela campal e Ellen G. White 

faz uma descrição do clima que dominou as reuniões: 

Durante o primeiro sábado da reunião, sentimos que os anjos celestes 
estavam no acampamento. Os elementos externos pareciam trabalhar 
contra nós. Surgiu uma forte tempestade de vento e chuva, mas 
ninguém parecia desanimado. As correntes celestiais do amor de 
Deus fluiram em nossos corações, e os semblantes de alguns 
revelaram a obra do Espírito Santo. Vários que não são da nossa fé 
participaram de ações de graça e louvor a Deus. Quando a chuva caiu 
em torrentes, derramamos nosso agradecimento em canções e 
louvores. Muitos testemunharam que essa foi a melhor reunião do 
sábado que eles já tiveram (WHITE, 1899c). 

 

Ellen então descreveu como transmitiu as verdades reveladas no sonho aos 

presentes na campal, surgindo mais uma menção ao tema da Chuva Serôdia: 

Ao apresentar esses princípios às pessoas na reunião de sábado, 
todos pareciam sentir que o Senhor havia falado através do débil 
instrumento. Convocamos os que desejavam se consagrar ao Senhor 
e vários responderam. Depois que estes deram seu testemunho, a 
chuva caiu em torrentes. Parecia que as janelas do céu estavam 
abertas. Eu fiz disso um símbolo do que o Senhor fará por seu povo, 
deixando cair a Chuva Serôdia de sua rica bênção na verdade e a 
justiça sobre eles. Dedicamos algum tempo a cantar “The Evergreen 
Shore”, “Is My Name Written There?” “When the Mists Have Rolled 
Away”, e músicas parecidas. Assim que a tempestade diminuiu, 
tivemos uma temporada de oração, e o pastor Daniells e Robinson 
oraram no Espírito, pois eu nunca os ouvira orar antes (WHITE, 
1899c). 

 

Concluímos que só se pode compreender plenamente as verdades ensinadas 

por Jesus após a recepção do Espírito Santo, assim como aconteceu aos discípulos, 

que não compreenderam até que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. 

Assim como no sonho uma sentinela deixava entrar apenas aqueles que haviam 

recebido o Espírito Santo, a Chuva Serôdia é indispensável para nossa entrada na 

festa das bodas do cordeiro, trazendo a rica benção da verdade e da justiça para 

aqueles que a recebem.  

 

2.4.47. Pecados apagados no tempo de refrigério 

A próxima menção ao tema aparece em uma carta escrita por Ellen G. White 

para o Dr. Kellogg, em que menciona a grande crise que se aproxima e declara:  
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Estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. As profecias 
estão se cumprindo. O último grande conflito será breve, mas terrível. 
Antigas controvérsias serão revividas, e surgirão novas controvérsias. 
Temos uma grande obra para fazer. Nossa obra ministerial não deve 
cessar. As últimas advertências precisam ser dadas ao mundo. Há um 
poder especial na apresentação da verdade no tempo presente. 
Quanto tempo durará isso? Só pouco tempo [...] A indagação de cada 
pessoa devia ser: "De quem sou eu? A quem devo lealdade? Meu 
coração foi renovado? Minha alma foi reformada? Meus pecados 
estão perdoados? Eles serão apagados quando vier o tempo de 
refrigério? (WHITE, 1898b).136 

 

Podemos concluir com isso que um poder especial (Chuva Serôdia) vai 

acompanhar a pregação da verdade para este tempo e que nos tempos de refrigério 

os pecados serão apagados dos registros do santuário celestial. 

 

2.4.48. A Chuva Serôdia mais abundante que a chuva temporã 

O livro O Desejado de Todas as Nações ficou pronto em 1898.137 No penúltimo 

capítulo da obra, intitulado Ide, ensinai a todas as nações, ocorre uma menção ao 

tema da Chuva Serôdia. Ellen G. White escreveu: 

Os primeiros discípulos saíram pregando a Palavra. Eles revelaram 
Cristo em sua vida. E o Senhor andava com eles, “confirmando a 
Palavra com os sinais que se seguiram”. Marcos 16:20. Estes 
discípulos se prepararam para a obra. Antes do dia de Pentecostes se 
reuniram e tiraram dentre eles todas as desinteligências. Estavam de 
um mesmo sentimento. Acreditavam na promessa de Cristo, de que a 
benção seria dada, e oravam com fé. Não pediam a benção apenas 
para si; estavam preocupados com a responsabilidade quanto à 
salvação de almas. O evangelho devia ser levado até aos confins da 
Terra, e eles reclamavam a doação do poder que Cristo prometera. 
Foi então que o Espírito Santo foi derramado, e milhares se 
converteram num dia. 
Assim pode ser agora. Em vez das especulações dos homens, seja 
pregada a Palavra de Deus. Tirem os cristãos do meio deles as 
dissensões, e entreguem-se a Deus para salvação dos perdidos. 
Peçam a benção com fé́, e ela há de vir. O derramamento do Espírito, 
nos dias apostólicos, foi a “chuva temporã” (Joel 2:23), e glorioso foi o 
resultado. Mas a “Chuva Serôdia” será mais abundante (WHITE, 1986, 
p. 791). 

 

 
136 Publicado em português, em: Mensagens Escolhidas, vol. 3, p. 419. 
137 Para mais informações sobre a produção do livro O Desejado, ver: Arthur White, Ellen G. White: 
Austrálian Years, vol. 4, pp. 375-393; Enciclopédia de Ellen G. White, pp. 824-830. 
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No texto percebe-se algumas condições preenchidas pelos discípulos para o 

recebimento da chuva temporã. Eles retiraram dentre si todas as desinteligências e 

alcançaram um mesmo sentimento, oraram com fé, e Deus cumpriu sua promessa 

enviando o Espírito. Ellen G. White declara que “assim pode ser agora”, ou seja, se 

preenchidas as condições, a Chuva Serôdia virá. Então apresenta as condições: (a) 

tirar do meio todas as dissenções, (b) entregar-se a Deus para salvação dos perdidos 

e (c) pedir a benção com fé, ensinando ainda que as bênçãos da Chuva Serôdia serão 

muito mais abundantes que as da chuva temporã, trazendo gloriosos resultados.  

 

2.4.49. O alto clamor e o decreto dominical 

A primeira menção ao tema da Chuva Serôdia no ano de 1899 aparece num 

manuscrito, datado de 2 de abril, intitulado “O Selo de Deus”. Depois de falar sobre o 

grande conflito entre Satanás e a igreja presente no capítulo 12 de Apocalipse, Ellen 

G. White volta seus olhares para a união das bestas que sai do mar e da Terra, do 

capítulo 13. A união destes dois poderes levará a promulgação do decreto dominical, 

período este em que a igreja tem uma solene mensagem para anunciar – As três 

mensagens angélicas (Apocalipse 14). Falando sobre esta mensagem, Ellen G. White 

escreveu: “A mensagem que contém este aviso é a última a ser proclamada antes da 

revelação do Filho do homem. Os sinais que Ele mesmo deu declaram que Sua vinda 

está próxima”. Em seguida fez uma afirmação interessante: “Por quase quarenta anos, 

a mensagem do terceiro anjo soa. Chegou a hora em que todos os que têm interesse 

na salvação de suas almas devem perguntar sincera e solenemente: Qual é a marca 

da besta? Como devemos evitar recebê-la?”. Então, passou a explicar o que significa 

a marca da besta e os resultados de se aceitá-la, escrevendo que: 

A mudança do sábado é um sinal ou marca da autoridade da Igreja 
Romana. Os que, compreendendo os reclamos do quarto 
mandamento, preferem observar o falso dia de repouso em lugar do 
verdadeiro, estão com isso prestando homenagem à única autoridade 
que o ordena. O sinal da besta é o dia de repouso papal, aceito pelo 
mundo em substituição ao dia designado por Deus. 
Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o 
tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive 
na comunidade católico-romana. Ninguém é condenado sem que haja 
recebido iluminação nem se compenetrado da obrigatoriedade do 
quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe o 
falso sábado, e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens 
contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com 
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clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que 
ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta (WHITE, 
1899d).138  

 

Ellen G. White afirmou claramente que o sinal da besta é o dia de repouso 

papal, ou seja, o domingo, que foi colocado no lugar do sábado pela Igreja Romana, 

alertando que até aquele momento ninguém havia recebido o sinal da besta e que 

ainda não havia chegado o tempo de prova. Ela também declarou que ninguém será 

condenado sem que tenha recebido luz (informação sobre o assunto) e se 

“compenetrado” da obrigatoriedade do quarto mandamento, mas quando for expedido 

o decreto dominical e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a 

adoração da besta e de sua imagem, se saberá quem serve a Deus e quem não o 

serve. Finalmente, os que persistirem na transgressão do sábado receberão o sinal 

da besta. 

Pode-se concluir que o alto clamor, resultado da operação da Chuva Serôdia, 

ocorrerá concomitante com o decreto dominical, e que a aceitação ou não da 

mensagem do alto clamor é que determinará quem se salvará e quem se perderá, 

pois quem persistir na transgressão da lei de Deus receberá a marca da besta e será 

destruído no fogo (Apocalipse 14:9-12). 

 

2.4.50. Alto clamor sendo sufocado 

Cerca de quarenta dias depois, Ellen G. White apresenta uma nova menção ao 

tema da Chuva Serôdia forma implícita num manuscrito datado de 10 de maio. Ela 

falou sobre a obra médico-missionária na América e a crise que se avizinhava 

envolvendo o Dr. John H. Kellogg. Na juventude Kellogg estudou com Edson e Willie, 

ambos filhos de Ellen, pois o casal White os incentivava a estudarem na área de 

saúde. Kellogg logo se apaixonou e muito cedo cursou medicina na Universidade de 

Michigan e na faculdade do Hospital Bellevue, na cidade de Nova York. Aos 24 anos 

foi nomeado diretor do Instituto de Reforma de Saúde, e sob sua gestão, em pouco 

tempo a instituição alcançou fama mundial como Sanatório de Battle Creek. 

A década de 1890 testemunhou um rápido avanço na obra médica em Battle 

Creek e, para acompanhar esse crescimento, vários edifícios estavam sendo 

 
138 Publicado parcialmente em português, em: Evangelismo, pp. 234-235. 



 

189 
 

erguidos. Todavia, a obra médica passou a ser considerada mais importante do que 

a pregação da mensagem do evangelho eterno e os conflitos começaram. Por vezes, 

Ellen G. White advertiu sobre os objetivos reais das instituições de saúde e, de forma 

especial, neste manuscrito escreveu:  

Minha alma está perturbada, extremamente perturbada. Devo 
continuar escrevendo sobre aquilo que impressiona minha mente. 
Uma profunda tristeza paira sobre mim. Vejo problemas, perplexidade 
e ameaça de falência antes do trabalho na América. E porque? Por 
causa da administração infiel dos últimos anos. Deus enviou 
advertência após advertência em relação a não adicionar edifício a 
edifício. Ele deu instruções para que as plantas fossem feitas em 
campos diferentes, que o padrão fosse plantado em vilas e cidades 
que não ouviram a verdade (WHITE, 1899b). 

 

Em seguida, Ellen G. White falou sobre os perigos que rondavam a pessoa 

mais destacada em Battle Creek: 

Tenho luz do Senhor que o Dr. Kellogg precisa ser guardado. Ele está 
deixando uma impressão errada nas mentes. Ele cometeu um erro ao 
supor que o trabalho médico-missionário tem uma importância acima 
de qualquer outro trabalho. O trabalho médico-missionário tem seu 
lugar; mas isso se tornou desproporcionalmente importante... O Dr. 
Kellogg carregou um fardo muito pesado, além de seu trabalho 
legítimo. Agora apelo para que ele descarregue (WHITE, 1899b). 

 

Ellen G. White falou sobre o lugar da obra médica e que esta não deve tomar 

o lugar do ministério da Palavra. Os recursos não devem ser todos usados na obra 

médica enquanto os campos estrangeiros encontram-se sustento. Ela critica o fato de 

boa parte dos recursos estarem sendo usados para se construir edifícios na América 

do Norte e que as doações não deveriam ser todas usadas em ramos de trabalho que 

apresentassem poucos resultados. Ela advertiu: “A verdade tem de ser proclamada, 

para que se prepare o caminho do Senhor [...] A obra médico-missionária precisa dar 

margem ao ministério da Palavra. Jamais se manifeste desprezo quanto à 

promulgação da Palavra de Deus. Importa que a terceira mensagem angélica não seja 

sufocada”. Ellen escreveu:  

Eu expus o assunto como ele me foi apresentado. A mensagem do 
terceiro anjo, ao invés de avolumar-se num alto clamor, está sendo 
sufocada. Desânimos chegaram. Mas o trabalho não pode parar 
assim. Ele deve crescer no poder do Espírito de Deus. Chegou o 
tempo em que toda a terra será iluminada com a glória do anjo que 
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desceu do céu. Um trabalho decidido deve ser feito ao apresentar a 
verdade para este tempo, a verdade que santificará a alma, pois 
estamos nessa era da história do mundo que Cristo declarou que 
deveria ser como eram os dias de Noé. Dois grandes exércitos estão 
envolvidos em guerra. Satanás, com seu grande exército, está em 
conflito com Cristo e Deus e a hoste celestial (WHITE, 1899b). 

 

Conclui-se que a mensagem do terceiro anjo estava sendo sufocada e não 

estava se avolumando num alto clamor, sendo necessário um redirecionamento das 

coisas para que a pregação crescesse no poder do Espírito de Deus. Ellen G. White 

afirmou ainda que havia chegado o tempo em que toda a Terra deveria ser iluminada 

com a glória do anjo que desceu do céu (Ap. 18). 

 

2.4.51. Mensagem de saúde e o alto clamor 

A próxima menção ao tema da Chuva Serôdia aparece de forma implícita num 

manuscrito datado em 2 de julho em que Ellen G. White escreveu sobre a importante 

obra do colportor evangelista e da distribuição de literatura que falam sobre saúde. 

Então fez uma advertência: 

Foi-me mostrado que vocês também correm o risco de cometer sérios 
erros. Vocês sentem um profundo interesse na circulação das 
publicações de saúde; e isso está certo; mas esse ramo especial não 
deve ser feito de modo absorvente. A reforma da saúde está tão 
intimamente relacionada à mensagem do terceiro anjo quanto o braço 
ao corpo, mas o braço não pode ocupar o lugar do corpo. A 
proclamação da mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de 
Deus e a fé de Jesus, é o fardo do nosso trabalho. A mensagem deve 
ser proclamada com um alto clamor e deve ir para o mundo todo. A 
apresentação dos princípios de saúde deve ser unida a esta 
mensagem, mas não deve ser independente dela, ou de qualquer 
forma tomar o seu lugar (WHITE, 1899a). 

 

Como pode se perceber, a reforma de saúde está intimamente relacionada à 

mensagem do terceiro anjo, assim como o braço está ligado ao corpo; todavia, a 

apresentação dos princípios de saúde não deveria ser independente da mensagem 

do terceiro anjo ou substituí-la. Conclui-se com isso que a mensagem de saúde faz 

parte da terceira mensagem angélica, que deve ser pregada no grande movimento da 

Chuva Serôdia.139 

 
139 Para mais detalhes sobre a relação da distribuição de literatura de saúde e o alto clamor, ver: 
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2.4.52. A Chuva Serôdia varrerá a desonestidade, egoísmo e idolatria 

A primeira menção ao tema da Chuva Serôdia em 1900 aparece em uma carta 

escrita ao casal Haskell, no dia 5 de fevereiro, enquanto Ellen G. White ainda estava 

em Cooranbong. A carta é um forte apelo ao trabalho na obra do Senhor, 

apresentando que: 

Na vinha de Deus, há trabalho sério a ser feito. A mensagem do 
terceiro anjo deve ser proclamada em voz alta por toda a terra. Todo 
vestígio de negócios que gera desonestidade, todo fio de egoísmo, 
deve ser varrido pela Chuva Serôdia. Toda idolatria deve ser 
consumida. Que todo altar seja derrubado, exceto aquele que santifica 
o dom e o doador - a cruz do Calvário (WHITE, 1900a). 

 

Conclui-se que, por ocasião do derramamento da Chuva Serôdia, vários 

resultados serão vistos. Ela varrerá qualquer negócio que gere desonestidade, todo 

fio de egoísmo, e consumirá todo tipo de idolatria. 

 

2.4.53. A Chuva Serôdia será mais copiosa que a temporã 

A obra Parábolas de Jesus foi concluída enquanto Ellen G. White ainda estava 

na Austrália, ao mesmo tempo em que trabalhava nas obras O Desejado de Todas as 

Nações e O Maior Discurso de Cristo. Ela doou todos os royalties do livro para a obra 

educacional adventista e sugeriu sua distribuição para professores e alunos (FORTIN 

e MOON, 2018, p. 1142). Na obra aparece uma única menção ao tema da Chuva 

Serôdia, em que ela descreve o derramamento do Espírito Santo por ocasião do 

Pentecostes, e de todos os fenômenos que acompanharam a pregação apostólica, 

declarando que: 

Estas cenas devem repetir-se, e com maior poder. O derramamento 
do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi a chuva temporã; porém a 
Chuva Serôdia será mais copiosa. O Espírito aguarda nosso pedido e 
recepção. Cristo deve ser revelado novamente em Sua plenitude pelo 
poder do Espírito Santo. Homens reconhecerão o valor da pérola 
preciosa e dirão com o apóstolo Paulo: “O que para mim era ganho 
reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda 

 
Testemunhos para a Igreja, vol. 6: “A obra médico-missionária e a terceira mensagem angélica”, p. 288-
293.  
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todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, 
meu Senhor”. (Filipenses 3:7, 8) (WHITE, 1987, p. 121). 

 

Conclui-se que o derramamento do Espírito no Pentecostes foi a chuva 

temporã, mas a serôdia será ainda mais copiosa e mais abundante. Deve-se orar pelo 

Espírito e, quando Ele vier, Cristo será revelado em Sua plenitude e muitos O 

aceitarão como a uma pérola preciosa. 

 

2.4.54. Princípios de saúde e a terceira mensagem angélica 

As duas próximas menções ao tema da Chuva Serôdia aparecem de forma 

implícita no livro Testemunhos, volume 6. Embora este volume tenha sido escrito por 

Ellen G. White nos anos em que morou na Austrália, ele foi publicado apenas em 

1900, após seu retorno aos Estados Unidos da América. 

Foi na época da produção do volume 6 que os adventistas do sétimo dia se 

tornaram mais conscientes da sua missão e entenderam que seu campo de trabalho 

era o mundo inteiro. Neste desafio de se levar o evangelho ao mundo, a mensagem 

de saúde tornou-se uma importante cunha de penetração. Ellen G. White afirmou: 

“Tenho sido repetidamente instruída quanto ao fato de que a relação da obra médico-

missionária com a obra da terceira mensagem angélica é a mesma relação que o 

corpo mantém com o braço e a mão. Sob a direção da divina Cabeça, devem trabalhar 

unidos no preparar o caminho para a vinda de Cristo” (WHITE, 1901b, p. 288). 

No período em que Ellen G. White esteve na Austrália, a obra medico-

missionária experimentou uma grande expansão nos Estados Unidos. Uma escola 

preparatória para médicos foi iniciada e novas instituições foram abertas; entretanto, 

estas boas iniciativas receberam uma ênfase tão forte que trouxe desequilíbrio à obra 

de Deus como um todo. Aquilo que Ellen G. White descreveu como sendo o braço 

estava agora desejando se tornar o corpo, e nesse contexto ela escreveu: 

Devido às sempre crescentes oportunidades para ministrar às 
necessidades temporais de todas as classes, há perigo de essa obra 
eclipsar a mensagem que Deus nos deu para levar a toda cidade — a 
proclamação da próxima vinda de Cristo, a necessidade de obediência 
aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus. Essa 
mensagem é a preocupação de nossa obra. Tem de ser proclamada 
com grande voz e ir a todo o mundo. Tanto no campo nacional como 
nos estrangeiros, a apresentação dos princípios da saúde precisa 
estar unida com ela e não ser independente dela ou tomar-lhe de 
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qualquer maneira o lugar; tampouco deve ela absorver tanta atenção 
que amesquinhe outros ramos. O Senhor nos instruiu a que 
consideremos a obra em todos os seus aspectos, de modo que se 
desenvolva de forma proporcional, simétrica e equilibrada (WHITE, 
1901b, p. 290). 

 

Com base nesta menção, conclui-se que a mensagem do alto clamor do 

terceiro anjo está intimamente associada a mensagem de saúde, assim como a mão 

está associada ao braço. Todavia, há o risco da apresentação dos princípios de saúde 

se tornar independente, ou mesmo tentar substituir a verdade para esse tempo, que 

deve ser a próxima vinda de Cristo, a obediência aos mandamentos de Deus e o 

Testemunho de Jesus. 

 

2.4.55. Mensagem mesclada com amor 

A segunda menção ao tema da Chuva Serôdia presente em Testemunhos, 

volume 6, aparece no contexto missionário. Ellen G. White falou sobre a crise final do 

mundo, quando as perseguições irromperem sobre os fiéis, a verdade deverá ser 

apresentada com bondade. Ela declara:  

Quando romper realmente sobre nós a tempestade da perseguição, 
as ovelhas verdadeiras ouvirão a voz do Pastor verdadeiro. Empregar-
se-ão abnegados esforços para salvar os perdidos, e muitos dos que 
se extraviaram do redil voltarão a seguir o grande Pastor. O povo de 
Deus unir-se-á, apresentando frente unida ao inimigo. ... O amor de 
Cristo, o amor de nossos irmãos, testificará ao mundo que estivemos 
com Jesus e dEle aprendemos. Então, a mensagem do terceiro anjo 
se avolumará num alto clamor, e a Terra inteira será iluminada com a 
glória do Senhor140.  

 

Segundo o texto acima, conclui-se que a pregação da mensagem do terceiro 

anjo só se avolumará num alto clamor quando o mundo reconhecer os fiéis cristãos 

por seu amor a Cristo e ao próximo, pois a pregação destituída de amor nunca poderá 

alcançar seu objetivo.  

 

2.4.56. Resumo 

 
140 Testimonies for the Church 6:401 (1901). 
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Concluindo, para Ellen G. White, as palavras “tempo de refrigério pela presença 

do Senhor” e “Chuva Serôdia” possuem a mesma equivalência; falam de uma 

manifestação singular do poder de Deus no fim da história humana para a conclusão 

da obra do evangelho. Ela aplica a expressão “chuva temporã” aos eventos descritos 

em Atos 2 e “Chuva Serôdia” ao derramamento final do Espírito Santo antes da volta 

de Jesus (Jl 2:28-30). 

Novamente, Ellen G. White volta com a ideia de que a reforma de saúde está 

intimamente relacionada à mensagem do terceiro anjo, assim como o braço está 

ligado ao corpo; todavia, a apresentação dos princípios de saúde não deveria ser 

independente da mensagem do terceiro anjo ou substituí-la. Ela faz parte da terceira 

mensagem angélica, mas deve ser apresentada com equilíbrio para que não assuma 

o lugar desta. 

Finalmente, quando a Chuva Serôdia vier, o Salvador será glorificado e a Terra 

será iluminada com os raios de sua justiça, produzindo um grande interesse nas 

verdades da Palavra de Deus. Quando o Espírito Santo for recebido, essa bênção 

trará após si todas as outras bênçãos. 

 

2.5. Período das Crises e Consolidações (1900-1915) 

Após nove anos residindo na Austrália, na quarta-feira do dia 29 de agosto de 

1900, Ellen G. White deixou a Austrália em direção aos Estados Unidos da América. 

