Ellen White advertiu contra termos grandes igrejas?
A Sra. White tem de fato algumas palavras e conselhos a respeito de
igrejas grandes. Vamos citar abaixo dois parágrafos que respondem a essa
pergunta, mas para mais informações, é recomendado que o leitor pesquise os
três volumes do índice dos livros da Sra. White em inglês. Sob o título "Churches"
(Igrejas) está a seção 7, cujo título é "Large" (Grandes). As citações a seguir vêm
dessa seção, e o índice pode lhe indicar muitas outras.
"Nosso dever de atuar como missionários de Deus na exata posição em
que Ele nos colocou, tem sido grandemente negligenciado por nós como um
povo. Muitos estão impulsivamente se afastando das oportunidades e deveres
atuais e indo para um campo mais amplo. Imaginam que em alguma outra
posição acharão menos dificuldades para obedecer à verdade. Nossas grandes
igrejas são vistas como oferecendo especiais vantagens, e há entre nosso povo
crescente tendência de deixar seu designado posto de dever e mudar-se para
Battle Creek, ou nas vizinhanças de alguma outra grande igreja. Essa prática
não apenas ameaça a prosperidade e mesmo a existência de nossas igrejas
menores, como também nos impede de fazer o trabalho que Deus nos deu a
cumprir, e ainda está destruindo nossa espiritualidade e utilidade como um
povo." (Testemunhos Para a Igreja, v. 5, p. 184)
Muitos dos membros de nossas grandes igrejas praticamente nada realizam.
Eles poderiam fazer um bom trabalho se, em vez de se aglomerarem, se
dispersassem por lugares ainda não atingidos pela verdade. As árvores
plantadas junto demais umas das outras não se desenvolvem. Elas são
transplantadas pelo jardineiro a fim de terem espaço para crescer, e não ficarem
mirradas e débeis. O mesmo procedimento daria bons resultados em nossas
igrejas grandes. Muitos membros estão morrendo espiritualmente por falta dessa
atividade. Estão-se tornando fracos e incapazes. Se fossem transplantados,
teriam espaço para crescer fortes e vigorosos. Não é desígnio de Deus que Seu
povo forme colônias, ou se agrupe em grandes comunidades. Os discípulos de
Cristo são representantes Seus na Terra, e Deus tem por desígnio que se
espalhem por todo o país, nas cidades e vilas, como luzes em meio às trevas do
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mundo. Devem ser missionários de Deus, testificando, por sua fé e obras, da
proximidade da vinda do Salvador. (Testemunhos Para a Igreja, v.8, p. 244)
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