




“O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que
uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do séti-
mo dia, e que essa reforma consistia em renunciar às doutrinas que
se erguem como pilares de nossa fé, e empenha-se num processo de
reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual séria o resultado?
Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus em sua
sabedoria concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alte-
rada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes
últimos cinqüenta anos seriam tidos na conta erros. Estabelecer-se-
ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente.
Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores
deste sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. O
sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus
que o criou. Coisa alguma se permitiria opor se ao novo movimento.
Ensinariam os lideres ser a virtude melhor do que o vicio, mas,
removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual,
sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e
tempestades derrubariam a estrutura.” Mensagem Escolhida, vol. I, pág. 204,205.





No livro Em busca de identidade do autor George R. Knight da Casa Publicadora
nas páginas 16,17 diz:

“A maioria dos fundadores do adventista do sétimo dia não poderia unir-se à
igreja hoje se tivesse de concordar com as” 27 crenças fundamentais” da
denominação (ver manual da Igreja páginas 9–19).

Para ser mais especifico, eles não poderiam aceitar a crença número 2, que
trata da trindade. Para José Bates, a Trindade era uma doutrina anti-bíblica
(Autobiography, 24, 205), para Tiago White, ela não passava de um “antigo
absurdo Trinitariano” (RH, 5 de agosto de 1852, p.52) e para M.E. Cornell, era um
fruto de grande apostasia, junto com doutrinas falsas como a observância do
domingo e a imortalidade da alma (Facts for The Timer, p.76).

Semelhante, a maioria dos fundadores do adventismo do sétimo teria
dificuldade em aceitar a crença fundamental no número 4, que afirma a eternidade
e a divindade de Jesus. Para John N. Andrews,” o filho de Deus ...tempo tão recuado
nos dias da eternidade que, para o compreender são finita, é como se fosse sem
inicio” (CSJ, p. 21 e 22).



A maioria dos lideres adventistas também não endossaria a crença
fundamental número 5, que trata da personalidade do Espírito
Santo, Urias Smith, por exemplo, não apenas negava a trindade e a
eternidade do Filho, a exemplo de muitos de seus irmãos de fé, mas
também, como eles retratava o Espírito Santo como “aquele divino e
misteriosa emanação pela a qual Eles [O Pai e o Filho] levam avante
Sua grande e infinita obra.” Em outra ocasião, Smith descreveu o
Espírito Santo como uma “influência divina” e não como uma “Pessoa
similar ao Pai e ao Filho” (GCB 1891, 143, RH,28 de outubro de 1890,
pág. 664).”



Também no livro A Trindade dos autores Woodrow Whidden
Jerry Moon e John W. Reeve na pagina 221 confirma a mudança
na doutrina.

“Todas as objeções dos adventistas à trindade rejeitavam
formas especulativa extra bíblica da crença na Trindade ou
interpretavam erradamente o testemunho bíblico. Nenhuma
delas constitui uma objeção valida ao verdadeiro ensino bíblico
sobre um Deus em três pessoas. Ainda assim, todas essas
objeções utilizavam textos bíblicos em sua exploração. Os pontos
de vista da igreja finalmente mudaram porque os adventistas
chegaram a uma compreensão diferente das evidências
bíblicas.”





a. “Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus em sua
sabedoria concedeu à igreja remanescente.

b. Os princípios fundamentais que tem sustido a obra neste
últimos cinqüenta anos, seriam tidos na conta de erros

c. Estabelecer-se-ia uma nova organização.

d. Escrever-se-iam livros de ordem diferente.

e. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual.



g. Os fundadores destes sistemas iriam às cidades, realizando
uma obra maravilhosa.

h. Os sábado seria naturalmente menosprezado, como também
o Deus que o criou.

I. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento.

J. Ensinariam os lideres ser a virtude melhor do que o vicio, mas
removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o
qual, sem Deus, nada vale.

l. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempes-
tade derrubariam a estrutura.”





“O sábado seria, naturalmente, menosprezado, como também o Deus 
que criou.”