Uma comitiva de quinze pessoas embarcou no navio S. S. Moana para uma longa 

viagem de 11.520 km através do Oceano Pacífico, passando pela Nova Zelândia, 

depois nas ilhas Samoa e no Avaí (WHITE, 2015a, p. 359). 

Na última noite da viagem, Ellen G. White adormeceu em uma pequena sala 

de espera do navio, mas logo foi despertada ao sentir uma doce fragrância como de 

lindas flores; era a presença de um mensageiro celestial. Ela escreveu: “Algumas 

palavras foram dirigidas a mim, encorajando-me de que o Senhor me protegeria e de 

que tinha uma obra para eu realizar” (WHITE, 1901a). Parte da mensagem que lhe foi 

revelada nessa época era a certeza de que deveria ficar despreocupada sobre o local 

onde deveria residir nos Estados Unidos da América. 

Quando o S. S. Moana aportou em São Francisco, o pastor George A. Irvin, 

então presidente da Associação Geral, esperava pela comitiva e enviou um telegrama 

a Battle Creek transmitindo as boas-novas da chegada de Ellen G. White. A 
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mensagem do telegrama foi publicada na contracapa da Review do dia 25 de 

setembro com os seguintes dizeres: “São Francisco, Califórnia, 21 de setembro de 

1900. A irmã White e seu grupo chegaram esta manhã em boas condições” (IRVIN, 

1900). Esta foi, de fato, uma boa notícia para milhares de pessoas. 

Ellen G. White tinha ainda uma casa em Heldsburg, mas não era grande o 

suficiente para abrigar ela, suas auxiliares e o filho Willie com sua família. Entretanto, 

Deus lhe deu a certeza de que estava preparando algo especial para ela e, 

escrevendo ao pastor S. N. Haskell no dia 30 de dezembro, Ellen G. White afirmou: 

“O Senhor me revelou a mim [...] e me conformou, assegurando-me de que tinha um 

refúgio preparado para mim, onde eu teria tranquilidade e descanso” (WHITE, 1900b). 

Durante alguns dias, Ellen G. White esteve à procura de um imóvel para alugar 

ou mesmo comprar. Ela tinha o dinheiro da venda de sua casa em Cooranbong, na 

Austrália, mas não havia se esquecido da promessa de Deus de que tinha um lugar 

reservado para ela, então parou de procurar.  

Por conselho do filho Willie, ela e algumas de suas auxiliares foram passar 

alguns dias no Retiro de Saúde de Santa Helena, que recém havia mudado o nome 

para Hospital de Santa Helena. O local ficava há 96 km ao norte de Oakland, e para 

lá elas foram para um breve período de descanso. Enquanto estava no hospital, Ellen 

G. White encontrou-se com velhos amigos; entre eles, a Sra. Ings, que ao ouvir falar 

da frustração de Ellen em encontrar uma casa para morar, informou-a de uma 

propriedade que estava à venda, bem abaixo da colina aonde estava o hospital. 

Assim, na quinta-feira, 28 de setembro, exatamente uma semana depois de 

sua chegada à Califórnia, Ellen G. White foi ver o local. Era uma casa vitoriana muito 

bem construída, com dois pisos e sete quartos mobiliados, erguida no centro de uma 

propriedade de 14 hectares de terra fértil. Ela fora construída por Robert Pratt, um 

executivo ferroviário, que, por já se encontrar idoso, aceitou o convite para morar com 

uma de suas filhas, e assim pôs a propriedade à venda. 

Ellen G. White ficou encantada com o local. Havia plantações de pêssegos, 

nectarinas, maças, figos, cerejas, damascos, peras e uma vinha com mais de 2 

hectares produzindo, além de cerca de 2.000 árvores na propriedade em excelentes 

condições de produção. Ela concluiu que poderia comprar a propriedade por um valor 

inferior ao valor que havia vendido sua casa em Cooranbong. 
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A propriedade fora reservada para compra pelo Hospital de Santa Helena, e 

em ajustes com o pastor Burden, então diretor do Hospital, Ellen G. White conseguiu 

comprar a propriedade por cinco mil dólares, sendo uma entrada à vista de mil dólares 

e uma hipoteca de quatro mil dólares, com juros de 6,25% ao ano (WHITE, 2015a, p. 

368). Assim, no dia 16 de outubro, mesmo dia em que o negócio foi fechado, Ellen G. 

White e sua família se mudavam para a nova residência. 

Ellen G. White já havia viajado por vários lugares do mundo e havia conhecido 

lindos países como Suíça, Itália, Austrália e Nova Zelândia; contudo, escrevendo a 

seu filho Willie em 1905, ela declarou: “Certamente não há um lugar que eu já tenha 

visto que se iguale à beleza panorâmica que temos aqui” (WHITE, 1905b). 

A casa já estava mobiliada, mas Ellen G. White encontrou um lugar para a única 

mobília que havia trazido da Austrália, uma confortável cadeira, equipada com uma 

mesinha para papeis, que ela usava para escrever. Finalmente, abrigada em seu novo 

refúgio, ela estava pronta para continuar sua missão como escritora. 

A igreja adventista havia crescido muito. Por ocasião de sua organização, em 

maio de 1863 eram apenas 30 pastores, cuidando de 3.500 membros que se 

congregavam em 125 igrejas. Agora, em 1900, a igreja contava com 500 pastores, 

cuidando de 66 mil membros, distribuídos em 1892 igrejas (WHITE, 2005, p. 3).  

Com o crescimento, vieram também enormes desafios institucionais que 

fizeram a IASD passar por um momento delicado. Haviam problemas políticos na 

liderança da igreja que geravam mudanças em seu plano de ação; outras vezes os 

problemas eram espirituais, o que atraíam as observações de Ellen G. White. O 

presidente da Associação Geral, George Irwin, chegou a afirmar que “os adventistas 

eram propensos e extremos em quase tudo” (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 

245). 

A percepção da liderança da igreja era de que os reavivamentos espirituais de 

Healdsburg, em 1885, e os de Battle Creek, em 1892 e 1893, tinham estagnado. Como 

previu Ellen G. White, um grande período de treva espiritual seguiu-se, e a profetisa 

se viu diante de uma nova fase de seu ministério. 

 

2.5.1. Apelo ao Preparo para a Chuva Serôdia 

Neste último período em análise, vemos o constante apelo de Ellen G. White 

pela busca da Chuva Serôdia. Ela fez um chamado especial nas seguintes palavras:  
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Por que não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto como é 
esse o meio pelo qual haveremos de receber poder? Por que não 
falamos sobre Ele, não oramos por Ele e não pregamos a Seu 
respeito? O Senhor está mais disposto a dar-nos o Espírito Santo do 
que os pais terrestres a dar boas dádivas aos filhos. Pelo batismo do 
Espírito deve todo obreiro estar pleiteando com Deus. Grupos devem 
se reunir para pedir auxílio especial, sabedoria celestial, a fim de que 
saibam como fazer planos e executá-los, com sabedoria. 
Especialmente devem os homens orar para que Deus batize com o 
Espírito Santo os Seus missionários (WHITE, 2015b, p. 22). 

 

Neste período de grandes desafios e necessidades espirituais, essa busca 

deveria ser uma prioridade, enquanto que Satanás estava alerta a qualquer 

movimento com o intuito de atrapalhar a obra do Espírito de Deus. 

 

2.5.2. Contrafações Satânicas 

Como visto nos outros períodos, Satanás tentaria de todas as formas obliterar 

a obra da Chuva Serôdia. Neste último período em análise aparece mais uma 

advertência de Ellen G. White contra esses enganos. Ela alertou: 

Chegamos agora aos últimos dias do trabalho da mensagem do 
terceiro anjo, quando Satanás trabalhará com crescente poder porque 
ele sabe que seu tempo é curto. Ao mesmo tempo, chegarão até nós, 
através dos dons do Espírito Santo, diversidades de operações no 
derramamento do Espírito. Este é o tempo da Chuva Serôdia (WHITE, 
1908d). 

 

Percebe-se a insistência de Satanás em trabalhar com crescente poder para 

contrafazer a obra da Chuva Serôdia por meio de investidas satânicas que puderam, 

inclusive, ser testemunhadas nos últimos anos de vida de Ellen G. White.  

 

2.5.3. Experiências Carismáticas e Fanatismos 

2.5.3.1. A Doutrina da “Carne Santa” 

O ensino fanático da “carne Santa” surgiu em Indiana no ano de 1900 

arrastando o presidente da associação e vários obreiros. Eles alegavam que Jesus, 

após passar pelo momento de angústia no Getsêmani, passou a ter “carne santa”, ou 

seja, o mesmo corpo perfeito de Adão antes da queda. Alegavam ainda que uma vez 
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obtida essa experiência do “Getsêmani”, a pessoa não mais pecava e nem morreria. 

Seus cultos eram marcados por muito barulho, vários instrumentos musicais e muita 

excitação. Quando alguém no culto caía inconsciente ao chão, um grupo de irmãos 

se punha a orar e, quando a pessoa voltava a consciência, era contada entre aqueles 

que estavam agora prontos para a trasladação. Sobre esse grupo fanático, Ellen G. 

White escreveu: 

As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana o Senhor 
revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do 
tempo da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá 
gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais 
ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a 
decisões retas [...] 
Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se 
devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das 
instrumentalidades satânicas misturam-se com o alarido e barulho, 
para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do Espírito Santo. 
Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. 
Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida 
(WHITE, 1985-1987c, p. 36, 38). 

 

Em outro momento Ellen G. White alertou: 

O fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos, 
têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm 
sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isto não têm sido bons. 
"Pelos seus frutos os conhecereis." O fanatismo e o ruído têm sido 
considerados indícios especiais de fé. Algumas pessoas não se 
satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos 
de poder e de gozo. Esforçam-se por isto, e chegam a uma confusão 
dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. 
Ao passar o auge do sentimento, essas pessoas imergem mais fundo 
que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte 
(WHITE, 1984, p. 161). 

 

Satanás buscava através destas experiências interferir na obra de Deus e 

obliterar a obra da Chuva Serôdia.  

  

2.5.3.2. O Casal Mackin 

Outra experiência carismática deste período ocorreu com Ralph Mackin e sua 

esposa. O casal morava no estado de Ohio e foram para a Califórnia em busca de 

uma entrevista com Ellen G. White. Eles eram dedicados estudantes da Bíblia e dos 
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escritos da profetiza e desejavam agora saber se sua extraordinária experiência de 

alguns meses atrás era verdadeira e se teria o apoio de Ellen G. White. Cerca de 

quase três anos antes, o casal havia se unido a uma igreja em Findlay, Ohio, para um 

período especial de oração em busca de Deus e do derramamento do Espírito Santo. 

Mackin relatou para Ellen G. White que depois de um período de jejum e 

oração, eles receberam o Espírito Santo e, como em Atos 2, eles também falaram em 

línguas, relatando que houve uma ocasião em que sua esposa chegou a falar em 

polonês, e em outra, eles falavam uma língua estranha. A Sra. Makin acrescentou que 

o Espírito Santo ditava certas letras de música para que ela cantasse e que ela 

possuía o dom de profecia. Outra habilidade espiritual que o casal Mackin alegou 

possuir foi a capacidade de expulsar demônios. 

Depois destes relatos, perguntaram a Ellen G. White o que ela achava e se 

tinha alguma luz para eles. Ela disse que não, mas começou a falar sobre alguns 

incidentes relacionados com os seus primeiros anos como profetisa depois da 

passagem de tempo de 1844. Suas experiências com formas incomuns de erro 

naqueles dias e em anos posteriores fizeram com que tivesse receio de qualquer coisa 

que se assemelhasse a um espírito de fanatismo. Depois alertou:  

Se nós como uma Igreja déssemos lugar a qualquer forma de 
fanatismo, a mente dos descrentes seria desviada da Palavra viva 
para as realizações de homens mortais, e apareceria mais do humano 
do que do divino. Além disso, muitos seriam repelidos por aquilo que 
para o seu entendimento parece ser antinatural e toca as raias do que 
é fanático. Assim a proclamação da mensagem para este tempo seria 
consideravelmente prejudicada. O Espírito Santo age de um modo que 
apela para o bom senso das pessoas. 
[...] Há constante perigo de permitir entrar em nosso meio alguma 
coisa que consideremos como operação do Espírito Santo, mas que 
na realidade é fruto de um espírito de fanatismo (WHITE, 1908a).141 

 

Cerca de um mês depois desta entrevista, Ellen G. White escreveu uma carta 

alertando o casal sobre o caminho que estavam seguindo e suas práticas. Assim ela 

se expressou: 

Prezados Irmão e Irmã: Recentemente, em visões da noite [10 de 
dezembro], foram-me reveladas algumas questões que vos preciso 
comunicar. Foi-me mostrado que estais cometendo alguns 
lamentáveis erros. Em vosso estudo das Escrituras e dos 
Testemunhos, chegastes a conclusões errôneas. A obra do Senhor 

 
141 Publicado em português, em: Mensagens Escolhidas, Vol. 3, p. 371-373. 
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seria grandemente mal compreendida se continuásseis a trabalhar 
como começastes. Dais falsa interpretação à Palavra de Deus e aos 
Testemunhos publicados; e então buscais levar adiante uma obra 
estranha em harmonia com vossa concepção de seu sentido. 
Supondes que tudo o que fazeis é para a glória de Deus, mas estais 
enganando a vós mesmos e enganando a outros. 
No falar, cantar e em exibições estranhas, que não estão em harmonia 
com a obra genuína do Espírito Santo, sua mulher está ajudando a 
introduzir um aspecto de fanatismo que causaria grande dano à Causa 
de Deus, caso lhe fosse permitido qualquer lugar em nossas igrejas. 
Supusestes até que vos é dado poder para expulsar demônios. Por 
vossa influência sobre mentes humanas, homens e mulheres são 
levados a crer que estão possessos de demônios, e que o Senhor vos 
designou como instrumentos Seus para expulsar esses espíritos 
maus. 
Foi-me mostrado que precisamente tais aspectos do erro que fui 
compelida a enfrentar entre os crentes do Advento após o passar do 
tempo em 1844 se repetirão nestes últimos dias (WHITE, 1908a).142 

 

Na carta endereçada ao casal Ellen G. White demostrou todo o amor e apreço 

que Deus tinha por eles e apelou para uma mudança de atitude. Satanás estava de 

prontidão buscando através do fanatismo se infiltrar nas fileiras do povo de Deus. 

 

2.5.4. Menções à Chuva Serôdia 

Neste último período de análise do tema da Chuva Serôdia serão analisadas 

agora todas as menções feitas por Ellen G. White nos últimos quinze anos de vida, 

enquanto morava em seu refúgio, em Elmshaven, Santa Helena, Califórnia. Foram 

encontradas 18 menções ao tema da Chuva Serôdia, sendo 6 de forma explícita e 12 

de forma implícita.143 Três vezes o termo alto clamor (Loud Cry) aparece associado 

com Chuva Serôdia (Latter rain), e cinco vezes é usado de forma intercambiável. 

Embora sendo acontecimentos diferentes, não podem ser separados, sendo a Chuva 

Serôdia a causa e o alto clamor o efeito. Estas menções serão agora analisadas em 

sua ordem cronológica. 

  

2.5.4.1. O alto clamor atingirá toda cidade e vila 

 
142 Publicado também em: Review and Herald, 10, 17 e 24 de agosto de 1972. Em português, em: 
Mensagens Escolhidas, Vol. 3, p. 376-377. 
143 Ver Apêndice F – Período das crises e consolidações (1900-1915) 
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A primeira menção ao tema da Chuva Serôdia durante o período na Califórnia 

aparece num manuscrito datado de 9 de outubro de 1903. Ellen G. White falou dos 

sinais do fim e dos últimos dias da história humana, acrescentando que: 

Aqueles que mantiveram firme o início de sua confiança até o fim, 
estarão bem acordados durante o tempo em que a mensagem do 
terceiro anjo for proclamada com grande poder. Durante o alto clamor, 
a igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado 
Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente, 
que a luz será comunicada a toda cidade e vila. A terra será 
preenchida com o conhecimento da salvação. Tão abundantemente o 
renovador Espírito de Deus coroará com êxito as agências 
intensamente ativas, que a luz da verdade presente será vista em toda 
parte (WHITE, 1903a).144 

 

Se conclui com isso que aqueles que perseverarem na fé é que estarão prontos 

para esse tempo final e quando a igreja receber a Chuva Serôdia e o alto clamor for 

dado, ele atingirá todas as cidades e vilas e a luz da verdade presente será vista por 

toda parte. 

 

2.5.4.2. Buscar o derramamento do Espírito 

A segunda menção ao tema da Chuva Serôdia em 1903 aparece num 

manuscrito datado em 31 de outubro, intitulado: Unidade com o Pai. Ellen G. White 

escreveu: 

Na noite passada, ao ver a necessidade de reforma entre nossos 
irmãos, senti um fardo de angústia e angústia. Muitos me foram 
apresentados como homens que não entendem sua verdadeira 
condição espiritual. Cegos espiritualmente, eles trabalham de acordo 
com sua visão defeituosa. Eles consideram como evidência de sua 
nitidez a capacidade de discernir as falhas dos outros. Eles precisam 
entender que não estão, como supõem, sendo dirigidos pelo Espírito 
de Deus, mas por outro espírito (...) Em vez de serem operados pelo 
Espírito Santo, muitos, mesmo entre os que se dedicam à solene obra 
de Deus, estão abrindo caminho contra suas sagradas influências 
vitais. Criticam e julgam livremente seus irmãos, e, no entanto, não 
percebem a necessidade de olhar seriamente para o espelho divino 
para ver que espírito eles mesmos estão manifestando. Seus defeitos 
de caráter eles consideram virtudes e se apegam a eles (...). 
Que haja uma obra de reforma e arrependimento. Todos procuremos 
o derramamento do Espírito Santo. Tal como acontece com os 

 
144 Publicado em português, em: Evangelismo, p. 694. 
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discípulos após a ascensão de Cristo, pode ser necessário vários dias 
de busca sincera a Deus e de afastamento do pecado. 
Quando o povo de Deus é dirigido pelo Espírito Santo, eles 
manifestam um zelo de acordo com o conhecimento. Quando são 
guiados pelo Espírito, não mais conduzirão os outros a falsos 
caminhos. Eles refletirão a luz que Deus vem dando há anos. O 
espírito de crítica será deixado de lado. Cheios do espírito de 
humildade, eles terão uma só mente, unidos um ao outro e com Cristo 
(WHITE, 1903b). 

 

Com base nessa menção, pode-se concluir que, assim como os discípulos, 

todos devem buscar o derramamento do Espírito Santo, podendo ser necessário 

vários dias de oração na busca do Senhor e afastamento do pecado. Como resultado 

de serem guiadas pelo Espírito, as pessoas não conduzirão a outros em falsos 

caminhos, refletirão a luz de Deus, deixarão o espírito de crítica, terão uma só mente 

e estarão unidos a Cristo.   

 

2.5.4.3. Ter fome, sede, falar, orar e pregar sobre o Espírito 

No mês de março de 1904 foi impresso o oitavo volume da série Testemunhos 

para a Igreja. Por volta desta data, a igreja adventista estava enfrentando uma forte 

crise, quem sabe, a maior que já havia enfrentado – o desafio do Panteísmo. O líder 

da obra médica em Battle Creek, o Dr. Kellogg, havia abraçado ideias panteístas e 

passado a crer em Deus, não como um ser grande e pessoal que governava o 

universo, mas como um poder, uma força, vista e sentida na natureza e permeando a 

própria atmosfera. Ele via a Deus na luz solar, na flor, na relva, nas árvores, e nos 

seres humanos. Estas visões, ao mesmo tempo estranhas e fascinantes, foram 

ensinadas nos círculos adventistas de Battle Creek, o que trouxe uma grande 

preocupação por parte dos líderes da igreja. 

No ano de 1902 esta ideia ganhou forças com a publicação do livro The Living 

Temple (O Templo Vivo), pelo Dr. Kellogg, que foi destinado à venda em larga escala 

pelos adventistas. Ellen G. White foi instruída em visão a enfrentar firmemente esta 

nova doutrina e a destacar os perigos de seus ensinos. A publicação do volume 8 dos 

Testemunhos veio para socorrer essa crise e salvar a igreja da divisão; contudo, a 

obra apresenta uma abordagem positiva, não iniciando propriamente com o tema da 

crise, mas instruindo sobre a necessidade da igreja avançar em sua obra de iluminar 

o mundo. 
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No capítulo 3 do livro, intitulado “Poder Prometido”, Ellen G. White trata do tema 

do Espírito Santo e menções ao tema da Chuva Serôdia voltam a aparecer. Falando 

sobre os resultados da obra da chuva temporã no dia de Pentecostes, ela afirma: “As 

alegres novas de um Salvador ressurreto foram levadas aos mais longínquos 

recessos do mundo habitado. O coração dos discípulos estava sobrecarregado de 

benevolência tão abundante, tão profunda, de alcance tão vasto, que os impelia a ir 

aos confins da Terra, testificando: “Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz 

de nosso Senhor Jesus Cristo” (Gálatas 6:14)” (WHITE, 2015b, p. 19). 

Um só interesse e ambição prevaleciam entre os discípulos: revelar a 

semelhança do caráter de Cristo e trabalhar pelo engrandecimento de Seu reino. Ellen 

G. White continuou: “A nós hoje, tão certamente como aos primeiros discípulos, 

pertence a promessa do Espírito. Deus dotará hoje homens e mulheres com poder do 

alto, da mesma maneira que dotou aqueles que, no dia de Pentecoste, ouviram a 

palavra de salvação. Nesta mesma hora Seu Espírito e Sua graça se acham à 

disposição de todos quantos deles necessitam e crêem em Sua Palavra” (WHITE, 

2015b, p. 20). 

Assim como para os discípulos foi necessário o preenchimento de condições 

para recepção da chuva temporã, o mesmo se dá hoje para a recepção da Chuva 

Serôdia. Ellen G. White passou então a listar as condições: “É importante notar que 

só́ depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais 

contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito derramado. Estavam 

unânimes. Todas as divergências haviam sido postas de lado”. O livro de Atos declara: 

“Era um o coração e a alma da multidão dos que criam” (At 4:32). 

Na maravilhosa experiência do Pentecostes, os discípulos não pediram uma 

bênção para si, mas, preocupados com a salvação dos perdidos, pediram o poder 

para que o evangelho fosse levado aos confins da Terra. Então Ellen G. White afirma: 

“O mesmo pode acontecer agora”. Ou seja, o mesmo poder está hoje a disposição, 

se tão somente as mesmas condições forem preenchidas. Ellen G. White então 

apresentou as condições: “Ponham de parte os cristãos toda dissensão, e entreguem-

se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé pecam a bênção prometida, e virá. 

O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a “chuva temporã”, e glorioso 

foi o resultado. A Chuva Serôdia será mais abundante, porém” (WHITE, 2015b, p. 21). 
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Ellen G. White enfatizou que a promessa do Espírito não é devidamente 

apreciada, por isso “não a vemos cumprir-se na medida em que a poderíamos ver. A 

promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa; e o resultado é o que é de 

esperar — aridez, trevas, decadência e morte espirituais. Assuntos de menor 

importância ocupam a atenção, e o poder divino que é necessário ao desenvolvimento 

e prosperidade da igreja e que traria após si todas as outras bênçãos, esse falta, 

conquanto oferecido em sua infinita plenitude”. Ela então fez um chamado especial 

pela busca do Espírito:  

Por que não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto como é 
esse o meio pelo qual haveremos de receber poder? Por que não 
falamos sobre Ele, não oramos por Ele e não pregamos a Seu 
respeito? O Senhor está mais disposto a dar-nos o Espírito Santo do 
que os pais terrestres a dar boas dádivas aos filhos. Pelo batismo do 
Espírito deve todo obreiro estar pleiteando com Deus. Grupos devem 
se reunir para pedir auxílio especial, sabedoria celestial, a fim de que 
saibam como fazer planos e executá-los, com sabedoria. 
Especialmente devem os homens orar para que Deus batize com o 
Espírito Santo os Seus missionários (WHITE, 2015b, p. 22). 

