O Sonho
de Miller

04
Thabo Mtetwa

THE LITTLE BOOK PUBLISHING

EDITORIAL
THE LITTLE BOOK PUBLISHING SRL
Casilla 2589, Santa Cruz de la Sierra, SC, Bolivia
www.the-little-book.com
www.livrinho.org

Título original: Preparation-U. William Miller’s Dream
Autor: Thabo Mtetwa
Tradução: Ministério O Livrinho
Primeira edição em Inglês: 2016
Primeira edição Português: 2017
Versão 1.1
Copyright ©2017 por The Little Book Publishing
S.R.L. Todos os direitos reservados.
Impresso no Brasil

ÍNDICE
Introdução7
O Sonho de Guillerme Miller

8

Links46

INTRODUÇÃO
Guilherme Miller é sem dúvida o principal pioneiro adventista e nos deixou dois importantes
sonhos relatados. O segundo deles foi publicado a pedido de Ellen G. White e encontra-se nos
Primeiros Escritos, 82-83. Ele é uma vívida representação da história do movimento adventista
– Seu humilde início, crescimento e progresso,
o presente estado de rebeldia e apostasia, a rejeição de verdades fundamentais e sua gloriosa
restauração sob o movimento do Alto Clamor
são todos apresentados. Este sonho foi dado
mais para nós hoje do que o foi para o irmão Miller.¹ Minha oração pelo leitor é que você possa
encontrar a paz de Cristo através da compreensão de que Ele tem nos dito estas coisas antes
delas acontecerem (Jo 13:19). E que estas coisas
têm sido dadas para fortalecer nossa fé para estarmos preparados para o dia mau.
Segue abaixo o sonho do irmão Miller em itálico
com notas explicativas.
5

O SONHO DE
GUILLERME MILLER
“Sonhei que Deus, por uma mão
invisível, enviou-me um cofrezinho
admiravelmente trabalhado, cujo
tamanho era de mais ou menos 15
cm de comprimento por 25 cm de
largura, feito de ébano e curiosamente marchetado de pérolas...”
[Nota do tradutor: no original em inglês, o cofre mede 10x6x6 polegadas]

O cofrezinho é a Bíblia – “A Bíblia é
um campo em que se ocultam celestes tesouros, e permanecerão escondidos até que, mediante diligente
escavação, sejam descobertos e trazidos à luz. A Bíblia é um cofre contendo jóias de inestimável valor, as quais
devem ser apresentadas de maneira
que apareçam em seu verdadeiro bri6

lho. A beleza e a excelência desses
diamantes da verdade, não se discernem com os olhos naturais. As
belas coisas do mundo material não
se enxergam enquanto o Sol, dissipando as trevas, não as inunda com
a sua luz. Da mesma maneira os tesouros da Palavra de Deus; não são
apreciados enquanto os não revela
o Sol da Justiça.” Conselhos aos Pais,
Professores e Estudantes, 421

As medidas do cofrezinho – Dez
polegadas de comprimento por seis
polegadas quadradas (10 x 6 x 6) totaliza em 360. Nisto pode ser visto o princípio dia-ano, o qual foi a
regra primordial de interpretação
profética usada por Miller e seus
associados. (Veja O Grande Conflito,
335)
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... Presa ao pequeno cofre havia
uma chave...

A chave que abria a Bíblia ao entendimento de Miller eram as regras de
interpretação que ele empregou em
seus estudos da Palavra de Deus:
“Aqueles que estão empenhados em
proclamar a mensagem do terceiro
anjo estão pesquisando as Escrituras sobre o mesmo plano que o Pai
Miller adotou. No livrinho intitulado
‘Views of the Prophecies and Prophetic Chronology’, Pai Miller dá as
seguintes simples, mas inteligentes
e importantes, regras para o estudo e
interpretação da Bíblia:
‘1. Cada palavra deve ter sua apropriada relevância de acordo com o
tema apresentado na Bíblia. 2. Toda
a Escritura é necessária e deve ser
entendida com diligente aplicação e
estudo. 3. Nada do que é revelado na
Escritura pode ser escondido daquele
8