“Nas balanças do santuário há de ser pesada a igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela
será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Se sua experiência
espiritual não corresponde às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu;
se as bênçãos que foram conferidas não habilitarem para fazer a obra que lhe foi
confiada, sobre ela será pronunciada a sentença: “Achada em falta”. Pela luz que lhe
foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada... solenes a demons-
trações e advertências, manifestas na destruição de muito acariciadas instalações
para o serviço, como que nos dizem: “Lembra-te pois donde caíste, e arrepende-te,
e pratica as primeiras obras” Apoc. 2:5...
A menos que se arrependa e converta a igreja que agora está a levedar-se com sua
apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a se mesma.
Comerá do fruto de seus próprios atos, até que se abençoa a se mesma. Quando
resistir ao mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humanidade e
alcançar sua alta vocação em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade
eterna, e pela fé lança mão dos dons que para ela se acham preparados, então será
curada. Aparecerá então na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de
embaraços terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. “Então seus
membros serão na verdade os escolhidos de Deus, os seus representantes.”
Testemunhos seletos, vol.3, págs. 251, 252, e 254. / Eventos Finais, pág. 53.





“... cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são

igualmente condicionais.”





“Não há necessidade de duvidar, de temer que a obra não terá êxito.
Deus está à frente da obra, e Ele fará tudo em ordem. Se na
administração da obra houver coisas que careçam de ajustamentos,
Deus disso cuidará, e operará para corrigir todo erro. Tenhamos fé
em que Deus há de pilotar seguramente ao porto a nobre mão que
conduz o filho Deus.” Testemunhos Seletos Vol. II, pág. 363.

“Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda
os seus mandamentos. Ele está guiando, não ramificações transviadas, não
aqui outro ali, mas um povo.” Testemunhos Seletos, Vol. II, pág. 362.



“Coisas alguma neste mundo é tão preciosa para Deus como sua
igreja alguma é por Ele guardada com tão cioso cuidado. Coisa
alguma ofende tanto ao Senhor com um ato que prejudique os que
olhe estão fazendo serviço. Ele chama a conta todos quantos ajudam
Satanás em sua obra de criticar e desanimar.” Testemunhos Seletos,
Vol. II, pág. 381.

“Devemos lembrar-nos de que a igreja, débil e defeituosa como
possa ser, é o único objeto na terra ao qual Cristo dispensa seu
supremo cuidado. Ele a guarda constantemente com sua solicitude, e
afortalecepeloseEspírito.” A Igreja Remanescente, pág.62.





“Vi que os quatro anjos seguiram os quatro ventos que a obra de
Jesus estivesse terminada no santuário, e então viriam as setes
última pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos,
pois pensavam que nós havíamos trazidos os juízos divinos sobre
eles, e que pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu
um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes
clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo da angustia
de Jacó. Então todos, os santos clamaram com angustia de espírito, e
alcançaram livramento pela voz de Deus. Os cento e quarenta e
quatro mil triunfaram.
Sua face se iluminou com glória de Deus. Foi-me mostrada então
uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava em
escrito em grande letras:



“Pesado foste na balança e foste achado em falta.” Dan 5:27.
Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: “Estes são os
que já guardaram o sábado e o abandonaram”. Ouvi-os reclamar
com grande voz: “acreditamos em tua vinda e a ensinamos com
ardor”. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes,
viam a escrita e então choravam em alta voz. “Vi que eles haviam
bebido de águas profundas, e enlameado o resto com os pés –
pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e
achados em falta.” Primeiros Escritos, págs. 36, 37.





“Nas balanças do santuário há de ser pesada a Igreja Adventista do
Sétimo Dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem
gozado se sua experiência espiritual não corresponder às vantagens
que, a preço infinito lhe concedeu. Se as benções que lhe foram
conferidas não habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada,
sobre ela será pronunciada a sentença: “Achada em falta”. Pela luz
que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas ela julgada...”
Eventos Finais, pág.53.





“O anjo disse: “Estes são os que já guardaram o sábado e o
abandonaram.”Ouvi-os clamar com grande voz: Acreditamos em
tua vinda e a ensinamos com ardor”. E enquanto falavam, seus
olhares caiam sobre suas vestes, viam a escrita e então clamavam
seus olhares caiam sobre suas vestes, viam a escrita e então
choravam e alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas,
e enlameado o resto com os pés – pisando o sábado a pés, e por
isso foram pesados na balança e achados em falta.” Primeiros
Escritos, pag. 36





“O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma
grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que
essa reforma consistia em renunciar às doutrinas que se erguem como
pilares de nossa fé, e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal
reforma se efetuasse qual seria o resultado? Seria rejeitados os princípios
da verdade, que Deus em sua sabedoria concedeu à igreja remanescente.
Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que tem sustido a
obra nestes últimos cinqüenta anos seriam tidos na conta de erros.
Estabelecer-se-ia uma organização. Escrever-se-iam livros de ordem dife-
rente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores
deste sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. O sábado
seria, naturalmente, menosprezado, comotambém o Deus que o criou. Coisa
se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os lideres ser a
virtude melhor do que o vício, mas removido Deus, colocariam sua con-
fiança no poder humano, o qual, sem Deus nada vale. Seus alicerces se
fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariamaestrutura.”
Mensagens Escolhidas Vol. I, págs. 204, 205.