 

Ellen mencionou que a falta deste Espírito é que tem deixado a igreja fraca e 

abatida, e disse ser privilégio dos cristãos de hoje, não apenas esperar, mas apressar 

a volta de Jesus: “Se todos os que professam o Seu nome estivessem produzindo 

frutos para Sua glória, quão rapidamente seria lançada em todo o mundo a semente 

do evangelho! Depressa amadureceria a última seara, e Cristo viria para juntar o 

precioso grão”. Ellen ensinou que o “amadurecimento da seara” significa homens e 

mulheres “maduros” para a volta de Jesus, obra essa da Chuva Serôdia. 

Podemos concluir, com base neste capítulo, que Deus dotará hoje a sua igreja 

com o dom do Espírito da mesma maneira que dotou aos discípulos no dia de 

Pentecostes. Assim como os discípulos tiveram que preencher algumas condições 

para o recebimento da promessa, o mesmo se dá hoje com a busca pela perfeita 

união, a ausência de contendas e a colocar de lado todas as divergências. 

Outra conclusão que podemos chegar é que os discípulos não pediram o 

Espírito para si, mas para a salvação dos perdidos. Deus concedeu o Espírito e 

gloriosos foram os resultados; mas agora é prometida a Chuva Serôdia, e os 

resultados serão mais abundantes ainda. 
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A promessa hoje não é devidamente apreciada, por isso a necessidade de se 

ter fome e sede do Espírito, falar dEle, orar por Ele, e pregar sobre Ele; e quando Ele 

vier, trará após si todas as outras bênçãos.   

 

2.5.4.4. Pecados apagados no tempo do refrigério 

Ainda no volume 8 de Testemunhos para a Igreja, vemos outra menção de Ellen 

G. White à Chuva Serôdia. Como já visto, ela usa a expressão “refrigério pela 

presença do Senhor” em alusão à obra da Chuva Serôdia, assim escrevendo:  

Que todos examinem a si mesmos, para ver se estão na fé. Que o 
povo de Deus se arrependa e se converta, para que os seus pecados 
possam ser destruídos quando os tempos de refrigério vierem da 
presença do Senhor. Que se ponham a averiguar em que aspectos 
têm fracassado em andar do modo que Deus indicou, em que aspectos 
não têm purificado sua vida ao darem atenção aos Seus conselhos 
(WHITE, 2015b, p. 103). 

 

Conclui-se com isso que, quando vier a Chuva Serôdia, os pecados daqueles 

que a receberem serão completamente apagados dos registros do santuário celestial. 

 

2.5.4.5. O alto clamor já poderia ter ocorrido 

Uma última menção ao tema da Chuva Serôdia no volume 8 de Testemunhos 

para a Igreja aparece de forma implícita no capítulo 20. Ellen G. White alertou sobre 

o “esquecimento” do povo de Israel do trato de Deus com eles. Depois de mencionar 

os salmos 105, 106 e 107, ela escreveu: “Por que o antigo Israel esquecia tão 

facilmente o trato de Deus com eles? O povo não retinha na memória as obras de 

grandeza de poder ou Suas palavras de advertência”. Se Israel tivesse preservado na 

mente o trato de Deus para com eles, não haveria necessidade de serem 

repreendidos. Ellen G. White então traça um paralelo entre a nação de Israel e os 

adventistas em seus primórdios, declarando que: 

No movimento adventista operou Ele [Deus] em favor de Sua herança, 
exatamente como o fizera em relação a Israel ao tirá-lo do Egito. No 
grande desapontamento de 1844, a fé de Seu povo foi provada assim 
como o havia sido a dos israelitas junto ao Mar Vermelho. Houvessem 
os adventistas daqueles primeiros dias prosseguido, mantendo sua 
confiança na Mão guiadora que havia sido vista em suas experiências 
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passadas, teriam eles contemplado a salvação de Deus. Se todos os 
que haviam trabalhado de forma unida na obra de 1844 houvessem 
recebido a mensagem do terceiro anjo e a proclamado no poder do 
Espírito Santo, o Senhor teria operado poderosamente em conexão 
com tais esforços. Um dilúvio de luz ter-se-ia derramado sobre o 
mundo. Há muitos anos os habitantes da Terra haveriam sido 
advertidos, o encerramento da obra completado, e Cristo já teria 
voltado para a redenção de Seu povo (WHITE, 2015b, p. 115-116). 

 

Ellen G. White admoestou que a proclamação da terceira mensagem angélica 

atrairá o ódio do dragão, Satanás. Neste conflito, o sábado ganhará destaque 

especial, dizendo que: “A marca da besta é o oposto disso, ou seja, a observância do 

primeiro dia da semana”, e a observância ou não ao mandamento de Deus é o que 

“distingue dos que reconhecem a supremacia da autoridade papal, os que aceitam a 

autoridade de Deus”. 

Depois de mencionar Apocalipse 18:1-6, Ellen G. White fez uma severa 

repreensão a igreja:  

A verdade mais solene e terrível é que muitos que estiveram 
proclamando zelosamente a mensagem do terceiro anjo agora se 
tornaram desatentos e indiferentes! (...) Muitos que uma vez foram 
sinceros adventistas, estão agora se conformando com o mundo — 
com suas práticas, costumes e egoísmo. Em vez de assumir a 
liderança em levar o mundo a render obediência à lei de Deus, a igreja 
está se unindo mais e mais intimamente com o mundo, em 
transgressão. Diariamente a igreja está se convertendo ao mundo. 
Quantos professos cristãos são escravos de Mamom! Sua indulgência 
com o apetite, seu extravagante gasto de recursos para a gratificação 
do eu grandemente desonram a Deus. 
Em virtude da ausência de zelo na proclamação da mensagem do 
terceiro anjo, muitos outros, embora não vivendo aparentemente em 
transgressão, estão ainda assim colocando do lado de Satanás a sua 
influência, tanto quanto aqueles que abertamente pecam contra Deus 
(WHITE, 2015b, p. 118-119).  

 

Quando o povo de Israel entrou em Canaã, eles não cumpriram o propósito de 

Deus de tomarem posse completa de toda a terra. Fizeram uma conquista parcial e, 

por causa disso, foram influenciados pelas nações vizinhas e levados ao pecado. Ellen 

G. White então fez uma pergunta:  

Não está a igreja hoje fazendo a mesma coisa? (...) não sentem a 
necessidade de ocupar novo território, levando a mensagem da 
salvação para as regiões de além (...) serão eles menos culpados do 
que foi a igreja judaica? (...) Haverá um renhido conflito entre os que 
são leais a Deus e os que desprezam a Sua lei. A reverência à lei de 
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Deus tem sido subvertida. Os líderes religiosos estão ensinando 
doutrinas que são mandamentos de homens. Assim como ocorreu nos 
dias do antigo Israel, acontece nesta era do mundo. Em virtude da 
prevalência da deslealdade e transgressão, haverão de aqueles que 
acariciaram a lei de Deus demonstrar agora menor respeito a ela? 
Será que vão unir-se aos poderes da Terra para ignorá-la? (WHITE, 
2015b, p. 119-120). 

 

Ellen G. White terminou sua advertência com uma pergunta: “A prova sobrevirá 

a cada um. Existem apenas dois lados. Em qual deles se posicionará você?”. 

Com base nos parágrafos acima, se chega à conclusão que se os adventistas 

de 1844 tivessem mantido sua confiança na mão guiadora de Deus e proclamado a 

mensagem do terceiro anjo no poder do Espírito, o Senhor teria operado, os habitantes 

da Terra advertidos e Jesus já teria voltado. Isto não ocorreu porque muitos que 

estiveram proclamando com zelo a mensagem do terceiro anjo se tornaram 

desatentos e indiferentes, se conformando com as práticas e costumes mundanos, 

foram indulgentes com o apetite e o gasto de recursos para satisfação do “eu”. 

Conclui-se também que o sábado, como selo de Deus, e o domingo, como 

marca da besta, são componentes indispensáveis da terceira mensagem angélica a 

ser anunciada no poder da Chuva Serôdia. 

  

2.5.4.6. A Chuva Serôdia virá sobre os santificados pela verdade  

O ano de 1905 testemunhou apenas uma menção de Ellen G. White sobre o 

tema da Chuva Serôdia. Foi em uma carta escrita do dia 25 de julho aos irmãos de 

uma conferência no sul dos Estados Unidos que ela escreveu:  

Deus deseja refrigerar Seu povo mediante o dom do Espírito Santo, 
batizando-os novamente em Seu amor. Não é necessário que haja na 
igreja falta de Espírito Santo. Depois da ascensão de Cristo, o Espírito 
Santo desceu sobre os discípulos expectantes, crentes e entregues à 
oração, numa plenitude e poder que tocou todo coração. Futuramente 
a Terra há de ser iluminada pela glória de Deus. Daqueles que se 
acham santificados pela verdade resultará para o mundo uma 
influência divina. A Terra será circundada por uma atmosfera de graça. 
O Espírito Santo tem de operar no coração humano, tomando as 
coisas de Deus e revelando-as aos homens (WHITE, 1905a).145 

 

 
145 Publicado em português, em: Serviço Cristão, p. 191. 
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Com base nesta carta podemos concluir que: (1) não há necessidade de faltar 

o Espírito na igreja, pois Deus deseja batizar seu povo com a Chuva Serôdia 

(Refrigério pela presença do Senhor); e que (2) a Terra há de ser iluminada pela glória 

divina e circundada por uma atmosfera de graça através daqueles que se acham 

santificados pela verdade. Para isso, o Espírito Santo precisa operar no coração 

humano revelando as “coisas” (mistérios) de Deus. 

 

2.5.4.7. O alto clamor prepara para os últimos dias 

No ano de 1906  três menções de Ellen G. White ao tema da Chuva Serôdia 

foram feitas. A primeira ocorreu numa carta, escrita em 30 de janeiro em Santa 

Helena, endereçada ao casal Farnsworth. William Farnsworth é considerado o 

primeiro adventista sabatista e foi pai de 22 filhos, muitos dos quais serviram como 

obreiros na IASD (FORTIN e MOON, 2018, p. 410). Ellen G. White relatou na carta 

que não conseguiu dormir depois da meia noite e, no desejo de encorajar alguns a 

examinarem seus próprios corações e a buscarem sinceramente conselhos de Deus, 

escreve ao casal de amigos. Ela começou a carta enfatizando a necessidade da 

direção do Espírito Santo: “Agora é a hora de afligir nossa alma por jejum e oração. 

Não podemos estabelecer a maneira pela qual o Senhor trabalhará, mas podemos 

seguir as orientações e as impressões de Seu Espírito Santo [...] se alguma vez os 

crentes em Battle Creek precisaram da orientação do Espírito Santo, é agora”. Ellen 

G. White então mencionou que a verdade presente para esse tempo deve ser 

apresentada com segurança e que o Espírito dará forças à pregação. Então continua: 

O tempo de prova está chegando (...). Ao vermos o cumprimento da 
profecia, sabemos que o fim de todas as coisas está próximo. 
Apresente os princípios eternos da verdade. Mostre o que a Palavra 
de Deus declara que deve acontecer nesta terra. O Deus que deu a 
Daniel instruções sobre as cenas finais da história da Terra certamente 
confirmará o testemunho de Seus servos, no momento marcado em 
que eles clamam (...). 
Todas as mensagens dadas de 1840 a 1844 devem ser apresentadas 
agora; pois há muitas pessoas que perderam o rumo (...). Bem-
aventurados os olhos que viram as coisas que foram vistas em 1843 
e 1844. A mensagem foi dada. E não deve haver atraso na repetição 
da mensagem; pois os sinais dos tempos estão se cumprindo; o 
trabalho de conclusão deve ser feito. Um ótimo trabalho será realizado 
em pouco tempo. Em breve, uma mensagem será dada pela 
orientação de Deus que aumentará em um alto clamor. Então Daniel 
estará em seu lugar, para dar seu testemunho (...). 
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A atenção de nossas igrejas deve ser despertada. Estamos nas 
fronteiras do maior evento da história do mundo, e Satanás não deve 
ter poder sobre o povo de Deus, fazendo-o dormir. O papado 
aparecerá em seu poder. Todos devem agora despertar e examinar 
as Escrituras; pois Deus fará saber a Seus fiéis o que será no último 
tempo (...). Os sinais do fim estão se cumprindo rapidamente (...) O 
tempo de provação está próximo (...) Precisamos de uma experiência 
que ainda não tivemos (...) O tempo de angústia - angústia qual nunca 
existiu desde que existe nação sobre a Terra está diretamente sobre 
nós, e somos como as virgens adormecidas. 
(...) Mal sonhamos com os anjos destruidores que já estão autorizados 
a trazer desastre e destruição em seu caminho. Minha vida será 
poupada para fazer parte das cenas finais da história da Terra? 
Quão pouco sabemos do que está acontecendo no céu! Que 
indiferença terrível aqueles que estão nesta terra demonstram das 
realidades eternas. As almas não estão preparadas para o que está 
prestes a acontecer em nosso mundo; o aviso deve ser dado, o fim de 
todas as coisas está próximo. 
Mais uma vez digo aos meus irmãos ministros em Battle Creek: 
Pregue a Palavra. A última mensagem de misericórdia deve ser dada 
para preparar um povo para permanecer nestes últimos dias. Tudo 
que pode ser sacudido, sacudido será, para que aquelas coisas que 
não podem ser sacudidas possam permanecer. 
Foi isso que me foi apresentado - que estamos dormindo e não 
sabemos o horário de nossa visita. Mas se nos humilharmos diante de 
Deus, e O buscarmos de todo o coração, Ele será encontrado entre 
nós (WHITE, 1906a). 

 

Pode-se concluir, com base nesta carta, que na conclusão da última mensagem 

haverá uma dependência total do Espírito Santo de Deus, e que as mesmas 

mensagens pregadas entre os anos de 1840 e 1844 devem ser dadas agora, sendo 

posteriormente intensificadas num alto clamor. Ainda podemos concluir que essa 

mensagem será dada próximo ao tempo do fim, quando o “papado aparecer em seu 

poder”, e os “anjos destruidores forem autorizados a agir”, mensagem esta que terá o 

objetivo de preparar um povo para permanecer nos últimos dias. 

Ellen G. White terminou a carta com uma pergunta: “Será minha vida poupada 

para fazer parte das cenas finais da história da Terra?”, e fez um alerta: “Quão pouco 

sabemos do que está acontecendo no céu! Que indiferença terrível aqueles que estão 

nesta terra demonstram das realidades eternas”. Sem dúvida, esta carta foi um forte 

apelo ao casal Farnsworth e aos ministros de Battle Creek. 

 

2.5.4.8. O alto clamor será atestado pelo poder do rei celestial 
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A segunda menção ao tema da Chuva Serôdia em 1906 apareceu em uma 

carta escrita ao pastor G. I. Butler, no dia 22 de maio em Santa Helena, como resposta 

a duas cartas que já havia recebido do pastor. Em uma de suas cartas, o pastor Butler 

havia falado da tentativa da compra de um imóvel, enquanto que ela lhe respondeu 

que se tivesse condições ajudaria na compra, mas mal conseguia obter dinheiro 

suficiente para levar adiante o próprio trabalho. Ela confortou o pastor Butler dizendo 

que “Quem conhece o fim desde o princípio não deixará Seus filhos em um lugar difícil 

sem ajuda” e que “Não devemos nos decepcionar muito em nossas transações com 

homens”. 

Ellen G. White também mencionou que recebeu bons relatórios das reuniões 

em Berrien Springs, Michigan, e que ficou feliz por Butler ter estado lá. Então advertiu: 

Nosso trabalho agora é despertar as muitas almas adormecidas que 
estão à beira de grandes e terríveis eventos que em breve ocorrerão. 
Todos os que estão dando a última mensagem da verdade ao mundo 
estão na companhia de santos anjos. Esta mensagem de aviso é o 
último alto clamor e deve ser atestado pelo poder de nosso eterno rei 
celestial. Então será sabido por todos quem é que se posicionou com 
o Príncipe do céu, e quem é que se mostrou fiel (...). Desejo, espero, 
orar para que o Espírito do Senhor seja graciosamente dado ao Seu 
povo (WHITE, 1906c). 

 

Pode-se concluir que (1) todos os que se envolvem na pregação do alto clamor 

terão a companhia dos santos anjos de Deus; que (2) o alto clamor será dado no poder 

do Espírito; e (3) todos terão a oportunidade de se posicionar ao lado do Príncipe do 

céu, Jesus, e a Ele se mostrar fiel. 

 

2.5.4.9. Santificados ao Senhor para dar o alto clamor 

A última menção ao tema da Chuva Serôdia no ano 1906 apareceu numa carta 

escrita no dia 28 de novembro. Apoiada em sua cama, em sua residência em Santa 

Helena, Ellen G. White escreveu ao filho Tiago Edson, que trabalhava entre os negros 

no sul dos Estados Unidos. Ela falou do desejo de visitar o filho e a nora, Emma, mas 

não podia correr o risco de uma jornada longa naquele momento e que devia “proteger 

cuidadosamente minha saúde; pois meu trabalho ainda não está concluído”. Ela 

continuou: 
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Está próximo o tempo em que a ira do dragão será despertada e 
haverá uma oposição mais decidida ao nosso trabalho. Espero e oro 
pela revelação do poder de Deus da maneira mais sincera. O Senhor 
levantará homens que serão como Seus embaixadores para 
permanecerem em terreno mais alto e proclamar a mensagem em voz 
alta. O alto clamor será, deve ser logo ouvido em todos os lugares. 
Não devemos fazer movimentos falsos. Que todos os que estão 
envolvidos na obra de advertir o mundo sejam totalmente santificados 
ao Senhor como Seus mensageiros. Nenhuma expressão de 
estranheza deve sair de seus lábios, pois nunca aumentam o 
interesse, mas diminuem isso (WHITE, 1906d). 

 

Ellen G. White também alertou que nenhum homem deve exercer poder 

dominante sobre seus semelhantes e que os oficiais nomeados em uma igreja, “não 

devem seguir um curso de autoridade arbitrária como governantes”. Ela orou pelas 

grandes responsabilidades assumidas por Edson e o aconselhou a não nutrir nenhum 

sentimento de inimizade para com o irmão, Willie, pois estes eram sentimentos 

errados. Então terminou a carta com um apelo maternal: “É importante lembrar, meu 

filho, que nosso Salvador foi tentado em todos os aspectos como nós somos. Ele sabe 

como socorrer os que são tentados. Você é a compra do sangue do Salvador. Ele 

morreu por você, para que você seja participante da Sua natureza divina, tendo 

vencido a corrupção que há no mundo pela luxúria. Há esperança para uma vitória 

completa”. 

Com base nessa carta, conclui-se que estava próximo o tempo da ira do 

dragão, ou seja, o tempo de grande prova quando o alto clamor seria dado. Aqueles 

a quem o Senhor levantará para dar o alto clamor serão como Seus embaixadores, 

pois o alto clamor será logo ouvido em todos os lugares. Todos os que se envolverem 

na obra do alto clamor serão totalmente santificados ao Senhor e nenhuma expressão 

de estranheza sairá de seus lábios. 

 

2.5.4.10. A Chuva Serôdia virá antes do selamento final 

O ano de 1907 testemunhou apenas uma menção ao tema da Chuva Serôdia 

nos escritos de Ellen G. White em uma carta endereçada ao pastor Nathaniel D. 

Faulkhead e sua esposa, no dia 5 de fevereiro. Faulkhead atuou como tesoureiro da 

Bible Echo na Austrália e havia abandonado a maçonaria por influência de um 

testemunho dado por Ellen G. White (FORTIN e MOON, 2018, p. 410-411). Na carta, 

ela expressou sua alegria de saber que ele estava novamente engajado no trabalho 
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da obra de publicações da igreja e expressou seu desejo: “Estamos chegando ao fim 

da história da Terra. Se eu não te encontrar novamente, espero encontrá-lo na cidade 

de nosso Deus. Penso que todos nos alegraremos quando o conflito terminar”.  

Ellen G. White informou que, a despeito de três gripes que ela sofreu devido a 

ter que enfrentar mudanças de clima em uma viagem a Oakland, estava fortalecida 

para escrever muitas páginas naquele inverno. Mencionou também que estava 

escrevendo a carta ainda muito cedo e ninguém havia acordado ainda, dizendo que 

tinha muitos motivos para agradecer a Deus pela saúde que desfrutava. Mencionou 

que podia “subir e descer escadas tão prontamente quanto os jovens, e minha mente 

está clara. O Espírito Santo está trazendo à minha mente as coisas que nosso povo 

precisa entender neste momento”. Então afirmou: 

É chegado o tempo em que podemos esperar que o Senhor faça 
grandes coisas por nós. Nossos esforços não devem afrouxar nem 
enfraquecer. Devemos crescer em graça e no conhecimento do 
Senhor. Antes de a obra encerrar-se e terminar o selamento do povo 
de Deus, receberemos o derramamento do Espírito de Deus. Anjos do 
Céu, encontrar-se-ão em nosso meio. Quero que você e toda sua 
família participem desta obra de encerramento. O presente é o tempo 
de preparação para o céu, quando cada um de nós deve andar em 
plena obediência a todos os mandamentos de Deus. (...) O povo de 
Deus estará fora das cidades então (WHITE, 1907b).146 

 

Com base nesta carta, conclui-se que: (1) o “derramamento do Espírito” na 

Chuva Serôdia deverá ocorrer antes que termine o selamento do povo de Deus; (2) 

anjos de Deus virão para assistir a essa obra; quando este tempo chegar, (3) os filhos 

de Deus andarão em plena obediência aos mandamentos de Deus; e (4) já estarão 

foras das grandes cidades. 

 

2.5.4.11. Este é o tempo da Chuva Serôdia 

Ellen G. White fez duas menções ao tema da Chuva Serôdia no ano 1908. A 

primeira apareceu em uma carta escrita ao pastor Alonzo T. Jones, no dia 25 de julho. 

Jones era editor, autor e pregador, aceitou o adventismo em 1874, enquanto servia 

como sargento no exército americano e em 1885 foi chamado para trabalhar na editora 

Pacific Press, auxiliando na obra editorial das revistas Signs of the Times e Sabbath 

 
146 Publicado em português, em: Mensagens Escolhidas, vol. 1, p. 111. 
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Sentinel. Lá ele conheceu Ellet J. Waggonner e nasceu uma grande amizade, dois 

jovens que foram os grandes defensores da mensagem da “justificação pela fé”, 

pregada na Assembleia de Mineápolis, em 1888.  

