Programa Jovem Centenário Ellen G. White

ELLEN G. WHITE E A VOLTA DE JESUS

Louvor

15 minutos

152 (Vencendo vem Jesus)
134 (Breve Jesus Voltará)
469 (Oh que Esperança)
Oração Inicial

2 Minutos

Introdução

7 Minutos

Mensagem Musical

4 Minutos

Encenação

7 Minutos

Testemunho

7 Minutos

Concurso Bíblico

10 Minutos

Momento de Oração

10 Minutos

Mensagem Musical

4 Minutos

Reflexão

7 Minutos

Mensagem Bíblica e Oração Final

10 Minutos

Louvor – O louvor pode ser feito com os hinos preferidos de Ellen G. White. São eles: Saudai o
nome (72), Meu Divino (97), Ouvi Jesus me dizer (187), Tal qual estou (278), Sou peregrino
(334), Bendita Hora (419), Oh que amigo (420), Lar Feliz (572). Porém, como falaremos sobre a
volta de Jesus, na lista acima sugerimos alguns hinos sobre o tema. Não é regra, podem ser
cantadas as músicas preferenciais da Igreja e, principalmente, dos jovens. Esta é somente uma
sugestão.
Oração Inicial – Pode ser feita por quem está dirigindo o louvor ou por alguém do auditórioIgreja.
Introdução – No ano de 1838, o fazendeiro Guilherme Miller iniciou um estudo sobre o
capítulo 8 e 9 do livro de Apocalipse. Chegou, então, ao ano de 1843. Segundo suas pesquisas
e estudos bíblicos, Jesus voltaria naquele ano para assim purificar o Santuário. Juntamente
com outros estudiosos da Bíblia, como Samuel Snow, chegaram a uma data mais precisa: 22 de
outubro de 1844. Para ele, naquele dia, Jesus voltaria a Terra.
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O dia chegou, e ao término do mesmo, Jesus não voltou. Foi um grande desapontamento para
todos os que aderiram à suas pregações e convicções religiosas quanto a volta de Jesus.
Muitos dos que ouviram sobre a volta de Jesus para aquela data, desistiram de suas
convicções, pois tal desapontamento os desmotivara a continuar com sua fé. Porém, um
pequeno grupo permaneceu estudando a Bíblia para entenderem o motivo de tal
desapontamento. Deu início então, o pequeno movimento de crentes na volta de Jesus, que
mais adiante, seriam chamados de Adventistas.
A crença fundamental dos Adventistas do Sétimo Dia, como diz em seu próprio nome, é a volta
eminente do Senhor Jesus e o Sábado como sétimo dia da semana.
Ellen G. White em todos os seus escritos e durante todo seu ministério, tinha como propósito
alertar o povo para encontrar-se com Jesus em Sua volta. Tudo o que falava, o que era
revelado, escrevia, tinham como propósito final preparar uma Igreja para encontrar-se com
seu Salvador.
Mensagem Musical – O organizador do programa escolhe o (a) cantor (a). De preferência uma
música que fale sobre a volta de Jesus.
Encenação – Dois personagens e um narrador (Guilherme Miller, Samuel Snow). Se possível,
convide mais algumas pessoas para serem figurantes.
(Dois personagens entram conversando)
Guilherme Miller: As datas são muito reais. Não tem como não ser em 1843 a volta do Senhor.
Pelo que vi e estudei nos livros de Apocalipse e Daniel, Jesus vai voltar em 1843.
Samuel Snow: Miller olha só, a data que cheguei a meus estudos diz que Jesus volta e volta no
dia 22 de outubro de 1844. Nesse dia ele purificará o Santuário.
Guilherme Miller: Mas você tem certeza?
Samuel Snow: Sim, veja só. (Mostre um caderno de estudos) A data só pode ser essa.
Guilherme Miller: Tem razão. A data é justamente o que as Escrituras dizem. Nós precisamos
anunciar às igrejas que Jesus está voltando, e será no dia 22 de outubro de 1844.
(Simule o tempo passando)
Neste momento Guilherme Miller começa a pregar, voltado para toda a Igreja.
Guilherme Miller: Igreja! É tempo de se arrepender! As Escrituras dizem que o tempo está
próximo. Jesus está as portas e vem buscar os que são seus. A Bíblia revela que Jesus voltará, e
muito mais rápido do que imaginamos: 22 de outubro de 1844. Não há tempo a perder.
Arrependam-se.
(Simule novamente o tempo passando)
Convide algumas pessoas para participarem como figurantes aguardando a volta de Jesus.
Guilherme Miller: Amados! O dia tão esperado! Jesus está voltando!
Narrador: O tempo passa e Miller começa a ficar inquieto, talvez olhando para o relógio
ansioso.
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Porém, todos percebem que nada acontecerá, e começam a murmurar, dando descrédito à
profecia de Miller. Aos poucos, a maioria começa a se retirar.
Testemunho ou Parte Especial – Previamente, distribua os textos para quem você deseja que
participe da rodada de estudos, para que depois todos possam comentar diante da Igreja. Os
textos foram extraídos dos escritos de Ellen G. White. Leia-os, e na roda de estudos, peça que
cada um comente o que acha o texto, da sua importância, relevância para a Igreja em dias
atuais e como podemos agir diante de tal afirmação.
“Todos os sermões que proferirmos”, disse, “devem revelar claramente que estamos esperando
a vinda do Filho de Deus, e por ela trabalhando e orando. Sua vinda é a nossa esperança. Esta
esperança deve estar vinculada com todas as nossas palavras e atos, com todos os nossos
relacionamentos e amizades” (Evangelismo, p. 220).
“Fazei ressoar um alarme. Dizei às pessoas que o dia do Senhor está perto, e apressa-se
grandemente. Ninguém fique sem ser advertido.… Não temos tempo a perder.… A vinda do
Senhor está mais próxima do que quando aceitamos a fé. O grande conflito aproxima-se de seu
fim. Toda notícia de calamidade em mar ou terra é um testemunho de que o fim de todas as
coisas está próximo. Guerras e rumores de guerras declaram-no.… O Senhor vem. Ouvimos os
passos de um Deus que Se aproxima.… Temos que preparar-Lhe o caminho mediante o
desempenho de nossa parte em preparar um povo para esse grande dia” (Evangelismo, p. 218,
219).
“É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa, dizendo: ‘Olhai para cima’; e,
levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa”. As nuvens negras,
ameaçadoras, que cobriam o firmamento se fendem e, como Estêvão, olham fixamente para o
céu, e veem a glória de Deus, e o Filho do homem sentado sobre o Seu trono.…
“Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene
alegria os sinais de seu livramento. Tudo na Natureza parece desviado de seu curso.… Em meio
dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, donde vem a voz de Deus
como o som de muitas águas, dizendo: ‘Está feito’. Apoc. 16:17. “Essa voz abala os céus e a
Terra. Há um grande terremoto. … O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono
de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. … As mais orgulhosas cidades da Terra são
derribadas. “As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus, que estivera retido em
cativeiro por causa de sua fé, é libertado” (GC 636-637).

