Princípios Básicos Para o Estudo e a Utilização do Espírito de Profecia
Arthur White
Introdução:
Os livros escritos por Ellen G. White em seus 60 anos de ministério profético contém
preciosas orientações para a igreja. Estudar adequadamente esse material é uma
obrigação e um privilégio de todo o crente que deseja alcançar as bênçãos de Deus
neste mundo e também a vida eterna. Neste estudo destacaremos alguns princípios a
serem adotados na leitura dos livros de Ellen White que irão facilitar a sua
compreensão e aplicação:

1.
As mensagens do Espírito de Profecia são primeiramente mensagens para mim
pessoalmente (Ver Atos 26:19).
“Deus não propõe remover toda ocasião para incredulidade. Ele
dá evidência, que pode ser cuidadosamente investigada com
uma mente humilde e um espírito dócil” (Testimonies for the
Church, vol 3, p. 255).
2.
Estude todos os conselhos disponíveis sobre determinado assunto. Obtenha um
quadro completo.
“Os próprios testemunhos serão a chave que explicará as
mensagens dadas, como texto escriturístico é explicado por texto
escriturístico” (Mensagens Escolhidas 1, p. 42).
3.
A época e espaço relativos a certos conselhos específicos devem ser
considerados.
“Quanto aos testemunhos, coisa alguma é ignorada; coisa
alguma é rejeitada; o tempo e o lugar, porém, têm que ser
considerados”. (Mensagens Escolhidas 1, p. 57).
Exemplo A: Instrução prática para moças, no livro Educação,
publicado em 1903.
“E se, do outro lado, as moças pudessem aprender a arrear,
cavalgar, usar a serra e o martelo, assim como o ancinho e a
enxada, estariam melhor adaptadas a enfrentar as emergências
da vida. ”. Educação, p. 216.
Exemplo B: Testemunho contrário a compra de bicicletas, em
Testemunhos Para a Igreja 8, p. 51-52:
“Parecia haver uma moda de bicicletas. Foi gasto dinheiro para
satisfazer o entusiasmo nessa direção... Uma influência
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encantadora parecia estar passando lá como uma onda por
sobre nosso povo... Satanás trabalha com intensidade de
propósito para induzir nosso povo a investir seu tempo e
dinheiro satisfazendo supostos desejos. Essa é uma espécie de
idolatria. Alguns até estavam se esforçando por passar à frente
dos outros, cada um tentando superar o outro em correr mais
rápido com suas bicicletas. Havia um espírito de discussão e
contenda entre eles, sobre qual deveria ser o maior”.
Conhecimento Histórico: “Próximo ao final do último século, uma
paixão consumidora arrebatou o povo americano deixando-o
quase sem dinheiro ou sem tempo para algo mais. Qual seria
essa nova grande distração? Para ter uma resposta, os
comerciantes tinham a penas que olhar pela janela e observar
seus antigos clientes passar zunindo. A América havia descoberto
a bicicleta, e todos estavam aproveitando ao máximo a nova
liberdade trazida por ela. A bicicleta tornou-se um brinquedo dos
ricos. A sociedade e celebridades andavam sobre rodas. A
melhor bicicleta custava US$ 150, um investimento comparável
ao custo de um automóvel hoje. Cada membro da família queria
uma bicicleta e todas as economias da casa frequentemente
eram usadas p
ara suprir a demanda.” – Reader´s Digest, dezembro de 1951.

4.

Descubra os princípios subjacentes e procure aplicá-los hoje. Exemplos:
Arrear e cavalgar, pode ser comparado a dirigir um carro;
Possuir bicicletas pode ser comparado a ter celulares custosos

5.