Ellen G. White se posicionou ao lado deles naquela ocasião, mesmo que a 

liderança da igreja houvesse assumido posição diferente daquela que eles 

apresentavam. Ela alertou a igreja repetidas vezes de que Deus havia comunicado 

uma “preciosa mensagem” ao pastor Jones,147 mas, em contrapartida, não quis dar 

ao povo a impressão de que os ensinos de Jones e Waggonner eram “infalíveis” ou 

que ela concordava com tudo que eles escreviam.148  

Jones foi o pregador mais influente da década de 1890 e se tornou o grande 

defensor da liberdade religiosa no meio adventista. Ele discursou no congresso norte 

americano e se posicionou contra a legislação dominical que o senado estava 

tentando aprovar em 1888.149 

Contudo, como observa Knight, “o grande defensor da justificação pela fé teve 

sua imagem manchada quando apoiou as alegações da falsa profetisa, Anna Rice, 

chegando ao ponto de tentar provar a Chuva Serôdia por meio dos escritos dela na 

Assembleia Geral de 1893” (FORTIN e MOON, 2018, p. 470). Depois, começou a 

ensinar que Jesus era como qualquer outro homem, incluindo a posse da tendência 

pecaminosa. Esse ensino aliado a outros acabou esfriando a fé de Jones no 

movimento adventista e no ministério profético de Ellen G. White, os quais começou 

a atacar fortemente, e o fez até a sua morte em 1923. 

Tanto Jones como Waggonner deixaram a igreja entre os anos de 1904 e 1909, 

período esse em que encontramos uma carta escrita a Jones onde aparece a próxima 

menção de Ellen G. White ao tema da Chuva Serôdia. Ela iniciou a carta falando da 

necessidade de Jones “quebrar um feitiço” que havia sido colocado sobre ele e que 

precisava aceitar a luz que Deus lhe havia dado. Ela fez menção aos discursos que 

ele havia feito por ocasião da Associação Geral dos anos 1893 e 1897, que foram 

impressos em boletins para validar a autenticidade dos “Testemunhos” que 

substanciavam o “dom de profecia” e ajudariam a muitas pessoas, especialmente os 

novos na fé. 

 
147 Testemunhos para Ministros, p. 91. 
148 Ver: Manuscrito 56, de 1890 e Manuscrito 15, de 1888. 
149 Ver os argumentos usados por Jones no Congresso dos Estados Unidos, em: Alonzo T. Jones, A 
Lei Dominical Nacional (Adventist Pionner Library, 2016). 
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Ellen G. White o advertiu: “Certifique-se, pastor Jones, de que se você vir seu 

erro em seguir o curso que está seguindo há algum tempo e se posicionar do lado da 

verdade em relação a esta pergunta, o feitiço que estiver sobre você será quebrado”. 

Ao que tudo indica, Jones estava agora querendo rejeitar os conselhos que estavam 

sendo enviados. Referindo-se ao “Dom de Profecia”, ela o adverte: “Reconheça o 

presente que foi colocado na igreja para orientação do povo de Deus nos dias finais 

da história da Terra”. Então continua: 

Chegamos agora aos últimos dias do trabalho da mensagem do 
terceiro anjo, quando Satanás trabalhará com crescente poder porque 
ele sabe que seu tempo é curto. Ao mesmo tempo, chegaremos até 
nós, através dos dons do Espírito Santo, diversidades de operações 
no derramamento do Espírito. Este é o tempo da Chuva Serôdia. Em 
vista disso, as palavras do apóstolo devem chegar até nós com força 
impulsora: “Arrependei-vos, portanto, e se convertam, para que seus 
pecados sejam apagados quando os tempos de refrigério vierem da 
presença do Senhor. E ele enviará Jesus Cristo, que antes vos foi 
pregado: a quem os céus devem receber até o tempo da restituição de 
todas as coisas, que Deus falou pela boca de todos os Seus santos 
profetas desde o início do mundo (Atos 3: 19-21) (WHITE, 1908d). 

 

Podemos concluir, com base nessa carta, que nos últimos dias, quando a 

mensagem do terceiro anjo for dada, (1) Satanás trabalhará com crescente poder para 

contrafazer a obra e (2) através da ministração do Espírito Santo, diversos dons serão 

dados à igreja; este será o tempo da Chuva Serôdia. 

 

2.5.4.12. A Chuva Serôdia derrubará preconceitos raciais 

A segunda e última menção ao tema da Chuva Serôdia em 1908 apareceu num 

manuscrito, datado de 19 de outubro. Nas décadas finais do século 19, Ellen G. White 

escreveu vários artigos na Review and Herald falando sobre a importância de obreiros 

leigos entrarem nos campos do sul dos Estados Unidos para um trabalho entre os 

negros. Em resposta a estes apelos, alguns começaram ali ministérios nos ramos 

educacionais, médico, e outros na pregação da Palavra. Ellen G. White estava 

consciente dos desafios raciais que eles enfrentariam e buscou então apresentar 

conselhos para o sucesso da obra. Ela escreveu: “Estou muito preocupada com a obra 

entre as pessoas negras. O evangelho precisa ser pregado a essas pessoas, que em 



 

215 
 

geral vivem em situação de desvantagem. Entretanto, devemos revelar grande 

preocupação nos esforços para erguer essas pessoas”.  

Ellen G. White continuou a carta expressando dor em seu coração ao ver 

sentimentos contrários aos negros e critica a postura de alguns que agiam como “se 

a escravidão jamais houvesse sido abolida. Esse espírito torna-se mais e mais forte, 

à medida que o Espírito de Deus é retirado da Terra; em muitos lugares é agora 

impossível realizar em favor das pessoas negras a obra que há anos poderia ter sido 

empreendida”. 

Ellen G. White advertiu a igreja adventista de haver falhado na porção que lhe 

cabia realizar e que a grande maioria dos ministros não haviam cooperado. Falou 

também da necessidade de apropriadas igrejas para atender a comunidade negra e 

da obra que talentosos homens negros poderiam realizar a favor de seu povo. Então 

continuou:    

Os homens de talento entre os negros, devem ser cooperadores de 
Deus em favor dos de seu próprio povo. Assim terão por vezes a 
oportunidade de apresentar seu testemunho nas reuniões em tendas 
e em grandes assembléias, alcançando dessa forma muitas, muitas 
pessoas. Tais oportunidades surgirão à medida que o campo sulino 
for trabalhado, apresentando-se o alto clamor. Quando for derramado 
o Espírito Santo, haverá um triunfo da humanidade sobre o 
preconceito em buscar a salvação de todos os seres humanos. Deus 
dominará as mentes. Os corações humanos amarão como Cristo 
amou. E a barreira da cor será considerada por muitos de maneira 
bem diferente daquela em que é considerada agora. Amar como Cristo 
ama eleva a mente a uma atmosfera pura, celestial e altruísta (WHITE, 
1908c).150 

 

Ellen G. White afirmou que: quando a Chuva Serôdia for derramada e dado o 

altor clamor, (1) Deus dominará as mentes e haverá um triunfo sobe o preconceito 

racial; (2) os corações amarão como Cristo ama; e (3) as mentes serão elevadas a 

uma atmosfera pura, celestial e altruísta. 

 

2.5.4.13. Alto clamor – uma mensagem maravilhosa 

A igreja adventista experimentou um período de forte expansão mundial na 

primeira década do século 20 com a mensagem adventista circundando o globo, 

 
150 Publicado em português, em: Testemunhos para a Igreja, vol. 9, p. 209.  
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missionários sendo enviados ao exterior em número cada vez maior e o evangelho 

alcançando os confins da Terra. Em 1909 a IASD contava com 85.000 membros e 

1.200 ministros ordenados e licenciados.151 Na primavera deste ano a igreja mundial 

se reuniu para mais uma Assembleia, a ser realizada em Washington, DC. Ellen G. 

White parecia estar segura que participaria da Assembleia, a despeito de seus 82 

anos de idade, ao passo que, no dia 5 de abril, ela e sua comitiva partiram de Santa 

Helena, CA, em direção a Washington. 

Durante a viagem, vários compromissos foram atendidos por Ellen G. White ao 

pregar 14 sermões, em diferentes lugares, até chegar ao destino final (WHITE, 2015a, 

p. 501). A Assembleia da Associação Geral foi realizada sob uma grande tenda 

armada no terreno do Colégio Missionário de Washington, e contava, em seu início 

em 13 de maio, com 328 delgados, que foram aumentando enquanto as reuniões 

aconteciam. A Assembleia durou quatro semanas e Ellen G. White falou onze vezes 

na grande tenda palavras de encorajamento e instrução. A voz da pequenina profetisa 

podia ser ouvida perfeitamente por toda a congregação composta por mais de mil 

pessoas. Ela não gritava e nem tinha um sistema de amplificação do som, mas com 

sua voz firme e diafragmática, falava conforme Deus a instruía.152 

O tema principal de Ellen G. White nesta Assembleia foi o empenho 

evangelístico, enfatizando tanto o evangelismo pessoal como o urbano. A reforma de 

saúde e os interesses relacionados foram os temas seguintes (WHITE, 2015a, p. 502). 

Ellen G. White havia escrito uma carta ao pastor D. A. Parsons, que trabalhava na 

Carolina do Norte, datada de 28 de março daquele ano, onde esclareceu: “A 

verdadeira conversão à mensagem da verdade presente inclui a conversão aos 

princípios da reforma de saúde” (WHITE, 1909b). Um ano antes, numa carta escrita 

ao filho Edson, ela havia dito: “É nosso dever agir de maneira sábia com respeito aos 

hábitos alimentares, ser temperantes e aprender a considerar esse fato de causa para 

efeito. Se fizermos nossa parte, então, o Senhor fará a Sua no que diz respeito ao 

poder dos nervos de nosso cérebro” (WHITE, 1908b). 

No dia 31 de maio, Ellen G. White leu perante os delegados da Assembleia 

uma mensagem sobre a fidelidade na reforma do regime alimentar, onde aparecerá 

mais uma menção ao tema da Chuva Serôdia. Ela disse: 

 
151 Introdução histórica de Testemunhos para a igreja, vol. 9, p. 4. 
152 Ver detalhes sobre instruções que Ellen G. White recebeu sobre o uso da voz, em: Evangelismo, 
669. 
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O povo remanescente de Deus deve estar convertido. A apresentação 
desta mensagem, tem como objetivo a conversão e santificação das 
pessoas. Devemos sentir neste movimento o poder do Espírito de 
Deus. É esta uma mensagem maravilhosa e definida; significa tudo 
para quem a recebe e deve ser proclamada em alta voz. Devemos ter 
fé verdadeira e constante em que esta mensagem há de continuar 
aumentando de importância até o fim do tempo. 
Há alguns professos crentes que aceitam certas porções dos 
Testemunhos como mensagens de Deus, enquanto rejeitam as que 
condenam suas inclinações favoritas. Tais pessoas estão trabalhando 
contra seu próprio bem-estar e contra o bem-estar da igreja. É 
essencial que andemos na luz enquanto a temos. Os que dizem crer 
na reforma de saúde e, no entanto, trabalham contra seus princípios 
na vida prática diária, estão se prejudicando e deixando má impressão 
na mente de crentes e descrentes (WHITE, 1909c).153 

Pode-se concluir, com base neste texto, que a mensagem do alto clamor inclui 

a reforma de saúde, chamada por Ellen G. White de “mensagem maravilhosa”, e ela 

tem como objetivo a conversão e a santificação das pessoas. Conclui-se também que 

ela significa tudo para quem a recebe e continuará aumentando em importância até o 

fim do tempo.  

 

2.5.4.14. Trabalhando e aguardando a Chuva Serôdia 

A segunda menção ao tema da Chuva Serôdia apareceu num documento, 

elaborada pela Assembleia de 1909, chamado: Um apelo aos adventistas do sétimo 

dia para cumprir seu dever ao sul. Nele apareceram conselhos de Ellen G. White 

tratando dos desafios da evangelização das cidades do sul dos Estados Unidos, 

conforme escrito:  

O Senhor está triste pela aflição no campo do sul. Cristo chorou ao ver 
isto. Os anjos silenciaram a música de suas harpas enquanto olhavam 
para um povo incapaz de se ajudar. Se esse é o sentimento no céu 
sobre a situação no Sul, quais devem ser os sentimentos de todo 
adventista do sétimo dia fiel? Muitas das cidades do sul nunca foram 
trabalhadas. Veja a destituição deste campo. Considere a ignorância, 
a pobreza, a miséria, a angústia de muitas pessoas. O que eles sabem 
em relação à Bíblia? Eles não estão familiarizados com o Senhor 
Jesus Cristo. E, no entanto, este campo está à nossa porta! Quão 
egoísta e desatento você tem sido com seus vizinhos! Você passou 
por eles sem coração, fazendo pouco para aliviar o sofrimento deles. 
A condição deste campo é uma condenação ao nosso cristianismo 
professado (WHITE, 1909a).154 

 
153 Publicado em português, em: Testemunhos para a Igreja, Vol. 9, p. 153-166. 
154 Disponível em: https://egwwritings.org/?ref=en_PH012.1&para=238.2 
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Falando dos desafios do clima, Ellen G. White escreveu: “Certamente não é 

insuportável para o missionário. O campo foi considerado difícil, mas isso não deve 

afastar um cristão. Cristo escolheu trabalhar nas partes difíceis do mundo, entrando 

em cantos escuros do mundo como Naftali e Zebulom quando ele estava na terra”. 

Então continuou:  

É uma verdade bíblica que nenhum adventista do sétimo dia pode 
receber a Chuva Serôdia até encontrar seu lugar e permanecer nele. 
"A todo homem e a toda mulher Ele deu seu trabalho." "Deus deseja 
que todo homem fique em seu lugar, e não sinta que o trabalho é muito 
difícil (WHITE, 1909a). 

 

Pode-se concluir então que uma das condições para o recebimento da Chuva 

Serôdia é encontrar um lugar para trabalhar para Deus e nele permanecer, a despeito 

das dificuldades que se possam enfrentar. 

 

2.5.4.15. O mundo preparado para o alto clamor  

A terceira e última menção ao tema da Chuva Serôdia em 1909 apareceu em 

um manuscrito datado de 17 de setembro, em que Ellen G. White escreveu:  

O mundo está se preparando para o trabalho de encerramento da 
mensagem do terceiro anjo. A verdade está agora indo adiante com 
um poder que não conhece há anos. A mensagem da verdade 
presente deve ser proclamada em todos os lugares. Devemos ser 
despertados para dar esta mensagem em voz alta, como simbolizado 
no décimo quarto capítulo do Apocalipse. Existe o perigo de 
aceitarmos a teoria da verdade sem aceitar a grande responsabilidade 
que ela impõe a todos os destinatários. Meus irmãos, mostrem sua fé 
por suas obras. O mundo deve estar preparado para o alto clamor da 
mensagem do terceiro anjo - uma mensagem que Deus declara será 
abreviada em retidão (WHITE, 1909d). 

 

Pode-se concluir com isso que: (1) o mundo está se preparando para a 

conclusão da mensagem do terceiro anjo; (2) a verdade está sendo levada adiante 

com um poder não visto há anos; (3) ela devia ir a todos os lugares e ser dada em alta 
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voz; e (4) existe o grande perigo de se aceitar a teoria da verdade sem se aceitar a 

responsabilidade de envolver-se na pregação. 

 

2.5.4.16. A Chuva Serôdia prepara para a vinda do filho do homem 

Durante o ano de 1911, a equipe editorial de Ellen G. White reuniu o conteúdo 

da obra Paulo – o apóstolo de fé e coragem, com vários artigos publicados na Review 

and Herald ao longo dos anos sobre a igreja cristã primitiva. Assim, sob a supervisão 

de Ellen G. White, que fazia a correção editorial e escrevia para preencher lacunas, 

ficou pronta a obra Atos dos Apóstolos. Ela escreveu: “Sinto-me mais agradecida do 

que posso expressar pelo interesse de meus obreiros na preparação deste livro. O 

propósito é apresentar suas verdades numa linguagem clara e simpes” (WHITE, 

1911a). A impressão do livro foi feita no mês de novembro daquele ano e nele 

aparecem menções ao tema da Chuva Serôdia, como as descritas: 

É certo que, no tempo do fim, quando a causa de Deus na Terra estiver 
prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes sob 
a guia do Espírito Santo serão acompanhados por especiais 
manifestações de favor divino. Sob a figura das chuvas temporã e 
serôdia, que caem nas terras orientais ao tempo da semeadura e da 
colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça 
espiritual em medida extraordinária à igreja de Deus. O derramamento 
do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou 
temporã, e glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do 
Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. 
Ao avizinhar-se o fim da ceifa da Terra, uma especial concessão de 
graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do 
Filho do homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a 
queda da Chuva Serôdia; e é por esse poder adicional que os cristãos 
devem fazer as suas petições ao Senhor da seara “no tempo da Chuva 
Serôdia” Em resposta, “o Senhor, que faz os relâmpagos, lhes dará 
chuveiro de água”. Zacarias 10:1. “Ele... fará descer a chuva, a 
temporã e a serôdia, no primeiro mês”. Joel 2:23. A menos, porém, 
que os membros da igreja de Deus hoje estejam em viva associação 
com a Fonte de todo o crescimento espiritual, não estarão prontos para 
o tempo da ceifa. A menos que mantenham suas lâmpadas bem 
acesas, deixarão de receber a graça adicional em tempos de maior 
necessidade. 
Apenas os que estão a receber constantemente novos suprimentos de 
graça, terão o poder proporcional a sua necessidade diária e sua 
capacidade de usar esse poder. Em vez de aguardar um tempo futuro 
em que, mediante uma concessão especial de poder espiritual, 
recebam uma habilitação miraculosa para conquistar almas, rendem- 
se diariamente a Deus, para que os torne vasos próprios para o Seu 
uso. Aproveitam cada dia as oportunidades do serviço que encontram 
a seu alcance. Diariamente, testificam em favor do Mestre, onde quer 
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que estejam, seja em alguma humilde esfera de atividade no lar, ou 
em algum setor de utilidade pública. 
Todo obreiro que segue o exemplo de Cristo, estará apto a receber e 
empregar o poder que Deus prometeu a Sua igreja para a maturação 
da seara da Terra. Manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos 
do evangelho perante o Senhor, renovando-Lhe seus votos de 
consagração, Ele lhes concederá a presença de Seu Espírito, com 
Seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres 
diários, têm eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo 
os habilita a ser “cooperadores de Deus” (1 Coríntios 3:9) (WHITE, 
2006a, p. 54-56). 

 

Com base nestas menções, pode-se concluir que quando a causa de Deus 

estiver prestes a terminar, os esforços dos fiéis filhos de Deus serão acompanhados 

por especiais manifestações de favor divino, pois a presença do Espírito deve ser 

encontrada com a verdadeira igreja. Conclui-se também que a Chuva Serôdia será 

dada a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do homem. Algumas condições 

são apresentadas para o recebimento da chuva, entre elas: (a) estar em viva conexão 

com Deus, e (b) manter as lâmpadas bem acesas, ou seja, a presença constante do 

Espírito Santo. 

Sobre o tempo da chuva, Ellen G. White ensinou que, em vez de aguardar um 

tempo futuro, os filhos de Deus devem render-se diariamente a Deus e aproveitar as 

oportunidades do serviço. Termina aconselhando que manhã após manhã, ao se 

ajoelharem os arautos do evangelho perante o Senhor, renovando-Lhe seus votos de 

consagração, Ele lhes concederá a presença de Seu Espírito com Seu poder 

vivificante e santificador. 

 

2.5.4.17. Intimidade com Deus e a Chuva Serôdia 

Outra menção ao tema da Chuva Serôdia em 1911 aparece na obra Bible 

Training School. Na mensagem do dia 1º de novembro, Ellen G. White falou sobre 

como Deus sonda as pessoas e o desejo que Ele tem de que todos se arrependam e 

vivam, mostrando também que Deus é amor e está buscando de todas as formas 

salvar o homem. Depois de mencionar os exemplos de Enoque e Elias como pessoas 

que se tornaram muito diferentes do mundo e colocaram suas afeições e interesses 

na obra de Deus, ela continuou: 
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O trabalho então, deve ser observado de todas as nações, seja em um 
estado indiferente, ou movendo-se na plenitude do poder de Deus. 
Quando chegar a esse estágio que as pessoas de Deus andam com 
Ele em tal confiança como este capítulo descreve, a mensagem será 
assistida pelos chuveiros refrescantes da Chuva Serôdia, e a terra 
será rapidamente iluminada por Sua glória (WHITE, 1911b). 

 

Pode-se concluir que para o recebimento da Chuva Serôdia é preciso um grau 

de intimidade como vistos na vida dos personagens bíblicos (Enoque e Elias), e que 

a Chuva Serôdia virá para iluminar o mundo, ou seja, concluir a obra da pregação do 

evangelho. 

 

2.5.4.18. Janelas do Céu e os aguaceiros da Chuva Serôdia 

A última menção ao tema da Chuva Serôdia nos escritos de Ellen G. White, 

aparece num artigo publicado na Review and Herald, no dia 5 de novembro de 1914, 

oito meses antes de sua morte. Ellen G. White tratou no artigo sobre a importância do 

trabalho de distribuir literaturas, afirmando que: “Esta é uma linha de serviço na qual 

todo membro da igreja pode ter alguma parte”. Ela reconheceu que nem todos podem 

sair a trabalhar como colportores, mas “há um campo de utilidade aberto diante de 

muitos de nossos irmãos e irmãs na colocação de publicações cheias da verdade nas 

casas de seus vizinhos e amigos”. Num apelo missionário, falando da necessidade de 

todos se envolverem na obra de evangelizar, ela disse: 

Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito 
Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então, a 
verdade da Palavra de Deus será considerada com novo interesse, e 
examinada como se fosse uma revelação direta das cortes celestiais. 
Toda declaração inspirada acerca de Cristo impressionará o íntimo da 
alma dos que O amam. A inveja, o ciúme e as ruins suspeitas 
desaparecerão. A Bíblia será considerada como Carta Magna do Céu. 
Seu estudo absorverá a mente, e suas verdades serão um deleite para 
a alma. As promessas de Deus, agora repetidas como se a alma nunca 
houvesse provado Seu amor, então fulgirão sobre o altar do coração, 
caindo em palavras ardentes dos lábios dos mensageiros de Deus. 
Eles pleitearão, portanto, com as almas com uma sinceridade que não 
poderá ser repelida. Então, as janelas do Céu se abrirão para os 
aguaceiros da Chuva Serôdia. Os seguidores de Cristo estarão unidos 
em amor (WHITE, 1914).155 

 

 
155 Publicado em português, em: Meditação Matinal 1999, Recebereis Poder, 30 de outubro. 
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De acordo com essa menção, pode-se concluir que: (1) a Chuva Serôdia virá 

quando as igrejas se tornarem vivas e atuantes no trabalho em prol dos perdidos e 

suplicarem por ela; e (2) quando as janelas dos Céu se abrirem e os aguaceiros da 

Chuva Serôdia cairem, os seguidores de Cristo estarão unidos em amor. 

 

2.5.5. Resumo 

Em resumo, no Período das Crises e Consolidações (1900-1915) notou-se que 

os esforços dos fiéis filhos de Deus serão acompanhados por especiais manifestações 

do favor divino na Chuva Serôdia. O sábado, como selo de Deus, e o domingo, como 

marca da besta, e a reforma de saúde foram apresentados como componentes 

indispensáveis da terceira mensagem angélica; mensagem que, quando for dada, 

será trabalhada por Satanás com crescente poder para contrafazer sua obra. 

Ellen G. White declarou que se os adventistas de 1844 tivessem mantido sua 

confiança na mão guiadora de Deus e proclamado a mensagem do terceiro anjo no 

poder do Espírito, o Senhor teria operado, os habitantes da Terra advertidos e Jesus 

teria já voltado; mas, infelizmente, isso não ocorreu. 

