REFERÊNCIAS DE ELLEN G. WHITE SOBRE O EXEMPLO DE CRISTO
DTN 633 (O Desejado de Todas as Nações, p.633)
"Na profecia da destruição de Jerusalém, Cristo disse:" Porque se multiplicar a iniqüidade, o amor
de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do
reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim
"Esta profecia será novamente cumpriu a maldade abundante do dia encontra a sua
contrapartida nesta geração."..

19 MR 40 (Manuscript Releases, vol. 19, p.40)
"Nos dias dos primeiros cristãos, Cristo veio pela segunda vez. Sua primeira vinda foi em Belém,
quando Ele veio como um bebê. Seu segundo advento estava na ilha de Patmos, quando Ele Se
revelou em glória para João, o Revelador. "

GC 439 (O Grande Conflito, p.439)
"Este período, como indicado nos capítulos anteriores, começou com a supremacia do papado, no
ano 538, e terminou em 1798. Naquela ocasião, o papa foi aprisionado pelo exército francês, e o
poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: "Se alguém leva em cativeiro, em
cativeiro irá."

GC 578
"A influência de Roma nos países que uma vez reconhecido o seu domínio ainda está longe de
ser destruída. E a profecia prevê uma restauração de seu poder."

RH 1897/06/15 (Review & Herald, 15 de junho de 1897)
"Os protestantes irão trabalhar em cima dos governantes da terra para fazer leis para restaurar a
ascendência perdida do homem do pecado, que se senta no templo de Deus, mostrando-se que
ele é Deus. Princípios católicos romanos serão tomados sob o cuidado e a proteção do Estado.
Esta apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional ".

ME2 102 (Mensagens Escolhidas, vol. 2, p.102)
"As cenas relacionadas com a obra do homem do pecado são os últimos aspectos claramente
revelados na história desta terra."

SW 1905/01/24 (Southern Watchman, 24 de janeiro de 1905)
"Pouco tempo após o cumprimento de alguns dos sinais preditos de que o Salvador seria visto
antes de sua segunda vinda, ocorreu um grande despertar religioso em todo o universo cristão .
Estudantes da profecia chegarm à conclusão de que o tempo do fim estava as portas.... as
Escrituras por mais luz, e comparando este período profético com os registros de historiadores,
eles aprenderam que as vinte e 300 dias estendido para o ano de 1844. Esta foi a fundação do

grande movimento do advento de 1844. A queda das estrelas em 1833 deu força adicionada à
proclamação da mensagem de um Salvador breve retorno. Através dos trabalhos de William
Miller e muitos outros .... "

GC 334-335
"A queda do Império Otomano: No mesmo tempo especificado, a Turquia, através de seus
embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa, e assim colocou-se sob a
dereção de nações cristãs. O acontecimeto cumpriu exatamente a predição. Quando isso se
tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação
profética adotados por Miller e seus companheiros, e um maravilhoso impulso foi dado ao
movimento do advento. Homens de saber e posição, uniram-se a Miller, tanto na pregar como
para publicar suas opiniões e de 1840-1844 a obra estendeu-se rapidamente."

1 SG 149 (Spiritual Gifts, vol. 1, p.149)
"A decepção dos discípulos representa bem a decepção de quem esperava o seu Senhor em
1844."

ME1 121 (Mensagens Escolhidas, vol. 1, p.121)
"Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as
nossas necessidades. Busca-los deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente
esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-lo, 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 a dar boas
dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão , arrependimento, humilhação e
fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para concedernos Sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. "

RH 1915/06/24 (Review & Herald, 24 de junho de 1915)
"Essas profecias de grande despertar espiritual, em uma época de grande escuridão como dos
dias de hoje, estão se cumprindo através de estações missionárias que estão alcançando as
regiões pouco iluminadas da Terra. Os grupos de missionários em terras pagãs foram
preparados para a orientação daqueles que estão buscando a luz da verdade. "
(Isaías 11:10-12)
" E acontecerá naquel dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será
buscada pelos getios; e o lugar de seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o
Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for
deixado, da Assíria, e do Egito, e de Patros, e da Etipópia, e de Elã, e de Sinar, e de Hamte, das
ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntarás os desterrados de Israel, e
os dispersos de Judá congegará desde os quatro confins da terra."