“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 inicio do tempo de
angustiafomoscheiosdotempodoEspíritoSantoaosairmos para proclamar o
sábado mais amplamente, isso enfureceu as igrejas e os adventistas
nominais, pois não podiam sujeitar 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 acarretados juízos
sobre eles, e se levantarame tomaram conselho para desembaraçar a terra de
nós, supondo que assim omal seria contido.”Primeiros Escritos, pag..33.





“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 inicio do
tempo de angustia fomos cheios do tempo do Espírito Santo ao sairmos para
proclamar o sábado mais amplamente, isso enfureceu as igrejas e os
adventistas nominais, pois não podiam sujeitar a verdade do sábado. E nesse
tempoosescolhidosde Deusviramtodos claramente que tínhamosa 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 acarretados
juízos sobre eles, e se levantaram e tomaram conselho para desembaraçar a
terra de nós, supondo que assim o mal seria contido.” Primeiros Escritos,
pág. 33.





“Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem
professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido
santificado pela obediência à verdade, abandona sua posição
passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e
participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a
mesma luz, e, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado,
popular. Homens de talentos e maneiras agradáveis, que se haviam
já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em engajar e
transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos
irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante
os tribunais para responder por sua fé, estes apostatas serão os
mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e
os acusar e, por maio de falsos boatos e insinuações, incitar os
governantes contra eles. Neste tempo de perseguição provar-
se-á a fé dos servos do Senhor. Deram fielmente a Deus e sua
palavra. O Espírito divino, atuando em seu coração, constrangeu-os
a falar.” O Grande Conflito, pág. 614





“Há decidido Testemunho a ser dado por todos os nossos pastores
em todas as nossas igrejas. Deus tem permitido ocorrerem
apostasias a fim do mostrar quão pouco se pode confiar no
homem. Devemos olhar sempre a Deus, sua palavra não é sim e não, mas
sim e amém.” Mensagens Escolhidas. Vol. II, pág. 395.





“Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a
Bíblia só, como norma de todas as reformas. As opiniões de
homens, ilustrados, as deduções das ciências, os credos ou decisões
dos concílios estabelecidos... nenhuma dessas coisas, nem todas em
conjunto. Deveriam considerar-se como prova, em favor ou contra
qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou
preceito, devemos pedir em seu apoio um claro – “assim diz o
Senhor”. O Grande Conflito, pág.595.

“Os que quiserem estar em pé neste tempo de perigo, devem
compreender por si mesmo o testemunho das Escrituras... mesmos o
testemunhos boas intenções, não basta fazermos o que se julga ser
direto, ou o que o ministro diz ser correto. A salvação de nossa alma
está em jogo, e devemos examinar as escrituras por nós mesmo.”
O Grande Conflito, pág. 598.



“A Bíblia deve ser o vosso conselheiro. Estudai-a e os testemunhos
que Deus tem dado, pois eles nunca contradizem sua palavra.”
Mensagens Escolhidas, vol.III, pág. 32.







“É uma solene declaração que faço à igreja de que nem um entre
vinte dos homens que se acham registrado nos livros da igreja, está
preparado para finaliza sua história terrestre, e achar-se-ia tão
verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como
pecador comum. Os que pretendem ser cristão e quem confessar
Cristo devem sair dentre eles e não tocar nada imundo e separar-
se.” Serviços Cristãos, pág. 41.



“Servosde Deus,dotadosde poderdoalto,comsantaconsagração, saírampara
proclamar a mensagem provinda do céu. Pessoas que estavam espalhadas por
todas as corporações religiosas responderam à chamada, e os que eram
preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas, assim
como Ló retirado as pressas de Sodoma antes de sua destruição. O povo de
Deus foi fortalecido pelaexcelente glória que sobre ele repousava em grande
abundancia e o preparou para suportar a hora da tentação. Vi, por toda parte,
uma multidão de vozes a dizer: “aqui esta a paciência dos santos: aqui estão os
que se guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.” História da
Redenção, pág. 40.
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