 

2.5.6. Resumo e conclusões 

Pode-se verificar que no Período das Noções Preliminares (1844-1858) 

apareceram os antecedentes básicos do conceito de Chuva Serôdia nos escritos de 

Ellen G. White. Antes que o termo fosse usado de forma explícita por ela, o que 

aconteceu em 1847, já haviam discussões entre os mileritas sobre o evento da Chuva 

Serôdia. Neste período, Ellen G. White afirmou que a Chuva Serôdia virá com um 

poder dez vezes maior que o testemunhado no movimento do “clamor da meia noite”, 

fazendo uma distinção entre Chuva Serôdia e o batismo diário do Espírito Santo. Ellen 

G. White também associou a Chuva Serôdia a vários eventos escatológicos, tais 

como, a sacudidura final do povo de Deus, o fim do ministério de Cristo no Santuário 

Celestial, o tempo de angústia de Jacó e a queda das sete últimas pragas. 

Já no Período das Apresentações Básicas (1858-1868), Ellen G. White reforçou 

a ideia apresentada em 1845, de que antes da vinda da verdadeira Chuva Serôdia, 

Satanás vai operar com todas as forças para tentar contrafazer a obra de Deus. Ela 
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também fez uma clara conexão entre a Chuva Serôdia como a causa e o alto clamor 

o efeito, acontecimentos diferentes, mas que não podem ser separados. 

Em 1868, pela primeira vez, Ellen G. White ensinou que a mensagem de saúde 

é parte integrante da terceira mensagem angélica e que elas estão tão intimamente 

ligadas quanto o braço está ao corpo. A mensagem de saúde beneficia o intelecto e 

desperta as sensibilidades morais para assimilarem as verdades da Palavra de Deus. 

No terceiro período da pesquisa, Período do Completo Silêncio (1868- 1883), 

houve um longo período de quatorze anos nos quais Ellen G. White não fez nenhuma 

menção à Chuva Serôdia.  

Em seguida, no Período dos Reavivamentos (1883-1888), mais uma vez Ellen 

G. White identificou o anjo de Apocalipse 18 como a própria obra da Chuva Serôdia. 

A manifestação do Espírito Santo na Chuva Serôdia será em poder muito maior do 

que aquele visto no dia de Pentecostes, onde até mesmo pessoas pesadas de língua 

e tímidos proclamarão com ousadia as maravilhas da Palavra de Deus. Através desse 

movimento, Deus vai tirar de Babilônia Seus filhos sinceros, obra que, como ela bem 

enfatiza, é a razão de ser do movimento adventista.  

Novamente, Ellen G. White alertou nesse período sobre as contrafações de 

Satanás, onde tentaria levantar uma “falsa Chuva Serôdia”, instigando fanatismo e 

novas teorias no seio do movimento. Porém, quando o Senhor derramar Seu Espírito 

sobre a igreja, a luz de Sua Palavra brilhará em toda parte e a obra de Deus logo seria 

concluída. 

Logo depois, no Período das Controvérsias Doutrinárias (1888-1900), Ellen G. 

White usou as palavras “tempo de refrigério pela presença do Senhor” e “Chuva 

Serôdia” com a mesma equivalência. Uma manifestação singular do poder de Deus 

no fim da história humana para a conclusão da obra do evangelho é apresentada e 

ela aplica a expressão “chuva temporã” aos eventos descritos em Atos 2; e “Chuva 

Serôdia” ao derramamento final do Espírito Santo antes da volta de Jesus (Jl 2:28-

30). 

Novamente Ellen G. White voltou com a ideia de que a reforma de saúde está 

intimamente relacionada à mensagem do terceiro anjo, assim como o braço está 

ligado ao corpo; todavia, a apresentação dos princípios de saúde não deveria ser 

independente da mensagem do terceiro anjo ou substituí-la. Ela faz parte da terceira 
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mensagem angélica, mas deve ser apresentada com equilíbrio para que não assuma 

o lugar desta. 

Ellen G. White ainda esclareceu que quando a Chuva Serôdia vier, o Salvador 

será glorificado e a Terra será iluminada com os raios de sua justiça, e que, com o 

recebimento do Espírito Santo, “essa bênção traz após si todas as outras bênçãos”. 

Finalmente, no Período das Crises e Consolidações (1900-1915) notou-se que 

os esforços dos fiéis filhos de Deus serão acompanhados por especiais manifestações 

do favor divino na Chuva Serôdia. Quando as mensagens sobre o sábado e domingo 

e a mensagem de saúde forem dadas, Satanás trabalhará com crescente poder para 

contrafazer a obra. 

Concluindo, o primeiro fator que pode ser verificado nessa pesquisa é que a 

Chuva Serôdia apareceu nos escritos de Ellen G. White desde sua primeira visão até 

quase o final de seu ministério. Essa reincidência ao tema mostra o desejo de Deus 

de dotar Seu povo para a conclusão final de Sua obra na Terra e o estabelecimento 

de Seu reino eterno, o ápice do grande plano da salvação. 

Nota-se também que vários elementos foram sendo agregados ao conceito de 

Chuva Serôdia com o passar dos anos. O conceito passou a integrar o sistema 

escatológico singular de Ellen G. White e foi associado aos eventos finais por ela 

descritos, embora que várias das menções apresentadas foram influenciadas pelos 

movimentos carismáticos e contrafações satânicas que apareceram em todos os 

períodos propostos no estudo. O que se verifica é que: (a) Deus preparava o caminho 

para o derramamento de Seu Espírito, (b) Satanás tentava obliterar a obra e (c) a 

igreja reagia de alguma forma a estas influências. Esse ciclo pode ser percebido ao 

longo de todo o período de estudo, chegando à conclusão que, de fato, a Chuva 

Serôdia pode ser vista dentro da moldura do grande conflito cósmico entre o bem e o 

mal. 

As conclusões apresentadas brevemente neste capítulo serão examinadas 

mais detalhadamente a seguir, juntamente com o conceito de Chuva Serôdia nos 

escritos de Ellen G. White, destacados nos diversos períodos já mencionados. 
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3. O CONCEITO DE CHUVA SERÔDIA NOS ESCRITOS DE ELLEN G. WHITE 

Após a análise cronológica de todas as menções à Chuva Serôdia nos escritos 

de Ellen G. White, serão agora apresentadas as conclusões sobre o tema. Como 

proposto, para tornar mais claro esse conceito, serão respondidas as seguintes 

perguntas: (a) O que é Chuva Serôdia? (Definição); (b) Quando ela virá? (Tempo); (c) 

Para que virá? (Objetivos); (d) O que acontecerá quando ela vier? (Resultados); e, 

finalmente, (e) O que fazer para estar pronto para recebê-la? (Condições).  

 

3.1. A Definição de Chuva Serôdia 

A linguagem das chuvas que caíam na Palestina nos templos bíblicos, chuva 

temporã e Chuva Serôdia, são usadas por Ellen G. White como símbolos da atuação 

do Espírito Santo na história da igreja cristã. Usando os princípios da colheita, ela 

afirma que o amadurecimento do grão, obra da Chuva Serôdia, representa a 

terminação da obra da graça de Deus na vida da pessoa, ou seja, sem a obra da 

Chuva Serôdia o plano da salvação não pode se concretizar. 

O derramamento da Espírito no Pentecostes foi a chuva temporã, mas a 

serôdia será ainda mais copiosa, mais abundante. Da mesma forma que Deus dotou 

a igreja cristã primitiva com o dom do Espírito, no dia de Pentecostes ele dotará Sua 

igreja nos dias finais. 

Para Ellen G. White, foi o movimento do “clamor da meia-noite”, ocorrido entre 

os anos de 1842-1844, que deu impulso ao povo do advento no início de sua jornada 

profética, e é a Chuva Serôdia que vai capacitá-los na conclusão. Todavia, a Chuva 

Serôdia virá com um poder “dez vezes maior” do que o visto no movimento do “clamor 

da meia-noite”. 

Ellen G. White também associou a obra da Chuva Serôdia ao alto clamor, sendo 

a Chuva Serôdia a causa e o alto clamor o efeito. Para ela as palavras “tempo de 

refrigério pela presença do Senhor”, “batismo do Espírito Santo” e “Chuva Serôdia”, 

possuem a mesma equivalência. Entretanto, ela separa o batismo diário, disponível a 

todo crente, que ela mesma vai denominar “chuva temporã”; do batismo final do 

Espírito num momento escatológico especial chamado “Chuva Serôdia”. 
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Para Ellen G. White, o alto clamor significa fazer soar aos habitantes da Terra 

a segunda e a terceira mensagens angélicas de Apocalipse 14. Todavia, a mensagem 

da queda de Babilônia, anunciada pelo segundo anjo, denuncia não apenas os erros 

históricos, mas também os erros que, desde 1844, estão a se infiltrar nas igrejas. 

Como parte da terceira mensagem, ela ensinou que o sábado é o selo de Deus, e o 

domingo, a marca da besta; componentes indispensáveis da mensagem a ser 

anunciada no poder da Chuva Serôdia. 

Ellen G. White ainda ensinou que a mensagem da justiça de Cristo que se 

manifesta na obediência aos mandamentos constitui, em realidade, a terceira 

mensagem angélica e deve ser pregada num alto clamor do terceiro anjo e regada 

pela Chuva Serôdia. Para proclamação desta mensagem, haverá uma dependência 

total do Espírito Santo, todos os que se envolvem na pregação do alto clamor terão a 

companhia dos santos anjos de Deus e toda a humanidade terá a oportunidade de se 

posicionar ao lado da verdade ou do erro. 

Em 1868, pela primeira vez, Ellen G. White ensinou que a mensagem de saúde 

era parte integrante da terceira mensagem angélica que beneficiaria o intelecto e 

despertaria as sensibilidades morais para a assimilação as verdades da Palavra de 

Deus. Todavia, a apresentação dos princípios de saúde não deveria ser independente 

da mensagem do terceiro anjo ou substituí-la, sim ser apresentada com equilíbrio para 

que não assumisse o lugar desta. Ellen G. White chamou a mensagem de saúde de 

“mensagem maravilhosa”, tendo como objetivo a conversão e a santificação das 

pessoas. 

O livro do Apocalipse também fala da obra da Chuva Serôdia. Para Ellen G. 

White, o selamento final dos fiéis, descrito em Apocalipse 7, é obra da Chuva Serôdia 

e um evento simultâneo à sacudidura final do povo de Deus. Já no capítulo 18, o 

simbolismo do poderoso anjo voando pelo meio do céu, cuja glória ilumina a Terra, 

representa o movimento adventista na pregação da última mensagem de advertência 

ao mundo. Esta é “a razão de ser” do movimento, pois fortalece cada vez mais o senso 

de missão e destaca-se como o último movimento profético antes do regresso de 

Jesus. 

O Espírito Santo irá operar de forma impressionante nas igrejas de Deus, mas, 

se os homens tentarem moldar tudo de acordo com seus próprios padrões, poderão 

interferir na obra de Deus e se opor a obra da Chuva Serôdia, pois quando a luz do 
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evangelho iluminar a Terra, muitos, ao invés de virem em auxílio do Senhor, desejarão 

cercear Sua obra para atender a suas acanhadas ideias. Muitos resistirão a ação de 

Deus na Chuva Serôdia vendo-a como perigosa e até se disporão a combatê-la. 

Ellen G. White afirmou que o “maior temor de Satanás é que o povo de Deus 

desimpeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o 

Senhor possa derramar Seu Espírito sobre Sua igreja”. Como parte de seus esforços 

para estorvar a obra de Deus, ele tentará levantar uma falsa “Chuva Serôdia”, 

instigando “novas teorias”. Esse falso movimento produzirá falsas conversões, mas 

ele não terá a assinatura divina e o resultado desastroso será o naufrágio na fé de 

muitos. 

Ellen G. White advertiu que Satanás tentaria, de alguma forma, contrafazer a 

obra de Deus. Como grande originador do pecado e mestre do engano, ele tentará 

produzir uma falsa Chuva Serôdia, provocando em muitas igrejas um falso 

reavivamento com sinais e maravilhas sendo vistos de ambos os lados. Seu objetivo 

será enganar e levar a rejeição da verdade de Deus, mas quando a causa de Deus 

estiver prestes a terminar, os esforços dos fiéis filhos de Deus serão acompanhados 

por especiais manifestações de favor divino, pois a presença do Espírito será 

encontrada com a verdadeira igreja até o fim. 

Genuínas manifestações do Espírito Santo são muitas vezes confundidas com 

emoção e fanatismo, podendo ser essa uma ofensa ao Espírito de Deus. No caso de 

Battle Creek, essas interpretações foram consequência de igreja não viver a altura 

das bênçãos recebidas, por isso, as mentes foram confundidas. Ellen G. White alertou 

que “um grande período de luz e derramamento do Espírito é seguido por um período 

de grande treva, porque Satanás opera com todas as suas enganadoras energias para 

anular o efeito da operação do Espírito de Deus no ser humano”. 

Ellen G. White ensinou que o derramamento da Chuva Serôdia será precedido 

por um maravilhoso reavivamento espiritual que deve começar com uma obra 

individual, o que envolverá a confissão mútua de pecados. Quando isso acontecer, a 

Chuva Serôdia virá e tirará de Babilônia os filhos sinceros de Deus que ainda estão 

lá. Por isso, é dever dos pastores buscar pelo derramamento do Espírito de Deus, pois 

Ele é o responsável em provocar a convicção do pecado e a conversão das almas. 

E, finalmente, Ellen G. White acreditava que a promessa da Chuva Serôdia não 

é hoje devidamente apreciada, por isso a necessidade de se ter fome e sede do 
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Espírito, falar dEle, orar por Ele, e pregar sobre Ele; pois, segundo ela, quando Ele 

vier, trará após Si todas as outras bênçãos. 

 

3.2. Os objetivos da Chuva Serôdia  

Sobre os objetivos da Chuva Serôdia nos escritos de Ellen G. White, pode-se 

concluir que a Chuva Serôdia virá para: 
a) capacitar e revestir de poder os fiéis filhos de Deus para levar o evangelho 

ao mundo, sendo o “alto clamor” efeito da Chuva Serôdia, que será a clara 
distinção para todos entre a santificação do sábado, selo ou sinal de Deus, 
e a santificação do domingo, em homenagem a autoridade papal; 

b) despertar milhares para verem a beleza e o valor da verdade, pois o Espírito 
Santo é o responsável em provocar a convicção do pecado e conversão 
nas almas; 

c) preparar os fiéis para o tempo de prova que logo enfrentarão, chamado 
“angústia de Jacó” (Jr 30:5-7), quando precisarão viver sem um intercessor 
no santuário celestial (Ap 8:1) durante o período em que estarão caindo 
sobre os ímpios as sete últimas pragas (Ap 16); 

d) habilitar os salvos para a trasladação, ou seja, a glorificação final na volta 
de Jesus através do amadurecimento de seu caráter, o que é indispensável 
para a entrada na festa das bodas do cordeiro; 

e) remover dos registros celestiais os pecados das “almas penitentes que 
receberam a graça de Cristo e venceram pelo sangue do Cordeiro”, 
pecados estes que serão colocados sobre Satanás, tipificado pelo bode 
Azazel no ritual do dia da expiação em Israel; 

f) trazer compreensão plena das pessoas sobre as verdades ensinadas por 
Jesus, assim como aconteceu com os discípulos, fazendo com que muitas 
igrejas perceberão que estiveram bebendo do vinho de Babilônia e serão 
chamadas a sair e se unir ao povo de Deus (Jo 10:16; Ap 18:2, 4); 

g) conceder, sob a ministração do Espírito Santo, diversos dons à igreja; 

h) iluminar o mundo (Ap 18:1), ou seja, concluir a obra da pregação do 
evangelho (Mt 24:14). 

 

3.3. O tempo da Chuva Serôdia 
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Sobre o tempo da Chuva Serôdia nos escritos de Ellen G. White, as menções 

estudadas ajudam a entender que, para ela, existem três aspectos distintos: (a) 

presente, (b) iminente e (c) futuro.  

Sobre o aspecto presente da Chuva Serôdia, Ellen G. White declarou: 

“Estamos vivendo no tempo da Chuva Serôdia e todas as reuniões da igreja são 

oportunidades destinadas por Deus para dar ambas as chuvas”. Disse mais: “A luz 

que vem do trono de Deus, representada pelo anjo de Apocalipse 18, já estava 

brilhando”, ou seja, o alto clamor já havia iniciado. E reforça ainda: “A descida do 

Espírito Santo sobre a igreja é vista como ainda estando num futuro distante, mas está 

disponível agora e é possível recebê-la”. 

Dentro ainda do aspecto presente, houve uma declaração feita por Ellen G. 

White sobre a Chuva Serôdia caindo na África que pareceu contrariar as declarações 

anteriores dela onde a Chuva Serôdia sempre é colocada num momento futuro. A 

explicação para isso é que a ideia principal aqui é que os resultados vistos na África 

seriam semelhantes a quando viesse a Chuva Serôdia. 

Ellen G. White fez uma desassociarão de tempo entre chuva temporã e serôdia 

ao mencionar sobre a acusação da IASD de ser Babilônia, afirmando ser essa uma 

declaração falsa, pois “a igreja estava recebendo o Espírito Santo (Temporã) e devia 

receber, no futuro, a Chuva Serôdia”. Isso corrobora com o ensino de Ellen G. White 

de que o derramamento do Espírito Santo ocorreu em vários períodos da história, 

inclusive nos reavivamentos experimentados na década de 1890, mas não se 

tratavam da Chuva Serôdia, e sim de mais uma manifestação do Espírito, como já 

ocorrera em outros momentos. 

Para Ellen G. White, se os adventistas de 1844 tivessem mantido sua confiança 

na mão guiadora de Deus e proclamado a mensagem do terceiro anjo no poder do 

Espírito, o Senhor teria operado, os habitantes da Terra advertidos e Jesus teria já 

voltado. Isto não ocorreu porque muitos que estiveram proclamando com zelo a 

mensagem do terceiro anjo se tornaram desatentos e indiferentes, se conformaram 

com as práticas e costumes mundanos e foram indulgentes com o apetite e o gasto 

de recursos para satisfação do “eu”. 

A respeito do aspecto iminente da Chuva Serôdia, embora na primeira 

ocorrência explícita ao termo “Chuva Serôdia”, Ellen G. White não tenha deixado muito 

claro quais as “gotas” da Chuva Serôdia que estavam “caindo e curando os doentes”, 
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sua ênfase esteve sempre na urgência do preparo. Ela mencionou que os pastores e 

o povo não estavam preparados para receber a Chuva Serôdia e fazer soar o alto 

clamor do terceiro anjo. 

Na visão de Ellen G. White, a luz que vem do trono de Deus, representada pelo 

anjo de Apocalipse 18, já estava brilhando em seus dias, ou seja, o alto clamor já 

havia iniciado. Ele havia começado na “revelação da justiça de Cristo”, conforme 

apresentado na assembleia de 1888, em Mineápolis, pelos pregadores Jones e 

Waggoner,156 mas este alto clamor “foi e será novamente dado”. Assim, a Chuva 

Serôdia estava ainda no futuro e seria derramada pouco antes do segundo advento 

de Cristo, preparando o solo para a colheita, que ocorrerá na volta do filho de Deus 

(Ap. 14:14-16).  

Ainda que a descida do Espírito Santo sobre a igreja fosse vista por muitos 

como estando ainda num futuro distante, ela já estava disponível e era possível 

recebê-la. Para Ellen G. White, a sacudidura e a Chuva Serôdia são eventos 

simultâneas e terão lugar pouco antes de Jesus terminar Sua ministração no Santuário 

Celestial e regressar à Terra. Por isso, a Chuva Serôdia não podia ser colocada para 

um futuro tão distante, porque muitos poderiam ser surpreendidos, assim como 

aconteceu com o Clamor da meia noite. Assim se vê claramente o aspecto iminente 

da vinda da Chuva Serôdia. 

Já o aspecto futuro pode ser visto na seguinte declaração: “O alto clamor, 

resultado da operação da Chuva Serôdia ocorrerá concomitante com o decreto 

dominical”. De acordo com Ellen G. White, a “Chuva Serôdia” ou “refrigério pela 

presença do Senhor” será o último acontecimento antes do fechamento da porta da 

graça, coincidindo com o término do ministério de Cristo no Santuário Celestial. 

Quando Jesus deixar o santuário, todos os casos estarão decididos, ou para a vida 

eterna ou para a morte eterna. Ellen G. White afirmou que: “Cristo fez expiação por 

Seu povo e apagou os seus pecados”, estão eles prontos para herdar a salvação e a 

vida eterna. 

Nesse tempo da Chuva Serôdia Satanás se esforçará para introduzir 

fanatismos e muitos rejeitarão a obra de Deus em virtude disso. O cenário será de 

nações confusas, reinos abalados e a união da igreja com o estado, que resultará na 

 
156 Ver: Ellen G. White, Review and Herald, 22 de novembro de 1892; George R. Knight, A Mensagem 
de 1888, pp. 124-126. 
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promulgação do decreto dominical, um ataque de Satanás e seus anjos contra a Lei 

de Deus. Logo, a Chuva Serôdia ocorrerá concomitante com o decreto dominical. 

Quando o “papado aparecer em seu poder” e os “anjos destruidores forem autorizados 

a agir”, os filhos de Deus andarão em plena obediência aos mandamentos de Deus e 

muitos já estarão fora das grandes cidades. 

Ellen G. White expressou várias vezes seu anseio pela chegada da Chuva 

Serôdia e colocou esse evento como estando no futuro, mas ninguém deve se 

conformar em aguardar um reavivamento apenas quando ela vier, mas buscá-lo 

agora. Ela escreveu: “É esse o tempo apontado para a Chuva Serôdia, o refrigério 

pela presença do Senhor e que todos devem estar atentos as atuações do Senhor, 

como os exércitos de Israel, para não serem pegos de surpresa”, chegando a usar a 

expressão “a Chuva Serôdia estava chegando”, o que indica a necessidade de um 

preparo urgente. 

Ellen G. White ainda alertou para o fato de que Satanás tentaria encher a mente 

dos homens com teorias e cálculos que os levariam a uma excitação com relação a 

Chuva Serôdia, inabilitando-os a anunciar a terceira mensagem angélica. Para evitar 

tal situação, ela declarou que “Nunca mais haveria para o povo de Deus uma 

mensagem baseada no tempo”, e afirmou categoricamente: “Não devemos saber o 

tempo definido para o derramamento da Chuva Serôdia nem para a volta de Jesus”. 

Todavia, o Senhor tem um tempo determinado para conclusão da Sua obra, sendo 

ele, segundo Ellen G. White: “Quando a verdade para este tempo for divulgada”, ou 

seja, quando a mensagem do terceiro anjo for proclamada; obra que, caso Satanás 

tentasse atrapalhar, teria seu tempo de preparação podendo ser prolongado. 

 

3.4. Os resultados da Chuva Serôdia 

O recebimento da Chuva Serôdia capacitará o povo de Deus a dar a última 

mensagem de advertência ao mundo (Alto Clamor), quando milhares se converterão 

na última hora, inclusive governantes do povo, o que vai gerar oposição e ódio por 

parte dos ímpios, mas os que receberem a Chuva Serôdia terão duplicadas as 

proteções dos anjos de Deus. 

Aqueles que receberem a Chuva Serôdia serão habilitados a proclamar os 

mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo sem pensar nas 

consequências ou temor a morte, dando a mensagem com coragem. Em meio a uma 
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situação tão desafiadora, Ellen G. White declarou que Deus irá “eliminar aqueles a 

quem Ele não designou e terá um ministério puro, verdadeiro e santificado, preparado 

para receber a Chuva Serôdia”. Com isso, concluímos que Deus fará uma intervenção 

no ministério e permanecerão apenas aqueles a quem Ele chamou. 