Concurso – 10 Perguntas sobre A volta de Jesus
Observação: Para que todos possam participar, as perguntas podem ser em relação à
introdução, encenação e parte especial feita momentos antes.
Sugestão de Perguntas.
Quem estabeleceu que Jesus voltaria em 1843?
R: Guilherme Miller
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Quem chegou a conclusão que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844?
R: Samuel Snow
Para Miller e Snow, o que significava que Jesus purificaria o Santuário?
R: Que ele voltaria a Terra
O que deve proferir que estamos aguardando o retorno de Jesus?
R: Nossos sermões
O que devemos fazer com relação a volta de Jesus?
R: Trabalhar e orar
O que está se aproximando de seu fim?
R: O grande conflito.
O que devemos preparar para o Senhor?
R: O caminho
O que iremos contemplar ao olharmos para cima no retorno do Senhor?
R: O arco da promessa.
O que será ouvido como som de muitas águas segundo Apocalipse 16:17?
R: Deus dizendo: “Está feito”.
Momento de Oração – A igreja pode reunir-se em grupos pequenos e fazer com que cada um
reflita o que precisa ser feito, tanto no mundo quanto no próprio coração para que Jesus volte.
Incentive a Igreja orar pela volta de Jesus.
Mensagem Musical – O organizador do programa escolhe o (a) cantor (a). De preferência que
fale sobre a volta de Jesus.
Encenação final - Dois personagens entram e começam a dialogar.
Personagem 1: Tanto tempo se passou! 171 anos desde que os primeiros adventistas tiveram a
decepção de não verem Jesus voltar
Personagem 2: Pois é, a Igreja passou por tantas mudanças. Tanta coisa aconteceu. Tantas
pessoas nasceram, morreram e ainda Jesus não voltou.
Personagem 1: O que será que falta para Jesus voltar? Quanto tempo mais teremos que
esperar para ver nosso Senhor?
Personagem 2 vira-se para a Igreja
Personagem 2: A Palavra de Deus diz que a volta do Senhor não retarda. Deus não quer que
nos percamos, mas que cada um de nós chegue ao arrependimento. Ela ainda diz que o
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Evangelho deve ser pregado a todo mundo e assim, Jesus voltaria. O que temos feito Igreja,
para vermos nosso Salvador voltando nas nuvens dos céus?

Mensagem Bíblica – Convide o pastor local, Ancião para falar sobre a volta de Jesus. Algumas
referências também de Ellen G. White:





Eventos Finais
O Grande Conflito
Evangelismo
Primeiros Escritos
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