As mensagens são atuais:
“Por meio de Seu Santo Espírito a voz de Deus nos tem vindo
continuamente em advertências e instruções, para confirmar a fé
dos crentes no Espírito de Profecia. ...O tempo e a provação não
anularam as instruções dadas... As instruções dadas nos
primeiros tempos da mensagem, devem ser conservadas como
instruções dignas de confiança para se seguirem nesses seus dias
finais”. - Mensagens Escolhidas 1, p. 41.
“Os princípios que nos foram propostos no começo desta
mensagem são tão importantes e devem ser considerados com
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tanta consciência hoje em dia como o foram então”. Testemunhos Seletos 3, p. 358.
6.
As mensagens possuem teor científico. As pesquisas nos últimos anos
demonstram a precisão científica em muitos conselhos e advertências dadas a nós há
100 anos atrás em alguns campos tais como:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Fumo: A Ciência do Bom Viver, p. 327-328.
Câncer: A Ciência do Bom Viver, p. 313.
Influência Pré-Natal: A Ciência do Bom Viver, p. 371.
Correntes Elétricas nos Nervos: Testemunhos Seletos 1, p. 257;
Educação, p. 197 e 209; Testemunhos Para Igreja 3, p.157.
Sal: Conselhos Sobre o Regime Alimentar, p. 344; A Ciência do Bom
Viver, p. 305.
Fermento: A Ciência do Bom Viver, p. 301.
Medicina Psicossomática: Testemunhos para a Igreja 3, p.184.
Deformidades de Nascença: Mensagens Escolhidas 2, p.442; Patriarcas e
Profetas, p. 561.
Hipnose: Medicina e Salvação, p.111, 115-116; Mensagens Escolhidas 2,
p. 349-350.
Nutrição e Gorduras: Testemunhos para a Igreja 1, 61; Conselhos sobre
o Regime Alimentar, p. 393-394.

7.
Os princípios apresentados nas mensagens são universais em sua aplicação. E
em caso de dúvida sobre a Bíblia e os seus escritos, Ellen White afirma:

A Palavra de Deus: “Ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para
a fé, nunca removeu toda desculpa para a descrença. Todos os que buscam
ganchos em que pendurar suas dúvidas, encontrá-los-ão. E todos os que se
recusam a aceitar a Palavra de Deus e lhe obedecer antes que toda objeção
tenha sido removida, e não mais haja lugar para a dúvida, jamais virão à
luz.”
Os Testemunhos: Satanás tem habilidade em sugerir dúvidas e inventar
objeções ao testemunho que Deus envia, e muitos consideram uma virtude
e indício de inteligência, o mostrar-se descrente, duvidar e argumentar. Os
que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso. Deus não Se
propõe fazer desaparecer toda ocasião para a incredulidade. Apresenta
evidências que precisam ser cuidadosamente investigadas, com espírito
humilde e susceptível ao ensino; e todos devem julgar pela força dessas
mesmas evidências. Deus dá aos espíritos sinceros suficientes evidências
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para crer; o que, porém, voltar os olhos da força dessas provas, somente
porque deparou algumas coisas que sua inteligência finita não apreende,
será abandonado à atmosfera glacial da incredulidade e da dúvida, vindo a
experimentar o naufrágio da fé. - Testemunhos Seletos 2, p. 289-290.
8.
O Espírito de Profecia não foi dado para substituir a fé, o esforço pessoal; a
iniciativa ou o estudo da Bíblia.
Se vocês se recusarem a crer até que toda sombra de incerteza e toda
possibilidade de dúvida sejam removidas, nunca crerão. A dúvida que exige
perfeito conhecimento nunca se renderá à fé. A fé repousa sobre
evidências e nunca demonstrações. – Testemunhos Para a Igreja 5, 68.