Quando vier a Chuva Serôdia, não apenas um cantinho da Terra será 

iluminado, mas todo o planeta. A luz da Palavra de Deus brilhará em toda parte e a 

obra de Deus será concluída, “Milhares despertarão (...) e verão a beleza e o valor da 

verdade”. Por milhares de vozes será dada a advertência final e, junto com a 

pregação, serão vistos “prodígios”, “curas”, “sinais” e “maravilhas”. Satanás também 

irá operar apresentando os “prodígios da mentira” e fazendo “fogo descer do céu”, de 

modo que cada ser humano terá que fazer sua escolha. 

Outro resultado da Chuva Serôdia é que haverá um triunfo sobre o preconceito 

racial, pois os corações estarão repletos do amor de Deus. Ao se apresentar o 

evangelho a todas as classes, estes esforços serão acompanhados por especiais 

manifestações de favor divino, sinais e maravilhas. 

Os recebedores da Chuva Serôdia darão um forte testemunho pessoal e terão 

“poder, muito amor, alegria e paz”. Eles compreenderão melhor o que significa “ser 

sustentado com a herança de Jacó” e “cavalgar sobre os altos da terra”. Nesse tempo, 

todos os que se mostrarem fiéis aos preceitos divinos receberão o selo do Deus vivo 

e estarão prontos para o tempo de prova à sua frente (Angústia de Jacó). Por outro 

lado, muitos se tornarão tão frios que serão impedidos de reconhecer a Chuva Serôdia 

quando ela vier e seu tempo de graça terminará, quando serão colocados na sepultura 

inaptos para a transladação. 

Outro resultado da Chuva Serôdia envolve as obras de publicações distribuídas 

pelos missionários e colportores. Muitas delas, talvez guardadas por anos nas 

prateleiras, serão agora abertas e, como “raios de luz”, ajudarão na compreensão da 

verdade que será vista em sua clareza. Grande número de pessoas, outrora 

impedidas de seguir a verdade, quer por laços familiares quer por relações com as 

igrejas e pastores, tomarão partido ao lado da verdade. 

A vinda da Chuva Serôdia varrerá qualquer negócio que gere desonestidade 

ou fio de egoísmo e consumirá todo tipo de idolatria. Ela trará a rica benção da verdade 

e da justiça para aqueles que a recebem. 
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A Chuva Serôdia trará também um período de confusão. Como afirmado por 

Ellen G. White, o derramamento do Espírito Santo ocorreu em vários períodos da 

história e, em muitas vezes, estas genuínas manifestações do Espírito Santo foram 

confundidas com emoção e fanatismo. O mesmo irá ocorrer por ocasião da Chuva 

Serôdia, pois, para ela, sempre um período de grande luz e derramamento do Espírito 

é seguido por um período de grande treva, isto porque Satanás opera com todas as 

suas enganadoras energias para anular o efeito da operação do Espírito de Deus no 

ser humano. Uma das formas que Satanás usa para tentar neutralizar a obra do 

Espírito Santo é a absorção das pessoas em questões de divertimento (competições 

por exemplo) não só para neutralizar o Espírito, mas para moldar e servir-se do agente 

humano. 

Deus concedeu a chuva temporã no dia de Pentecostes e gloriosos foram os 

resultados, mas agora é prometida a Chuva Serôdia, e os resultados serão mais 

abundantes ainda. Os corações amarão como Cristo ama e as mentes serão elevadas 

a uma atmosfera pura, celestial e altruísta, em que os aguaceiros desse dom celeste 

trarão após si todas as outras bênçãos. 

 

3.5. As condições para o recebimento da Chuva Serôdia 

Deus está muito interessado em dar Seu Espírito e Satanás não pode impedir 

essa obra; todavia, a Chuva Serôdia nunca poderá vir enquanto a igreja não preparar 

o caminho, ou seja, preencher as condições. Ellen G. White fala desta obra de preparo 

como sendo a “mais solene concedida a mortais”, a “purificação do santuário” ou 

“templo de nossas almas”, pois só assim os pecados serão apagados dos registros 

celestiais. 

Com base nas menções analisadas sobre a Chuva Serôdia, pode-se listar as 

seguintes condições: 

a) andar na luz: Só receberão a Chuva Serôdia os que temem ao nome do 
Senhor e andam na luz que Deus lhes tem concedido, enquanto, toda 
pessoa que continua em pecado, mesmo diante da luz do conhecimento da 
Palavra de Deus, será cegada e aceitará os enganos de Satanás; 

b) crer e orar pelo Espírito Santo: Deus está mais disposto a concedê-lo 
aqueles que pedem do que um pai está de dar boas dádivas aos filhos (Lc 
11:13); 
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c) aceitar o tríplice remédio oferecido à igreja de Laodiceia – ouro provado no 
fogo, vestes brancas e colírio (Ap 3:18); 

d) transformar o caráter: Ellen G. White afirmou que “ninguém receberá o selo 
de Deus enquanto o caráter não for transformado, e que o templo da alma 
seja completamente purificado, então, e só então, a Chuva Serôdia virá”; 
recebimento este que precisa que os “vasos” estejam “limpos” e prontos 
para o orvalho da chuva, uma referência ao preparo espiritual necessário 
para reter os aguaceiros da Chuva Serôdia quando ela for derramada; 

e) haver unidade: Antes de receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes 
os discípulos alcançaram perfeita unidade por meio da ausência de 
contendas e divergências colocadas de lado (At 1:14; 2:46); 

f) assumir uma postura de humildade, despojando-se de todo orgulho em 
conjunto com um esvaziamento do próprio eu, da inveja, dos ciúmes, ruins 
suspeitas, pelejas e tudo que seja desonroso para Deus, devendo os que 
nutrem ódio no coração buscar uma experiência diferente se quiserem 
compartilhar da Chuva Serôdia quando ela vier; 

g) estar recebendo a chuva temporã: Aqueles que não participam da chuva 
temporã nem “verão” e nem “compreenderão” o valor da obra da Chuva 
Serôdia quando ela vier, pois há uma dependência da obra da chuva 
temporã, de modo que, se esta não fizer o seu trabalho, a Chuva Serôdia 
não poderá desenvolver a semente; 

h) consagrar-se completamente: a Chuva Serôdia não virá enquanto não 
houver um povo esclarecido que saiba por experiência própria o que 
significa ser “colaborador de Deus”; 

i) ter um envolvimento missionário: A Chuva Serôdia não virá enquanto as 
igrejas não se tornarem vivas e atuantes no trabalho em prol dos perdidos, 
com todos devendo encontrar um lugar para trabalhar para Deus e nele 
permanecer, a despeito das dificuldades que se possam enfrentar; 

j) confessar os pecados: As mesmas condições preenchidas pelos discípulos 
para receber o Espírito Santo por ocasião do Pentecostes devem ser 
preenchidas para o recebimento da Chuva Serôdia – confissão e abandono 
de pecados (At 2:38); 

k) obter a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e má 
palavra e ação (Rm 12:1-2); 

l) ser zeloso e de boas obras (Tt 2:14). 

As promessas divinas são condicionais, Deus derramará Seu Espírito na Chuva 

Serôdia quando as condições forem preenchidas. 

 

3.6. Resumo e Conclusões 



 

235 
 

Assim como os profetas do Antigo Testamento, Ellen G. White usou a 

linguagem das chuvas que caíam na Palestina, temporã e serôdia, para falar da obra 

do Espírito Santo nos últimos dias. Para ela, o derramamento do Espírito Santo sobre 

os discípulos no dia de Pentecostes foi o cumprimento da chuva temporã, semente do 

evangelho que foi lançada e frutificou. De acordo com a analogia das chuvas, a igreja 

aguarda agora a vinda da Chuva Serôdia, que será ainda mais abundante e 

amadurecerá o grão para a colheita (Ap 14:14-16). 

A Chuva Serôdia será concedida para vários objetivos como visto na pesquisa, 

sendo importante ressaltar três deles: (1) habilitar os salvos para a trasladação, ou 

seja, a glorificação final na volta de Jesus através do amadurecimento de seu caráter; 

(2) capacitar e revestir de poder os fiéis filhos de Deus para levar o evangelho ao 

mundo; e (3) preparar os fiéis para o tempo de prova que logo enfrentarão, chamado 

“angústia de Jacó” (Jr 30:5-7). 

Com relação ao tempo da vinda da Chuva Serôdia, Ellen G. White aborda três 

aspectos – presente, iminente e futuro. Isso se deve ao fato de manter sempre diante 

da igreja a necessidade de constante preparo, declarando que: “Não devemos saber 

o tempo definido para o derramamento da Chuva Serôdia nem para a volta de Jesus”. 

Todavia, o Senhor tem um tempo determinado para conclusão da Sua obra: “Quando 

a verdade para este tempo for divulgada”, ou seja, quando a mensagem do terceiro 

anjo for proclamada. 

Como resultado da Chuva Serôdia, os fiéis estarão capacitados a testemunhar, 

os corações serão tocados e o mundo preparado para fazer a grande escolha – de 

que lado ficar na controvérsia entre o bem e o mal; entre a lei de Deus ou entre as 

tradições humanas. O Espírito agirá de tal maneira que milhares serão convertidos e 

sinais e maravilhas serão vistos em todas as partes. Satanás também atuará com 

seus ardis e o destino de todos será então decidido. 

Para o recebimento deste poder será necessário uma busca e preparo. Assim 

como os discípulos buscaram a unidade, o arrependimento e a confissão para então 

receberem a chuva temporã, deve ocorrer o mesmo na vinda da Chuva Serôdia. 

Todavia, segundo Ellen G. White: “Quase todos os que professavam crer na verdade 

presente não compreendiam o preparo necessário”, por isso a urgente necessidade 

de se buscar de todo coração o preparo necessário. 
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Por fim, como foi aconselhado por Ellen G. White: “manhã após manhã, ao se 

ajoelharem os arautos do evangelho perante o Senhor, renovando-Lhe seus votos de 

consagração, Ele lhes concederá a presença de Seu Espírito, com Seu poder 

vivificante e santificador”. 
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4. CONCLUSÃO 

Após a Introdução ao presente estudo, o Capítulo II, intitulado 

“Desenvolvimento cronológico das Menções à Chuva Serôdia nos Escritos de Ellen 

G. White”, considerou como o conceito se desenvolveu e ampliou dentro da moldura 

de cinco períodos básicos, sendo cada período marcado por (a) um forte apelo ao 

preparo para a Chuva Serôdia, (b) contrafações satânicas e (c) experiências 

carismáticas e fanatismos. 

O período das “noções preliminares” (1844-1858), testemunhou movimentos 

fanáticos e extremistas logo após o grande desapontamento de 1844. Desmaios, 

louvores em alta voz, gritos e um professo “dom de línguas”, marcaram esse período. 

O período das “apresentações básicas” (1858-1883) foi marcado pela 

publicação do livro “O Grande Conflito”, onde a estratégia de Satanás é desmascarada 

e uma obra de engano é apontada. O tema do grande conflito se tornaria a moldura 

fundamental para a compreensão de todas as doutrinas adventistas, inclusive a Chuva 

Serôdia. 

No período posterior, o dos reavivamentos, (1883-1888), foram marcados 

eventos envolvendo as escolas de Healdsburg e Battle Creek, quando ocorreu uma 

obra maravilhosa do Espírito Santo. Muitos viram nessa obra a chegada da Chuva 

Serôdia, ao mesmo tempo muita coisa foi confundida com fanatismo. 

Já o período das "controvérsias doutrinárias” (1888-1900), foi marcado pelos 

desdobramentos da histórica assembleia de Mineápolis, quando a IASD esteve a 

ponto de se dividir. Muitos viram nos acontecimentos de 1888 o tempo para a chegada 

da Chuva Serôdia. Alguns concluem que a igreja não estava pronta e perdeu-se a 

oportunidade. Nesse período percebeu-se também as manifestações espirituais de 

Anna Rice, como possuindo o dom de profecia, sendo apoiada por Alonzo T. Jones. 

Finalmente, no período das “crises e consolidações” (1900-1915), 

testemunhou-se o ensino fanático da “carne santa”, em Indiana, quando as pessoas 

atingiriam um grau de santidade onde não mais pecavam e nem mesmo morreriam.      

O capítulo III, intitulado “O Conceito de Chuva Serôdia nos Escritos de Ellen G. 

White”, buscou responder a cinco questionamentos básicos: (a) O que é a Chuva 

Serôdia, (b) quais os objetivos de sua vinda, (c) o tempo de seu derramamento, (d) os 

resultados de sua vinda e, (e) quais as condições para seu recebimento. 
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O Capítulo IV apresentou então um resumo e as conclusões gerais. Embora o 

conceito de Chuva Serôdia em Ellen G. White permeie todos os anos de seu 

ministério, nenhuma pesquisa foi elaborada reunindo todas as menções da escritora 

ao tema, abordando seu desenvolvimento e contextualização.  

O conceito de Chuva Serôdia ocorreu nos escritos de Ellen G. White 

praticamente ao longo de todo seu ministério profético (1844-1915). Assim como o 

Espírito Santo foi enviado no início da igreja cristã o mesmo virá para conclusão da 

obra – a evangelização do mundo. As chuvas temporã e serôdia, que caiam 

regularmente na Palestina, são usadas como símbolos da atuação do Espírito Santo 

em dois momentos singulares – no início e no fim da história da igreja cristã. Ellen G. 

White aplica os termos chuva temporã, ao evento do Pentecostes, e Chuva Serôdia, 

ao derramamento final do Espírito Santo, pouco antes de regresso de Cristo a Terra. 

Essa obra é descrita no poderoso anjo que desce do Céu, cuja glória ilumina toda a 

terra (Ap 18:1). 

Os principais objetivos da vinda da Chuva Serôdia serão (a) habilitar os salvos 

para a trasladação, ou glorificação final através do amadurecimento de seu caráter; 

(b) capacitar os filhos fiéis de Deus a concluírem a pregação do evangelho eterno (Ap 

14:6-12); e (c) preparar o povo de Deus para o tempo de grande prova, o tempo de 

“angústia de Jacó”, quando Jesus não estará mais no santuário celestial. 

Sobre o tempo da Chuva Serôdia Ellen G. White aborda três aspectos distintos. 

Abordando o aspecto presente, Ellen G. White afirma já ter chegado o tempo e todas 

as reuniões da igreja são oportunidades destinadas por Deus para dar ambas as 

chuvas. Reforça que muitos veem a descida do Espírito Santo como ainda estando 

num futuro distante, mas é privilégio da igreja recebê-la no presente. 

Ellen G. White também trata do aspecto iminente da Chuva Serôdia. Na visão 

da mensageira do Senhor, a luz que vem do trono de Deus, representada pelo anjo 

de Apocalipse 18, já estava brilhando em seus dias, ou seja, o alto clamor já havia 

iniciado na “revelação da justiça de Cristo”, conforme apresentado na assembleia de 

1888, em Minneapolis; mas este alto clamor “foi e será novamente dado”. Desse 

modo, a Chuva Serôdia não podia ser colocada para um futuro tão distante, porque 

muitos poderiam ser surpreendidos, assim como aconteceu com o clamor da meia 

noite. Assim se vê claramente o aspecto iminente da vinda da Chuva Serôdia. 
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Já o aspecto futuro pode ser claramente visto nas associações que Ellen G. 

White faz dos eventos finais como sendo concomitantes com o derramamento da 

Chuva Serôdia. De acordo com Ellen G. White a “Chuva Serôdia” ou “refrigério pela 

presença do Senhor”, será o último acontecimento antes do fechamento da porta da 

graça; isso coincide com o término do ministério de Cristo no Santuário Celestial. 

Sobre as condições para o recebimento da Chuva Serôdia, Ellen G. White fala 

desta obra de preparo como sendo a “mais solene concedida a mortais”, a “purificação 

do santuário” ou “templo de nossas almas”, para o recebimento deste poder. Ela 

salienta a necessidade de se crer e orar pelo Espírito Santo, de se buscar uma 

transformação do caráter, unidade, envolvimento missionário, confissão e abandono 

de pecados, vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo e amor ao mundo (Rm 12:1-

2). As promessas divinas são condicionais e Deus derramará Seu Espírito, na Chuva 

Serôdia, quando as condições forem preenchidas.  

A partir de tal estudo, sempre passível de refinamento acadêmico, percebemos 

que várias são as possibilidades de se dar continuidade e aprofundamento ao estudo 

do tema. Pesquisas podem avançar nos próprios escritos de Ellen G. White, na Bíblia 

e na história da igreja cristã. Outro ponto interessante a ser pesquisado tem a ver 

como o conceito de Chuva Serôdia no movimento pentecostal, bem como suas 

implicações soteriológicas e missiológicas. 
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6. APÊNDICE 

6.1. Apêndice A – Relação por Ano de Menções dos termos: Latter Rain, 
Outpouring, Refreshing, Loud Cry e outros. 

Ano Menções Latter Rain Outpouring Refreshing Loud Cry Outro Termo 
1844 1  1    
1845 1     “Jatos de Luz” 
1846 Silêncio      
1847 1     “Espírito Santo” 
1848 Silêncio      
1849 1 1     
1850 Silêncio 1     
1851 8 5  3   
1852 2 2     
1853 Silêncio      
1854 Silêncio      
1855 Silêncio      
1856 Silêncio      
1857 1 1     
1858 3 1   2  
1859 1 1     
1860 2 1   1  
1861 Silêncio      
1862 1 1     
1863 Silêncio      
1864 1    1  
1865 Silêncio      
1866 Silêncio      
1867 1   1   
1868 2 1   1  
1869 Silêncio      
1870 Silêncio      
1871 Silêncio      
1872 Silêncio      
1873 Silêncio      
1874 Silêncio      
1875 Silêncio      
1876 Silêncio      
1877 Silêncio      
1878 Silêncio      
1879 Silêncio      
1880 Silêncio      
1881 Silêncio      
1882 Silêncio      
1883 Silêncio      
1884 1 1     
1885 3 1   2  
1886 7 6   1  
1887 2 1   1  
1888 2 1   1  
1889 5 2 1 1 1  
1890 3 3     
1891 3 3     
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Ano Menções Latter Rain Outpouring Refreshing Loud Cry Outro Termo 
1892 8 4 2 1 1  
1893 7 1 4  2  
1894 2 2     
1895 3 1 1  1  
1896 5 3 1  1  
1897 5 1 2  2  
1898 3 2   1  
1899 2    2  
1900 3 2   1  
1901 1    1  
1902 1   1   
1903 3 1 1  1  
1904 1   1   
1905 1    1  
1906 3 1   2  
1907 1  1    
1908 2 1 1    
1909 3  1  2  
1910 Silêncio      
1911 3 3     
1912 Silêncio      
1913 1  1    
1914 1 1     
1915 Silêncio      

TOTAL 110 54 17 8 29 2 
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6.2. Apêndice B – Período das Noções Preliminares (1844-1858) 

 Data Primeira Citação Tipo de 
menção 

Latter 
Rain Outpouring Refreshing Loud 

Cry 
Outras 

Expressões 

1 dez 1844 

Ellen G. Harmon, 
“Letter from Sister 
Harmon. Portland, 

Me., Dec. 20, 1845”. 

Implícita  
“He poured 
upon us the 
Holy Spirit” 

  
Espírito 
Santo / 

Selamento 

2 fev 1845 

A Sketch of the 
Christian Experience 
and Views of Ellen G. 

White, 58. 

Implícita     “Jatos de 
luz” 

 1846        

3 03/04/1847 

Dear Brother Bates. A 
Word to the Little 

Flock, 7 de abril de 
1847. p. 18. 

Implícita     “Espírito 
Santo” 

 1848        

4 1849 Manuscrito 6, 30 de 
junho de 1849. Explícita Chuva 

Serôdia     

5 24/08/1850 

“Ellen G. White, 
Spalding and Magan 

Collection of 
Unpublished 

Manuscripts (Payson, 
AZ: Leaves-Of-
Autumn Books, 

1985), p. 4 

Explícita Chuva 
Serôdia     

6 14/05/1851 

A Sketch of the 
Christian Experience 
and Views of Ellen G. 

White. Saratoga 
Springs, NY: James 

White, 1851. 

Explícita Chuva 
Serôdia  Refrigério   

7 11/08/1851 Carta 3 de 11 de 
agosto, 1851. Explícita Chuva 

Serôdia  Refrigério   

8 19/10/1851 Carta 1 de 19 de 
outubro, 1851 Explícita Chuva 

Serôdia  Refrigério   

9 21/12/1851 Carta 9, 21 de 
dezembro de 1851 Explícita Chuva 

Serôdia  Refrigério   

10 18/03/1852 Manuscrito 1, 18 de 
março de 1852. Explícita Chuva 

Serôdia     

 1853        

11 1854 

Supplement to the 
Christian Experience 
and Views of Ellen G. 

White, 1854. 

Explícita Chuva 
Serôdia  Refrigério   

 1855        
 1856        

12 20/12/1857 

The Future. Review 
and Herald, Batlle 

Creek. MI, v. XI, n. 8, 
31 de dezembro de 

1857. p. 59. 

Explícita Chuva 
Serôdia  Refrigério Alto 

Clamor  

TOTAL 9 1 6 1 3 
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6.3. Apêndice C – Período das Apresentações Básicas (1858-1868) 

 Data Primeira Citação Tipo de 
menção Latter Rain Outpouring Refreshing Loud Cry 

1 1858 Spiritual Gifts, Vol. 1, p. 172. Implícita    Alto 
Clamor 

2 1858 Spiritual Gifts, Vol. 1, p. 193 Implícita    Alto 
Clamor 

3 1858 Spiritual Gifts, Vol. 1, p. 197 Explícita Chuva 
Serôdia  Refrigério  

4 1859 Manuscrito 8, 19 de novembro 
1859. Explícita Chuva 

Serôdia    

5 1860 Spiritual Gifts, Vol. 2, p. 225. Explícita Chuva 
Serôdia   Alto 

Clamor 
 1861       

6 27/05/1862 

The Future. Advent Review 
and Sabbath Herald, Battle 
Creek, MI, 27 de maio de 

1862. p. 202. 

Explícita Chuva 
Serôdia   Alto 

Clamor 

 1863       

7 1864 Spiritual Gifts, Vol. 4, p. 64.     Alto 
Clamor 

8 25/12/1865 Testimonies for the Church, 
Vol. 1, p. 466-467 Explícita Chuva 

Serôdia    

 1866       
9 1867       

10 1868 Testimonies for the Church, 
Vol. 1, p. 486 Implícita   Refrigério Alto 

Clamor 
TOTAL 5  2 7 

 

 

 

 

  



 

256 
 

6.4. Apêndice D – Período dos Reavivamentos (1868-1888) 

 Data Primeira Citação Tipo de 
menção 

Latter 
Rain Outpouring Refreshing Loud 

Cry 

1 17/05/1883 
The Church’s Great Need. The 

Signs of the Times, Oakland, CA, 
v. 9, n. 19, 17 de maio. p. 217-218. 

Implícita  
Derramamento / 

chuva de 
benção 

  

2 27/06/1884 Carta 20, 27 de junho de 1884. Implícita    Alto 
clamor 

3 set 1884 The Spirit of Prophecy: Review 
and Herald, 1884b. v. 4. p. 422. Implícita    Grande 

Voz 

4 set 1884 The Spirit of Prophecy: Review 
and Herald, 1884b. v. 4. p. 431. Explícita Chuva 

Serôdia  Refrigério  

5 31/10/1885 Carta 5, 31 de outubro de 1885. Implícita    Alto 
clamor 

6 17/11/1885 Carta 35 de 1885, 17 de 
novembro de 1885. Explícita Chuva 

Serôdia    

7 12/1885 

A Missionany Appeal. Advent 
Review and Sabbath Herald, 

Battle Creek, MI, v. 62, n. 49. p. 
769-770. 

