Vivemos hoje uma crise de confiança. Parece que não dá mais confiar em ninguém. Interesses
obscuros e ambíguos estão presentes nos governos, empresas e diversas instituições. Tem
sempre alguém com segundas intenções. Num panorama como esse, é compreensível que
muitos desconfiem das intenções da igreja, dos pastores e, por que não dizer, até mesmo da
veracidade da Bíblia. Como igreja remanescente, temos um desafio ainda maior. A Bíblia revela
que em tempos de desconfiança geral, Deus sempre usou um recurso que desafiava a confiança
de seu povo. Deus sempre usou os profetas. Nem sempre com mensagens agradáveis, homens
e mulheres confrontavam a crise de confiança de seu tempo, para apresentar aquilo que
defendiam como sendo o “assim diz o Senhor”.
Se você acessar http://www.adventistas.org/pt/institucional/crencas/ vai encontrar as crenças
fundamentais da Igreja Adventista do 7º Dia. Entre elas, a de número 18, intitulada “O Dom de
Profecia”. O resumo da crença diz o seguinte: “Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse
dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G.
White. Como a mensageira do senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de
verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à Igreja. Eles tornam claro
que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência.”
Essa é a declaração oficial. Mas temos que admitir que, para muitos, descobrir o que isso
significa e confiar nisso, na prática, pode ser um desafio. Perceba com mais atenção o que o
parágrafo realmente diz:
1 - A profecia é um dos dons do Espírito Santo.
2 - A profecia é uma marca de identificação da última igreja de Deus.
3 - A profecia é um dom espiritual que Ellen White tinha.
4 - O dom profético de Ellen White continua a orientar a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
5 - O dom profético de Ellen White é subordinado à Bíblia.
Todas essas afirmações são baseadas na Bíblia, principalmente nos seguintes textos: Joel 2:28
e 29; Atos 2:14-21; Heb. 1:1-3; Apoc. 12:17; 19:10.
Leia esses textos com sua base, ou seu pequeno grupo e observe esses tópicos, e depois,
responda às seguintes perguntas:
1 - Qual ou quais desses tópicos desafiam mais sua fé?
2 - Em sua opinião, porque os livros de Ellen G. White não são tão populares entre os jovens
como são entre os de mais idade?

3 - Você, ou alguém que você conhece já passou por alguma situação em que um conselho dos
escritos de Ellen G. White foi como uma revelação de Deus?
4 - As descobertas científicas mais recentes na área de saúde e educação têm confirmado
orientações registradas nos livros de nossa igreja há mais de um século. Em sua opinião, o que
isso revela sobre a importância da prática das orientações de Ellen G. White nessas e também
em outras áreas?
5 - Como adventista, “eu creio” no dom de profecia bíblico manifestado na igreja remanescente
por meio do ministério profético de Ellen G. White, e você?
Links úteis:
Vídeo sobre o assunto com base no livro Nisto Cremos:
https://youtu.be/G089HvOESpE?list=PLJqbKHuMLX3h3SsmJzN8Nq6EBF33Pw4GLivro Nisto Cremos em PDF:
http://www.verdadeonline.net/textos/nisto-cremos-adventista.pdf
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