9.
Devo estudar o Espírito de Profecia para buscar conselhos e não para provar as
minhas conclusões.
A desconfiança em Deus é produto natural do coração não renovado, que
está em inimizade com Ele. A fé, porém, é inspirada pelo Espírito Santo, e
unicamente florescerá à medida que for acalentada. Ninguém se pode
tornar forte na fé sem esforço decidido. A incredulidade é fortalecida ao
ser incentivada; e, se os homens, em vez de se ocuparem com as provas
que Deus deu a fim de sustentar sua fé, se permitirem discutir e cavilar,
verão que suas dúvidas se tornam constantemente mais acentuadas. - O
Grande Conflito, 532.
10.
Ao usar os testemunhos em relação a instituições ou indivíduos, devo ter em
mente que as condições podem mudar. Mensagens aos Jovens, p. 384, mostra uma
visão de Ellen White que pode ser mudada pelos jovens, caso tenham o desejo, diz ela:
Vi que não existe um entre vinte jovens que sabe o que é a religião
experimental (1867).
11.
Minha conclusão baseada no estudo dos testemunhos deve estar em harmonia
com o teor dos próprios escritos tomados como um todo.
12.
Os Conselhos devem ser aplicados de modo consistente. Não tenho liberdade
para aceitar parte e rejeitar parte.
“Quando os Testemunhos falam contrariamente às vossas ideias, então os
tratais com desprezo” – Mensagens Escolhidas 1, p. 42
Alguns crentes professos aceitam certas porções dos Testemunhos como
mensagens de Deus, ao passo que rejeitam outras que condenam suas
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inclinações favoritas. Essas pessoas estão contrariando a própria
prosperidade, bem como a da igreja. Importa que andemos na luz,
enquanto ela estiver conosco. – Testemunhos Seletos, v. 3, p.252.
13.
Devo ser tolerante com os outros. Pessoas diferentes vêm de ambiente e
educação diferentes. Há algumas coisas que cada indivíduo deve decidir por si mesmo
de acordo com sua consciência e com Deus.
“Diferentes são os cunhos mentais. As expressões e declarações não são
compreendidas da mesma maneira por todos. Alguns entendem as
declarações das Escrituras segundo sua mente e casos especiais. As
prevenções, os preconceitos e as paixões têm forte influência para
obscurecer o entendimento e confundir a mente mesmo ao ler as palavras
da Santa Escritura” (Mensagens Escolhidas, vol. 1, pp. 19, 20).
14.
Deus coloca diante de mim um ideal pelo qual devo lutar. Se eu não alcançar o
objetivo não devo me desencorajar. Pode levar tempo. Deus não rejeita ou abandona
Seu povo se ele não atingiu Seu ideal.
“Deus quer que todos nós tenhamos bom senso, e deseja que
raciocinemos movidos pelo senso comum. As circunstâncias modificam a
relação das coisas” (Mensagens Escolhidas 3, p. 217)
15.
Deus pode me abençoar ricamente se eu aceitar seguir a luz total e de forma
consistente. Isto pode me salvar da angústia nesta vida e da perda da vida eterna (Ver
Crônicas 20:20).

Conclusão:
Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de Seus profetas e apóstolos.
Hoje Ele lhes fala por meio dos Testemunhos do Seu Espírito. Não houve ainda um
tempo em que mais seriamente falasse ao Seu povo a respeito de Sua vontade e da
conduta que este deve ter. – Testemunhos Seletos 2, p. 276.
Todo cristão deve cuidar de servir a Deus, movido por princípios. – Testemunhos
Seletos 1, p. 54.
Os jovens devem ser dirigidos por princípios firmes. Mensagens aos Jovens, 379.
A Palavra de Deus abunda em princípios gerais para a formação de hábitos corretos de
vida, e os testemunhos, tanto gerais como individuais, visam chamar a sua atenção
particularmente para esses princípios. – Testemunhos Seletos 2, p.278.

www.centrowhite.org.br

Permitamos que o Espírito de Profecia cumpra em nossa vida o seu tríplice objetivo (1)
de atrair nossa atenção à Bíblia; (2) de auxiliar-nos na compreensão da Bíblia; e (3) de
ajudar-nos a aplicar os princípios bíblicos em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe
para isso. Amém.
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