Implícita    Alto 
clamor 

8 abr 1886 Carta 76, abril de 1886. Explícita Chuva 
Serôdia    

9 jun 1886 

“Among the Churches of 
Switzerland”. Review and Herald, 
Battle Creek, MI, v. 63, n. 29, 20 

de julho de 1886. p. 449-450. 

Explícita Chuva 
Serôdia    

10 jul 1886 Manuscrito 87, “Preparing for the 
Time of Testing”, 1886. Explícita Chuva 

Serôdia    

11 18/09/1886 

Importance of Trust in God. 
Review and Herald, Battle Creek, 
MI, v. 64, n. 19, 10 de maio 1887. 

p. 289-291. 

Explícita Chuva 
Serôdia   Alto 

clamor 

12 21/09/1886 Manuscrito 81, Sermão em 
Grimsby, Inglaterra. 1886. Explícita Chuva 

Serôdia    

13 25/09/1886 
Historical Sketches of the Foreign 

Missions of the Seventh-day 
Adventists, 1886. 

Explícita Chuva 
Serôdia   Alto 

clamor 

14 08/12/1886 
Carta 55, “Queridos irmãos Butler 

e Haskell”, 8 de dezembro de 
1886. 

Explícita Chuva 
Serôdia    

15 dez 1886 

The Standard of Christian 
Excellence. Signs of the Times, 
Oakland, CA, v. 12, n. 47, 9 de 
dezembro de 1886. p. 737-738. 

Explícita Chuva 
Serôdia    

16 25/09/1887 

"WHAT SHALL WE DO; THAT WE 
MIGHT WORK THE WORKS OF 

GOD?". Review and Herald, Battle 
Creek, MI, v. 68, n. 16, 21 de abril. 

p. 242. 

Explícita Chuva 
Serôdia  Refrigério  

TOTAL 11 1 2 6 
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6.5. Apêndice E – Período das controvérsias doutrinárias (1888-1900) 

 Data Primeira Citação Tipo de 
menção 

Latter 
Rain Outpouring Refreshing Loud 

Cry 

1 1888 

The Great Controversy between 
Christ and Satan During the 

Christian Dispensation. 
Mountain View, CA: Pacific 
Press, 1888, p. 606, 608. 

Implícita Unção do 
Espírito    

2 1888 

The Great Controversy between 
Christ and Satan During the 

Christian Dispensation. 
Mountain View, CA: Pacific 

Press, 1888, p. 610. 

Implícita    Alto 
clamor 

3 1888 

The Great Controversy between 
Christ and Satan During the 

Christian Dispensation. 
Mountain View, CA: Pacific 

Press, 1888, p. 611. 

Explícita Chuva 
Serôdia    

4 1888 Manuscrito 18, Religious Liberty, 
1888. Implícita    Alto 

clamor 

5 out 1888 Manuscrito 26, Remarks After 
Reading an Article. v. 26. 1888 Explícita Chuva 

Serôdia  Refrigério  

6 18/10/1888 

The Need Of Advancement. 
Review and Herald, Battle 

Creek, MI, v. 66, n. 40, 8 de 
outubro de 1889. p. 626. 

Explícita Chuva 
Serôdia    

7 1889 

Counsels to Ministers: The Need 
of a True Concept of 

Righteousness by Faith. v. 27. 
1889 

Implícita  Derramamento   

8 1889 Testimonies for the Church. v. 5. 
p. 252. Implícita    Alto 

clamor 

9 1889 Testimonies for the Church. v. 5. 
p. 383. Implícita  Derramamento  Alto 

clamor 

10 1889 Testimonies for the Church. v. 5. 
p. 244. Explícita Chuva 

Serôdia    

11 1889 Testimonies for the Church. v. 5. 
p. 728. Implícita   Refrigério  

12 25/02/1890 

Need of Earnestness in the 
Cause of God. Review and 

Herald, Battle Creek, MI, v. 67, 
n. 8. 

Explícita Chuva 
Serôdia    

13 23/12/1890 
Be Zealous and Repent. Review 
and Herald Extra, Battle Creek, 

MI, v. 67, n. 50. 
Implícita 

Poder que 
ilumina a 

Terra 
   

14 1891 The Vision at Salamanca. v. 40. 
1890 Explícita Chuva 

Serôdia    

15 05/09/1891 

It is Not for you to Know the 
Times and the Seasons. Review 
and Herald, Battle Creek, MI, v. 
69, n. 13, 29 de março de 1892. 

p. 193 

Explícita Chuva 
Serôdia Derramamento Refrigério Alto 

clamor 

16 19/09/1891 Fruits of Conversion. Signs of 
the Times. v. 36. 1891. Explícita Chuva 

Serôdia    

17 26/09/1891 

The Necessity of Receiving the 
Holy Spirit. Sign of the Times, 
Oakland, CA, 1 de agosto de 

1892. p. 14. 

Explícita Chuva 
Serôdia    

18 06/04/1892 S. N. Haskell. v. 10a. 1892 Implícita 

Impregnad
os pelo 
Espírito 
Santo 

   

19 25/06/1892 S. N. Haskell. v. 10a. 1892 Explícita Chuva 
Serôdia    

20 30/08/1892 Uriah Smith. v. 25b. 1892 Implícita 
Anjo que 
desce do 

Céu 
   

21 22 e 
29/11/1892 

The Perils and Privileges of the 
Last Days. Review and Herald, 
Batlle Creek, MI, v. 69, n. 46, 22 

de novembro. p. 722-723. 

Explícita Chuva 
Serôdia   Alto 

clamor 
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 Data Primeira Citação Tipo de 
menção 

Latter 
Rain Outpouring Refreshing Loud 

Cry 

22 06 e 
13/12/1892 

Let the Trumpet Give a Certain 
Sound. Review and Herald, 

Battle Creek, MI, v. 69, n. 49, 13 
de dezembro. p. 769-770. 

Implícita    Alto 
clamor 

23 1893 
Educational Advantages Not 

Centered in Battle Creek. v. 45. 
1893 

Implícita  Derramamento   

24 22/03/1893 

The Remnant Church is not 
Babylon. Review and Herald, 

Batlle Creek, MI, v. 70, n. 86, 5 
de setembro. p. 562-563. 

Explícita Chuva 
Serôdia Derramamento  Alto 

clamor 

25 1893 Brethren in America. v. 9a. 1893 Implícita  Derramamento   
26 30/11/1893 Uriah Smith. v. 58. 1893 Implícita  Derramamento   

27 06/02/1894 J. E. White e Emma. v. 102. 
1894 Explícita Chuva 

Serôdia    

28 14/11/1894 J. E. White e Emma White. v. 84. 
1894 Explícita Chuva 

Serôdia    

29 06/02/1895 J. E. White e Emma. v. 59. 1895 Explícita Chuva 
Serôdia    

30 01/05/1895 O. A. Olsen. v. 57. 1895 Implícita 
Preciosa 
mensage

m 
Derramamento  Alto 

clamor 

31 16/05/1895 
When the Conflict Ends. Signs 

of the Times, Oakland, CA, v. 21, 
n. 20. 

Implícita   Refrigério  

32 23/07/1895 

The Great Needed of the Holy 
Spirit. Review and Herald, Battle 

Creek, MI, v. 72, n. 30, 23 de 
julho de 1895. p. 465. 

Implícita  Derramamento   

33 16/01/1896 
Brethren Who Occupy 

Responsible Positions in the 
Work. v. 6. 1896 

Explícita Chuva 
Serôdia Derramamento   

34 06/02/1896 Brethren in America. v. 8. 1896 Explícita Chuva 
Serôdia Derramamento   

35 22/05/1896 O. A. Olsen. v. 83. 1896 Implícita    Alto 
clamor 

36 21/07/1896 
Why the Lord Waits. Review and 
Herald, Battle Creek, MI, v. 73, 
n. 29, 21 de julho. p. 449-450. 

Implícita  Derramamento   

37 06/10/1896 

Whosoever Will, Let Him come. 
Review and Herald, Battle 

Creek, MI, v. 73, n. 40, 6 de 
outubro. p. 629-630. 

Explícita Chuva 
Serôdia    

38 11/01/1897 Forgetfulness. v. 1. 1897 Implícita    Alto 
clamor 

39 02/03/1897 
Pray for the Latter Rain. Review 
and Herald, Batlle Creek, MI, v. 

74, n. 9, 2 de março. p. 129-130. 
Explícita Chuva 

Serôdia    

40 29/08/1897 J. E. White e  Emma. v. 151a. 
1897 Explícita Chuva 

Serôdia    

41 17/12/1897 The Third Angel’s Message. v. 
163. 1897 Implícita    Alto 

clamor 

42 1898 S. M. I. Henry. v. 9. 1898 Implícita    Alto 
clamor 

43 dez 1898 

The Newcastle Camp-Meeting. 
Review and Herald, Battle 

Creek, MI, v. 76, n. 15, 11 de 
abril. p. 225-226. 

Explícita Chuva 
Serôdia    

44 1898 J. H. Kellogg. v. 132. 1898 Implícita   Refrigério  

45 1898 
O Desejado de Todas as 
Nações. Tatuí, SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 1986. 
Explícita Chuva 

Serôdia    

46 02/04/1899 The Seal of God. v. 51. 1899 Implícita    Alto 
clamor 

47 10/05/1899 The Medical Missionary Work. v. 
177. 1899 Implícita    Alto 

clamor 

48 02/07/1899 The Canvasser and His Work. v. 
122. 1899 Implícita    Alto 

clamor 
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 Data Primeira Citação Tipo de 
menção 

Latter 
Rain Outpouring Refreshing Loud 

Cry 
49 05/02/1900 Brother and Sister Haskell. v. 

112. 1900 Explícita Chuva 
Serôdia   Alta voz 

50 1900 Parábolas de Jesus, p. 121. Explícita Chuva 
Serôdia   Grande 

voz 

51 1900 Testimonies For The Chruch, v. 
6., 1901. P. 290. Implícita    Grande 

Voz 

52 1900 Testimonies For The Chruch, v. 
6., 1901. P. 401. Implícita    Alta voz 

TOTAL 24 12 5 19 
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6.6. Apêndice F – Período das crises e consolidações (1900-1915) 

 Data Primeira Citação Tipo de 
menção 

Latter 
Rain Outpouring Refreshing Loud 

Cry 
 1901       
 1902       

1 09/10/1903 Manuscrito 122 de 1903. The 
Time of the End. Implícita    Alto 

clamor 

2 31/10/1903 Manuscrito 107 de 1903. Unity 
With the Father. Implícita  Derramamento   

3 1904 Testimonies for the church, vol. 
8. p. 22. Explícita Chuva 

Serôdia    

4 1904 Testimonies for the church, vol. 
8. p. 103. Implícita   Refrigério  

5 1904 Testimonies for the church, vol. 
8. pp. 115-116. Implícita Poder 

Espírito   
Mensag
em do 
3º anjo 

6 25/07/1905 
Carta 226. Brethren and Sisters 

in the Southern Union 
Conference. 

Implícita Espírito 
Santo  Refrigerar  

7 30/01/1906 Carta 54. Brother and Sister 
Farnsworth. Implícita    Alto 

clamor 

8 22/05/1906 Carta 152. G. I. Butler. Implícita Espírito do 
Senhor   Alto 

clamor 

9 28/11/1906 Carta 311. James E. White. Implícita    Alto 
clamor 

10 05/02/1907 Carta 30. N. D. Faulkhead. Implícita Espírito de 
Deus Derramamento   

11 25/07/1908 Carta 230. A. T. Jones. Explícita Chuva 
Serôdia Derramamento   

12 19/10/1908 
Manuscrito 103. Proclaiming the 

Truth Where There is Race 
Antagonism. 

Implícita  Derramamento  Alto 
clamor 

13 31/05/1909 Manuscrito 37. Faithfulness in 
Health Reform. Implícita    Alta voz 

14 1909 
An appeal to seventh-day 

adventists to fulfil their duty to 
the south. 

Explícita Chuva 
Serôdia    

15 17/09/1909 Manuscrito 61. Words of 
Instruction. Implícita    Alto 

clamor 
 1910       

16 nov 1911 Atos dos Apóstolos, p. 54-56. Explícita Chuva 
Serôdia    

17 01/11/1911 Shall We Awake? Bible Trianing 
School. Explícita Chuva 

Serôdia    

 1912       
 1913       

18 05/11/1914 

Distributing the Printed Page. 
Review and Herald, Takoma 

Park, Washington, D.C., v. 91, n. 
46, 5 de novembro. p. 3-4. 

Explícita Chuva 
Serôdia    

 1915       
TOTAL 6 4 2 6 
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6.7. Apêndice G – Análise das menções 

Nº DATA OBSERVAÇÕES DEFINIÇÃO OBJETIVOS TEMPO RESULTADOS CONDIÇÕES 

1 Dez/1844  
Selamento é o 
resultado da Chuva 
Serôdia 

Prepara para o 
tempo de angústia 

Livramento dos 
justos 

*Rosto brilhando 
como Moisés 
*Glorificação 

 

2 Fev/1845 
*Enganos de Satanás 
*Satanás junto ao 
trono 

Jatos de luz  Sacerdócio de 
Jesus 

*Mundo iluminado 
*Luz, poder, amor, 
alegria e muita paz 

 

3 03/04/1847 *Ligação com o 
sábado  *Capacitar os fiéis 

para pregar 

*Início do tempo 
de angústia 
*Pouco antes da 
volta de Jesus 

*Perseguições 
*Juízos de Deus 
como Jonas 
*Decisões pela 
verdade 
*Resultados 
positivos e 
negativos 

 

4 1849    
*Chuva Serôdia 
chegando 
*Gotas caindo 

Doentes sendo 
curados  

5 1850 
*Poder 10 vezes 
maior que o Clamor 
da Meia Noite 

  
Alguns esperavam 
para futuro 
distante 

  

6 14/05/1851 *Conceito errôneo 
*Estado de Laodiceia Tempo de refrigério 

Habilitar a viver a 
vista de um Deus 
santo 

*Sem sacerdote 
*Tempo de 
angústia 
*Juízos de 
Deus/pragas 
*Sem mediador 

 

*Vitória sobre a 
tentação, orgulho, 
egoísmo, amor ao 
mundo, e sobre 
toda má palavra e 
ação 

7 10/08/1851 

*Glória de Deus 
derramada 
*Importância do 
sábado será vista 

*Refrigério 
*Chuva Serôdia   

*Saberemos o que é 
ser sustentado com 
a herança de Jacó e 
cavalgar sobre os 
altos da Terra 
*Veremos a glória 
do sábado 

Direito de entrar 
na cidade por 
guardar os 
mandamentos 
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Nº DATA OBSERVAÇÕES DEFINIÇÃO OBJETIVOS TEMPO RESULTADOS CONDIÇÕES 

8 19/10/1851 

“O Espírito de Deus 
pousou sobre nós 
como orvalho” (Chuva 
temporã) 

Chuva Serôdia   

Refrigério da 
Chuva Serôdia 
que em breve virá 
de Deus 

  
Sobre todos os 
zelosas e de boas 
obras 

9 21/12/1851 Refrigério da 
presença do Senhor Chuva Serôdia     Igreja sem manchas 

e rugas 

*Ser purificados 
pela verdade 
*Ser pesado na 
balança e não ter 
faltas 

10 18/03/1852 Remanescente no 
tempo de angústia     

*Crise iminente 
*Julgamento de 
Israel 
*Tempo de 
angústia 
*Quatro anjos 
soltarem os ventos 

  

*CS vindo sobre 
os puros de 
coração 
*Regar outros com 
a verdade eterna 

11 1854 

*Tribulações 
*Nações iradas 
*Tempo angústia 
prévio 
*Obra do 3 anjo 

*Chuva Serôdia 
*Refrigério 
presença do 
Senhor 

*Dar poder a voz do 
terceiro anjo 
*Preparar os santos 
para o período das 
pragas 

*Tribulações 
*Nações iradas 
*Tempo angústia 
prévio 
*Obra do 3 anjo 

  

12 
20/12/1857 
*Publicada 

em 
31/12/1857 

Visão sobre a 
sacudidura/aceitar ou 
não a mensagem a 
Laodiceia 

*Chuva Serôdia 
*Refrigério 
*Alto Clamor 

*Dar poder a 
pregação da 
mensagem 
*Duplicar a 
proteção dos fiéis 

Por ocasião da 
sacudidura 

*Conversões a 
verdade 
*Laços familiares 
rompidos 

 

13 1858 

*Visão Grande 
Conflito (Ohio) 
*ele (Satanás) 
suscitará um 
excitamento nessas 
corporações religiosas 

*Alto clamor 
*Falsa Chuva 
Serôdia 

  Antes das pragas   
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Nº DATA OBSERVAÇÕES DEFINIÇÃO OBJETIVOS TEMPO RESULTADOS CONDIÇÕES 

14 1858  Anjo de Ap 18 e o 
alto clamor 

*Dar poder e força a 
mensagem do 3 anjo 
*Dar a mensagem do 
2 anjo e alertar 
contra as corrupções 
que entraram nas 
igrejas desde 1844 

 

*Terra iluminada 
com a verdade 
*Povo de Deus 
preparado para a 
hora da provação 
*Unem-se para 
proclamar a 
mensagem do 3 
anjo 

 

15 1858  *Chuva Serôdia 
*Refrigério 

*Obra concluída 
*Prontos para a 
prova 

Conclusão da 3 
mensagem 
angélica 

Instiga e enraivece 
os que rejeitam a 
mensagem 

 

16 1859   Poderoso anjo que 
desce do Céu 

Dar força a pregação 
do 3 anjo   Provações Vasos prontos 

para a chuva 

17 1860 
Mensagem de 
Laodiceia se aplicava 
a IASD 

  

*Prepara para o alto 
clamor 
*Prepara para a 
transladação 

Em 1860 não 
poderia ocorrer 
em poucos 
meses 

*Prontos para 
pregar 
*Prontos para a 
transladação 

Atender aos 
conselhos a igreja 
de Laodiceia 

18 1862 

*Mundo inteiro em 
confusão 
*Anunciado o dia e 
hora da volta de 
Jesus (1846) 

 
Fortalecer os fiéis 
para passar pelo 
tempo de angústia 

* Selo aplicado 
pouco antes do 
tempo de 
angústia 
*Tempo de 
angústia de Jacó 

Rostos brilharão 
com a glória do anjo 
de Ap. 18. 

  

19 1864 Espírito Santo retirado 
dos ímpios 

*Espírito refreador 
de Deus será tirado 
dos ímpios 
*Tempo de angústia 

Fortalecer os santos 
para o tempo de 
angústia 

Chuva Serôdia 
conectada com a 
saída de Jesus 
do santuário e o 
tempo de 
angústia de Jacó 

Conversão de 
agentes do governo 
os quais passarão 
pela angústia com 
os santos 

  

20 25/12/1865 

Despreparo de 
pastores e povo para 
receber a Chuva 
Serôdia 

Satanás tenta levar 
os fiéis a naufragar 
na fé, estando 
indiferentes a CS 

  Paralisia 
espiritual   

*Ambição 
mundana 
*Falta de 
consagração 
*Devoção de si 
mesmo 
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Nº DATA OBSERVAÇÕES DEFINIÇÃO OBJETIVOS TEMPO RESULTADOS CONDIÇÕES 

21 1868 

*Reforma de Saúde – 
braço direito da 
mensagem do 3 anjo 
*Visão de Otsigo, MI 

Povo não está 
pronto para o Alto 
Clamor do 3 anjo 

      

*Uma obra 
individual 
*Glutonaria – 
pecado 
prevalecente da 
época 

22 1868 
Achados em falta por 
esperar a CS para 
purificar do pecado 

Refrigério ou poder 
de Deus 

Chuva Serôdia 
(Refrigério) é dada 
para participação no 
alto clamor 

    

*Purificar de toda 
imundície da carne 
e do espírito 
*Aperfeiçoar a 
santificação no 
temor do Senhor 

14 ANOS DE SILÊNCIO (1869-1882) 
Jean: Não poderia ser uma das razões o caminho decadente da igreja se afastando da verdade proposta que vai culminar com 1888? EGW tem várias 

citações sobre isto e apresenta de forma crescente uma preocupação com a apatia dos pastores, líderes e membros... 

23 1883 

*Maior necessidade 
da igreja 
*Maior medo de 
Satanás 

*Derramamento do 
ES 
*Chuva de benção 
*Chuva do Céu 

*O mundo deve ser 
advertido 
*Levar luz a outros 

Obra no 
santuário celeste  

*Confissão 
*Humilhação 
*Arrependimento 
*Fervorosa oração 

24 
Jun/1884 
Carta a 
Smith 

*Falso “Alto Clamor” 
*Satanás levanta 
falsas teorias 

Alto Clamor é a 
mensagem genuína 
para esse tempo 

 Alto Clamor será 
ouvido em breve 

Terra iluminada com 
a glória de Deus  

25 1884 

*Razão de ser do 
movimento adventista 
*Advertência final a 
ser dada 

*Anjo descendo do 
céu 
*Grande voz 

Chamar os fiéis a 
sair de Babilônia 

Juízos de 
Deus/pragas   

26 1884 

*Selamento do povo 
de Deus 
*Todos os casos 
decididos para a vida 
ou morte 

*Chuva Serôdia 
*Refrigério 
presença do 
Senhor 

*Pregar a última 
mensagem 
*Prepara para o 
tempo de prova 

*Selo de Deus 
*Jesus deixa o 
santuário 

Os que não 
receberem serão 
controlados por 
Satanás 

 

27 31/10/1885 
*Homens tentando 
dominar a obra de 
Deus 

Alto Clamor 
Deus usará meios 
simples para efetuar 
sua obra 

Última obra de 
Deus 

Muitos não 
reconhecerão a 
obra de Deus na CS 
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Nº DATA OBSERVAÇÕES DEFINIÇÃO OBJETIVOS TEMPO RESULTADOS CONDIÇÕES 

28 17/11/1885 
Sempre que houver 
movimento genuíno 
haverá contrafação 

Chuva Serôdia     

Operações de 
Satanás: Inveja, 
ciúmes e vãs 
suspeitas 

Confissões 
mútuas 

29 Dez/1885 Resultados do Alto 
Clamor Alto Clamor     

Milhares 
despertarão para a 
verdade 

  

30 Abr/1886 

Avivamento da igreja 
Healdsburg/ inimigo 
agiu por meio de 
mentes 
desequilibrada e 
caráter imperfeito 

Chuva Serôdia 
condenada / 
evidências de 
fanatismo 

 Quando ela vier 

Quando vier será 
chamada de 
fanatismo como no 
Pentecostes 

*Confissão de 
pecados 
*Purifica as 
impurezas morais 

31 Mai/1886 Pentecostes vai se 
repetir Chuva Serôdia 

Proclamar as 
verdades da Palavra 
de Deus 

CS quando ela 
for derramada 

*Poder ainda maior 
que o Pentecostes 
*Pesados de língua 
falarão com 
liberdade 
*Tímidos se 
mostrarão fortes 

*Purificar o templo 
da alma 
*União íntima com 
Jesus 

32 Jun/1886 

*Lei de Deus 
invalidada 
*Decreto dominical 
*União da igreja e o 
estado 
*Falso cristianismo 

Alto Clamor/Chuva 
Serôdia... alguns 
aguardam ela para 
fazer a obra que 
deve ser feita agora 

 

*Últimos dias 
*Anjos segurando 
os ventos 
*Fim próximo 
*Alusões ao 
decreto dominical 

*Última grande crise 
*Muitos estarão tão 
frios que não 
reconhecerão a 
Chuva Serôdia 
quando ela vier 
*São colocados na 
sepultura inaptos 
para a transladação 

*Templo da alma 
limpo 
*Pecados 
confessados 
*Viva conexão 
com Deus 
*Deixar costumes 
e práticas do 
mundo 
*Captar os raios 
de luz de Jesus e 
lança-los sobre os 
outros... 
comunicar a 
verdade 
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Nº DATA OBSERVAÇÕES DEFINIÇÃO OBJETIVOS TEMPO RESULTADOS CONDIÇÕES 

33 18/09/1886 Sermão na Inglaterra 

Chuva Serôdia / 
Terra iluminada 
com a glória do 3 
anjo/ alto clamor 

*Buscar decisões 
pela verdade 
*Envolvimento no 
trabalho 

  Toda a terra será 
iluminada 

*Não ter 
inimizades no 
coração 

34 21/09/1886 Sermão na Inglaterra 
Chuva Serôdia vier 
sobre o povo de 
Deus 

Voz se erguer para 
proclamar os 
mandamentos de 
Deus / testemunho 
de Jesus 

Quando a Chuva 
Serôdia vier...   *Vasos limpos 

*Mãos livres 

35 25/09/1886 Sermão na Inglaterra 

Chuva 
Serôdia/Mensagem 
do 3 anjo vai 
iluminar toda a 
Terra/Alto Clamor 

   

*Abrir a porta do 
coração 
*Luz mais clara e 
força 
*Esvaziar coração 
egoísmo 
*Purificar o 
coração 
*Confessar e 
abandonar 
pecados 
*Resistir a 
tentação 

36 Nov/1886 Basiléia, Suíça 
Devemos estar 
mais adiantados 
que qualquer povo/ 
Temos mais luz 

Deus vai eliminar 
aqueles a quem Ele 
não chamou 

O fim de todas as 
coisas está 
próximo/ Ap 
22:12 

Deus terá um 
ministério puro, 
verdadeiro e 
santificado, 
preparado para a 
CS 

 

37 Dez/1886 Basiléia / ST 
Chuva Serôdia / 
Igreja dotada de 
poder do alto 

Habilitada a fazer 
uma obra mais 
eficiente 

Ansiamos por 
aquele momento 
CS será 
derramada 

Habilitada a fazer 
uma obra mais 
eficiente 

Fazer uso do 
poder que Deus já 
concedeu 
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Nº DATA OBSERVAÇÕES DEFINIÇÃO OBJETIVOS TEMPO RESULTADOS CONDIÇÕES 

38 25/09/1887 Sermão pregado em 
Michigam 

Chuva Serôdia/ Um 
poderoso anjo 
descerá do Céu e 
iluminar a Terra 

  
O dia do 
julgamento está 
sobre nós 

  

*Vasos estão 
prontos para o 
orvalho? 
*Temos pecado no 
coração? 
*Purifiquemos o 
templo da alma 

39 1888 Acréscimos do livro O 
GRANDE CONFLITO 

Obra do 3 anjo / 
Máximo poder / 
Unção do Espírito 

   CS habilita para 
pregação 

Os obreiros serão 
qualificados pela 
unção do Espírito 
do que pelo 
preparo das 
instituições 

40 1888 Acréscimos do livro O 
GRANDE CONFLITO 

Anjo Ap 18 / Alto 
Clamor     

*Obra de extensão 
mundial 
*Superará em poder 
a obra de 1844 

 

41 1888 Acréscimos do livro O 
GRANDE CONFLITO 

Analogia entre a 
Chuva Temporã e 
Chuva Serôdia 

*Proclamar a 
verdade 
*Amadurecer a seara 
da Terra 

*Satanás opera 
prodígios 
(menção a Ap. 
13) Contrafação 

*Servos de Deus 
com o rosto 
iluminado 
*Sinais e prodígios 

 

42 1888 
EGW fala da 
imposição da guarda 
do domingo 

Alto Clamor / 
tentativa de anular 
a Lei de Deus 

Despertar o povo a 
quem Deus deu 
grande luz 

  

Mentes estarão 
prontas para tomar 
uma decisão a favor 
ou contra a verdade 

 

43 Out/1888 

EGW já estava em 
Mineápolis quando 
escreveu / Uma 
grande ênfase na 
pessoa de Jesus 

*Refrigério / Chuva 
Serôdia / Visão do 
clima da 
assembleia 
*Obra mais solene 
já concedida a 
mortais 

    
Pecados apagados 
no tempo de 
refrigério 

*Limpar o 
santuário das 
injustiças 
*amar a Deus e ao 
próximo 

44 18/10/1888 

Sermão aos 
delegados de 
Mineápolis / Igreja em 
estado de apostasia / 
Crítica aos ministros 

Chuva Serôdia     

*Forte desejo de 
trabalhar pela 
salvação de 
pessoas 

Humilhar diante do 
Senhor 
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Nº DATA OBSERVAÇÕES DEFINIÇÃO OBJETIVOS TEMPO RESULTADOS CONDIÇÕES 
Reavivamentos nos anos 1889-1891... muitos pensaram que esses reavivamentos era o início da Chuva Serôdia... 

mas o despertamento hesitou (Tese, 127) 

45 13/09/1889 
Apelo aos pastores 
por reavivamento / Fé 
em Jesus não é 
compreendida 

*Batizados com o 
ES 
*Orvalho celeste 
*Derramamento do 
ES 
*Consolador 

Dar a mensagem de 
salvação   Cristo formado em 

nós 
Despojar-se de 
todo orgulho 

46 1889 *E que sacudiu 1844 
*Testemunhos, vol. 5 

*O ES aguarda 
para se manifestar 
*Alto Clamor 

    

47 1889 

*Testemunhos, vol. 5 
*Ênfase nos 
mandamentos e no 
testemunho de Jesus 

*3 anjo voando... 
representa nossa 
obra 
*Derramamento 

  
Brevemente ela 
atingirá seu Alto 
Clamor... 

Terra iluminada  

48 1889 *Testemunhos, vol. 5 *Selo de Deus 
*Chuva Serôdia       *Caráter sem 

nódoa ou mácula 

49 1889 *Testemunhos, vol. 5 
*Refrigério pela 
presença do 
Senhor 

  
“É agora que 
devemos 
aguardar” 

  

50 25/02/1890  
“Então as janelas 
se abrirão para os 
aguaceiros da CS” 

  

*Grande interesse 
na verdade 
*Cessarão inveja, 
ciúmes, má suspeita 

*Igreja se tornar 
viva e atuante 
*Clamarem pela 
CS 

51 23/12/1890  Resistência a obra 
da Chuva Serôdia      Confissão e 

arrependimento 

52 Mar/1891 raízes da amargura 
trazida de Mineápolis 

Chuva Serôdia / 
Vaso de honra para 
receber a CS 

*Visão de Salamanca       
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Nº DATA OBSERVAÇÕES DEFINIÇÃO OBJETIVOS TEMPO RESULTADOS CONDIÇÕES 

53 05/09/1891 
Não devemos saber o 
tempo definido para a 
CS 

*Tentativa de 
Satanás de desviar 
os homens da 
verdade presente 
*CS/tempo de 
refrigério / batismo 
do ES 

  

*EGW advertida 
a não marcar 
tempo 
*Nenhum tempo 
definido para a 
CS 

Maravilhoso 
reavivamento 

Esvaziamento do 
próprio eu, da 
inveja, dos 
ciúmes, ruins 
suspeitas, pelejas, 
tudo que seja 
desonroso para 
Deus 

54 19/09/1891 Chuva Serôdia 
chegando 

*Vasos apto para 
uso 
*Vaso de honra 

  
alguns fazendo 
cálculos para a 
CS 

 
Vasos purificados, 
limpos de toda 
impureza 

55 26/09/1891 Vasos de honra 

Chuva Serôdia / 
batizados com o 
ES / Anjo que 
ilumina a Terra com 
sua glória 

Vaso: coração 
esvaziado de si 
mesmo e voltado 
para o Céu 

    

*Seguir na luz 
*coração 
purificado, 
esvaziado de si 
mesmo 
*Negar os apetites 
e paixões 

12/11/1891 – EGW embarca em São Francisco para a Austrália... 

56 06/04/1892  
*Espírito Santo 
*Luz que encherá 
toda Terra 

  

*A luz chegou. 
Brilha do trono de 
Deus a luz que 
tem de iluminar a 
Terra 
*A luz que agora 
está brilhando 
não seja tirada 
de nós 

O Alto Clamor já 
havia iniciado???  
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Nº DATA OBSERVAÇÕES DEFINIÇÃO OBJETIVOS TEMPO RESULTADOS CONDIÇÕES 

57 25/06/1892 Enganos de Satanás 
Vasos de honra 
que receberão a 
Chuva Serôdia 

 

*Receberão a 
Chuva Serôdia 
*Luz que agora 
brilha 
*Descida do ES é 
vista como 
estando no 
futuro, mas é 
privilégio da 
igreja tê-lo agora. 

Quem não aceitou 
essa oferta (Vestes 
da justiça de Cristo) 
nada entenderá da 
luz que enche toda 
a Terra 

 

58 30/08/1892 
Comparação entre 
chuva temporã e 
serôdia 

Anjo que desce do 
Céu iluminar a 
Terra com grande 
poder 

  Assim será... 

*O amor de Deus 
preencherá os 
corações 
*O nome de Cristo 
será exaltado 

 

59 22/11/1892 *Alto clamor 
*Tempo de angústia 

“O alto clamor do 3 
anjo já começou na 
revelação da justiça 
de Cristo”. 

  

*Alto clamor já 
começou 
*Esse é o 
princípio da luz 
que há de encher 
toda a Terra 

 
Conhecer a Cristo 
e apropriar-se de 
Sua justiça 

60 13/12/1892 

Tendo rejeitado a 
luz... seria essa uma 
referência a 
Mineápolis??? 

Sua experiência 
errada afetará seus 
pensamentos... 

  

No tempo do Alto 
Clamor aqueles 
que ficaram 
cegos (Evento 
passado??) 

  

61 1893 

Satanás tentam tornar 
sem efeito os 
chuveiros da graça de 
Deus 

Derramamento do 
ES em Battle Creek 

Transmitir a verdade 
de Deus ao mundo   

O derramamento do 
ES sempre é 
seguido de trevas 
espirituais 

Fazer uso da luz já 
recebida 

62 22/03/1893 
Carta de Ellen a 
Stanton / IASD sendo 
acusada de Babilônia 

Satanás criaria um 
falso reavivamento 
e desviaria a 
atenção do 
verdadeiro assunto 
para esse tempo 

    

*Conversões de 
almas (Pessoas) 
*Corações 
quebrantados 
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Nº DATA OBSERVAÇÕES DEFINIÇÃO OBJETIVOS TEMPO RESULTADOS CONDIÇÕES 

63 01/08/1893 
Reavivamentos na 
escola de Battle 
Creek 

O ES foi derramado 
sobre nosso povo 
na América/ 
aguardo algo 
parecido com o 
Pentecostes 

    
*Espírito missionário 
tomaria conta do 
povo 

 

64 30/11/1893 
*Carta a Smith 
*Atuação do ES na 
Assembleia de 1893 

Atuação do ES 
sendo acusada de 
fanatismo / obra de 
Satanás 

  
Período de grade 
luz seguido por um 
período de trevas 

 

65 6/2/1894 Carta ao filho Edson e 
esposa, Emma 

*Aguaceiros da CS 
*O Espírito de Deus 
falará com poder 
convincente 

    

*Um falso 
movimento ao 
mesmo tempo 
*Naufrágios na fé 

 

66 14/11/1894 Carta ao filho Edson e 
esposa, Emma Chuva Serôdia  Nunca 

receberá...  

*Por de lado a 
inveja, más 
suspeitas e más 
palavras 
*Não nutrir ódio no 
coração 

67 06/02/1895 Carta a Haskel, na 
África 

É a maravilhosa 
obra de Deus na 
Chuva Serôdia 

    

Moverá corações e 
milhares se 
decidirão pela 
verdade 

 

68 01/05/1895 Carta a O. A. Olsen 

*Alto clamor regado 
com a CS 
*Preciosa 
mensagem através 
de Jones e 
Waggoner 

    

Esta é a mensagem 
que Deus manda 
proclamar ao 
mundo. É a terceira 
mensagem angélica 
que deve ser 
proclamada com 
alto clamor e regada 
com o 
derramamento de 
Seu ES em grande 
medida 
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69 16/05/1895 Signs of the Times 

Tempos de 
refrigério pela 
presença do 
Senhor... 

Pecados removidos 
do registro celestial e 
colocados sobre 
Satanás 

  
Então estaremos 
salvos e sem 
pecado 

 

70 23/07/1895 Review and Herald 
*Espírito de Deus 
*O E será 
derramado 

Proclamar a Verdade 
Presente   Se submeter ao 

ES 

71 16/01/1896 Carta aos líderes da 
Igreja em Battle Creek 

contexto do 
derramamento do 
Espírito em Battle 
Crrek / Excitação 
apenas e não o ES 

  

Muitos não 
receberão e nem 
reconhecerão a 
Chuva Serôdia 

Parece que havia 
ali o Espírito de 
Mineápolis 

72 06/02/1896 
Carta endereçado aos 
obreiros da causa de 
Deus 

O ES tem sido 
insultado e a luz 
rejeitada 

 
Quando o ES for 
derramado... 
(futuro) 

*O amor de Deus 
habitará nos 
corações e o dever 
de Deus será 
cumprido 

Chuva temporã 
uma condição 
para a Serôdia 

73 22/05/1896 
O Senhor tem um 
tempo designado para 
encerra essa obra. 

*Mensagem do 3 
anjo 
*Alto clamor 
*Tentativa de 
Satanás de 
prolongar o tempo 

  
A verdade será 
proclamada para 
todas as nações 

 

74 21/07/1896 Review and Herald 

Grande 
derramamento do 
Espírito de Deus 
que ilumina o 
mundo com Sua 
glória 

   

*povo esclarecido 
e “colaborador de 
Deus” 
*Consagração 
completa 
*Maioria dos 
membros da igreja 
não forem 
cooperadores de 
Deus 
*Egoísmo e a 
condescendência 
pessoal 
eliminados 
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75 06/10/1896 Review and Herald Chuva Serôdia for 
derramada 

Igreja revestida de 
poder para trabalhar   

quando o 
mandamento for 
cumprido, amar a 
todos, a inveja, o 
mal-falatório, ruins 
suspeitas e maus 
pensamentos não 
serão tolerados 

*Afastem a inveja, 
más suspeitas e 
más palavras 

76 11/01/1897 Manuscrito 

Alto Clamor do 3 
anjo / Sábado 
como sinal de Deus 
/ Marca da Besta é 
o oposto a isso... 1 
dia 

    Selo de Deus ou 
marca da Besta  

77 02/03/1897 Review and Herald CS amadurece o 
grão 

Capacitar os fiéis 
para pregarem as 
verdades para esse 
tempo 

“todas as 
convocações da 
igreja ou 
assembleias da 
igreja local, são 
“oportunidades 
determinadas por 
Deus para dar 
tanto a chuva 
temporã como a 
serôdia”. 

*Terminação da 
obra da graça 
*Prepara para a 
volta de Jesus 
*Questão de 
salvação 

*Buscar a chuva 
temporã 
*confissão e 
abandono de 
pecados 
*Fervorosa oração 
*Entrega pessoal a 
Deus. 

78 29/8/1897 Carta para Edson e 
Emma 

Chuva Serôdia está 
chegando   A CS está 

chegando   Apropriar-se dos 
orvalhos da graça 

79 17/12/1897 Manuscrito sobre as 3 
mensagens 

*Anulação da lei de 
Deus 
*Vinho de Babilônia 

  
Alto clamor foi e 
será feito 
novamente 

  

80 02/01/1898  
*Alto clamor do 3 
anjo 
*Mensagem do 
sábado 

  
Almas serão 
quebradas 
(Convertidas) 
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81 12/1898 Sonho – reunião em 
uma campal 

Caiu chuva... 
parecia que as 
janelas do Céu 
estavam abertas 

Preparar para o 
Céu... 
Sentinela que não 
deixava entrar sem o 
ES 

  Traz a benção da 
verdade e da justiça  

82 
1898 

Carta a 
Kellogg 

Pecados apagados na 
CS 

*Poder especial 
*Tempos de 
refrigério 

*Dar poder a 
pregação 
*Apagar pecados 

*Limiar de 
grandes 
acontecimentos 
*Só pouco tempo 

*Pecados apagados 
*A quem sou leal? 
*Coração 
renovado 

83 
1898 

DTN 
CS mais abundante Chuva Serôdia   Mais gloriosos que a 

chuva temporã 

*Tirar dissensões 
*Trabalhar pelos 
perdidos 
*Pedir o ES com fé 

84 02/04/1899 
MS sobre o Selo de 
Deus e a marca da 
besta 

 
Advertir os homens 
contra a adoração da 
besta 

*Quase 40 anos 
a mensagem do 
3 anjo soa??? 
* A CS ocorre ao 
mesmo tempo do 
decreto dominical 

Aceitação da 
mensagem do 3 
anjo conduz a 
salvação 

 

85 10/05/1899 
Manuscrito / obra de 
saúde sufocando o 
alto clamor 

*Alto Clamor sendo 
sufocado... 
*Dois grandes 
exércitos em guerra 

  

*Chegou o tempo 
em que toda a 
Terra será 
iluminada com a 
glória do anjo... 

*Santificará a alma  

86 02/07/1899 Mensagem de saúde 
e alto clamor 

Reforma de saúde 
o braço da 3 
mensagem, mas 
não pode tomar 
seu lugar 

    

87 05/02/1900  *Alta voz 
*Chuva Serôdia   

*Acaba com a 
desonestidade 
*Acaba Egoísmo 
*Consome idolatria 

 

88 1900 *Parábolas de Jesus 
*Temporã e Serôdia 

CS mais copiosa 
que a chuva 
temporã 

Revelar Cristo em 
Sua plenitude  

Homens 
reconhecerão o 
valor de Cristo 
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89 1900 
Testemunhos Vol. 6 
“Repetidamente 
instruída” 

Obra de saúde 
eclipsando o alto 
clamor 

Preparar para a volta 
de Jesus    

90 1900 Testemunhos Vol. 6  
Abnegados esforços 
para salvar os 
perdidos 

“Quando romper 
a tempestade da 
perseguição” 

Muitos extraviados 
voltarão ao redil do 
bom pastor 

 

91 09/10/1903 

O Espírito de Deus 
coroará 
abundantemente com 
êxito as agencias 
ativas... 

Durante o alto 
clamor   

*Luz comunicada a 
toda cidade e vila 
*Terra preenchida 
com o 
conhecimento da 
salvação 

 

92 31/10/1903 Ms Unidade com o 
Pai 

Derramamento do 
ES    Obra de reforma e 

arrependimento 

93 
1904 

Crise do 
Panteísmo 

Testemunhos, Vol.8 

CS mais abundante 
que a Chuva 
Temporã / fome e 
sede do Espírito 

*Pedir a CS para a 
salvação dos 
perdidos 

 

*Resultados mais 
abundantes que a 
chuva temporã 
*Quando Ele vier 
trará após Si todas 
as outras bênçãos 

*Perfeita União 
*Ausência de 
contendas 
*Acabar com as 
divergências 

94 1904 Testemunhos, Vol. 8 
Pecados apagados 
no tempo de 
refrigério 

  
*Pecados 
destruídos, 
apagados 

*Exame próprio 
*Arrependimento 
*Conversão 

95 1904 Testemunhos, Vol. 8 Cristo poderia ter 
voltado / 1844 

Sábado Versus 
Domingo, 
componentes da 3 
mensagem angélica 

Alto clamor já 
poderia ter 
acontecido 

  

96 25/07/1905 Carta aos irmãos no 
sul 

Deus deseja 
refrigerar Seu povo  

Futuramente a 
Terra há de ser 
iluminada pela 
glória de Deus 

A terra será 
iluminada por uma 
glória divina 
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97 30/01/1906 

De Santa Helena para 
o ccasal Farnsworth 
Mesmas mensagens 
pregadas em 180 e 
1844 devem ser 
pregadas agora 

*Aumentará em um 
alto clamor 
*Papado aparecerá 
em seu poder 
*Anjos destruidores 
aparecerem 

Preparar um povo 
para permanecer nos 
últimos dias 

*O tempo de 
prova está 
chegando 
*O fim de todas 
as coisas está 
próximo 
*Em breve a 
mensagem será 
dada 
*Tempo de 
angústia 

  

98 22/05/1906 Carta ao Pr. Butler 

*Último alto clamor 
atestado pelo poder 
de Deus 
*Espírito do Senhor 
dado a Seu povo 

 

Grandes e 
terríveis eventos 
que em breve 
acontecerão 

Todos se 
posicionarão a favor 
ou contra Jesus 

EGW: desejo, 
espero, oro... 

99 28/11/1906 
Carta a Tiago Edson 
Ira do Dragão será 
despertada 

O alto clamor deve 
ser logo ouvido  

O alto clamor 
deve ser logo 
ouvido em todos 
os lugares 

Oposição mais 
decidida ao nosso 
trabalho 

EGW: Espero e 
oro pela revelação 
do poder de Deus 

100 05/02/1907 Carta ao pastor 
Faulkhead e esposa 

*Derramamento do 
ES 
*Fora das grandes 
cidades 

 

Antes de 
encerrar o 
selamento 
receberemos o 
ES 

Anjos do Céu 
estarão em nosso 
meio 

*Crescer na graça 
e no conhecimento 
*Obediência aos 
mandamentos 

101 25/07/1908 Carta a Alonzo T. 
Jones 

Chuva Serôdia 
Satanás 
trabalhará.. seu 
tempo é curto 

  

*Chegamos aos 
últimos dias 
*Este é o tempo 
da Chuva 
Serôdia 

*Diversidades de 
operações 
*Dons espirituais 

 

102 19/10/1908 MS: Obra entre os 
negros 

*Alto clamor 
*Derramado o 
Espírito de Deus 

    
Triunfo da 
humanidade sobre o 
preconceito 

 

103 31/05/1909 

Ellen fala aos 
delegados na 
assembleia em 
Washington 

*Espírito de Deus 
*Alta Voz 
*Princípios da 
reforma de saúde 

Conversão e 
santificação das 
pessoas 
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104 

1909 
Doc. Da 

assembleia 
de 

Washington 

Apelo pelo trabalho no 
Sul Chuva Serôdia    

encontrar um lugar 
para trabalhar 
para Deus 

105 17/09/1909 MS 

*Encerramento da 
mensagem do 3 
anjo 
*Alto clamor 

 

A verdade está 
agora indo 
adiante com um 
poder que não 
conhece há anos 

  

106 01/11/1911 

*Atos dos Apóstolos 
*Presença do Espírito 
com a igreja 
verdadeira 

*Comparação 
chuva temporã e 
serôdia 
*Vasos para uso 

*Preparo para vinda 
de Jesus 

*Causa prestes a 
terminar... 
*Fim da ceifa da 
Terra 

Especiais 
manifestações do 
poder divino 

*Associação com 
Jesus 
*Lâmpadas 
acesas 
*Render-se 
diariamente 
*Oração diária 

107 01/11/1911  
Chuveiros 
refrescantes da 
Chuva Serôdia 

  
A Terra será 
iluminada com a 
glória de Deus 

*Grau de 
intimidade como 
Enoque e Elias 

108 05/11/1914 Última menção ao 
tema da CS 

Aguaceiros da 
Chuva Serôdia   

*Inveja, ciúmes e 
ruins suspeitas 
desaparecerão 
*Seguidores de 
Cristo unidos em 
amor 

Igrejas vivas e 
atuantes 

 