que pergunta com fé sem vacilar.
4. Para entender doutrina, junte
todas as passagens sobre o assunto que deseja entender; deixe que
cada palavra tenha a sua influência
apropriada, e se você pode formalizar sua teoria sem contradição,
você não deve estar no erro. 5. A
Escritura deve ser sua própria expositora, sendo regra por si só. Se
eu dependo de um professor para
interpretá-la para mim, e ele tiver
de adivinhar seu significado, ou desejar acreditar desta maneira por
causa das suas crenças sectárias,
ou por ser achado sábio, então seu
adivinhar, desejo, crença, ou sabedoria são minhas regras e não a Bíblia.’
Acima está uma parte dessas regras; e em nosso estudo da Bíblia,
faríamos bem em observar os princípios estabelecidos.” Review and
Herald, November 25, 1884, par. 2325
9

... Imediatamente tomei a chave e
abri o cofre quando, para minha
surpresa, encontrei-o cheio de jóias
de toda espécie e tamanho, diamantes, pedras preciosas e moedas de
prata e ouro e de todo tamanho e
valor, lindamente arranjadas em
seus diferentes lugares no cofre; e
assim arranjadas elas refletiam luz
e glória só igualadas pelo Sol...

As jóias representam as verdades da
Palavra de Deus como vimos em CP,
421. A questão então é que verdades
foram abertas ao entendimento de
Miller durante sua investigação das
Escrituras? O começo da cadeia de
verdades – os pontos de partida para
as profecias dos 2300, 2520, 1290 e
1335 anos foram revelados a ele:
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“A partir de um maior estudo das Escrituras, eu concluí que os sete tempos de supremacia dos gentios devem
começar quando os judeus deixaram
de ser uma nação independente, no

cativeiro de Manassés, que os melhores cronologistas datam no ano
de 677 a.C.; que os 2300 dias começam com as setenta semanas, o
qual os melhores cronologistas datam no ano de 457 a.C. E que os 1335
dias, começando com a remoção do
contínuo e o estabelecimento da
abominação desoladora, Dn 12:11,
devem ser datadas do estabelecimento da supremacia papal, após
a remoção das abominações pagãs,
os quais, de acordo com os melhores historiadores que pude consultar, deviam ser datados em cerca
de 508 d.C. Calculando todos estes
períodos proféticos das várias datas designadas pelos melhores cronologistas a partir dos eventos dos
quais eles deveriam evidentemente
iniciar, todos terminariam juntos,
por volta de 1843 d.C. Eu fui assim
levado, em 1818, ao final dos meus
dois anos de estudos das Escrituras, à solene conclusão, de que em
cerca de vinte e cinco anos a partir
11

daquele tempo todos os afazeres de
nosso presente estado seriam concluídos; que todo seu orgulho e poder,
pompa e vaidade, maldade e opressão, chegariam ao fim; e que, no lugar
dos reinos deste mundo, o pacífico e
tão almejado reino do Messias seria
estabelecido sob todo o céu; que em
cerca de 25 anos, a glória do Senhor
seria revelada, e toda carne juntamente a veria – o deserto brotaria e
floresceria como a rosa, em lugar do
espinheiro cresceria a faia, e no lugar
da sarça a murta – a maldição seria
removida da terra, a morte seria destruída, a recompensa seria dada aos
santos de Deus, aos profetas e santos, e aos que temem o seu nome, e
destruídos seríam os que destroem a
terra.” S Bliss, Memoirs of William Miller, 76
No entanto, as jóias da verdade reveladas a Miller são mais compreensivelmente retratadas nos diagramas
de 1843 e 1850.²
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... Achei que eu não devia desfrutar esta maravilhosa visão
sozinho, embora o meu coração
estivesse mais que jubiloso ante
o brilho, beleza e valor do seu
conteúdo. Assim coloquei-o em
uma mesa de centro, em minha
sala, e anunciei que todos os que
tivessem vontade podiam vir
e contemplar a mais gloriosa e
fulgurante visão nunca dantes
vista pelo homem nesta vida. O
povo começou a entrar, de início
poucos em número, mas aumentou até tornar-se uma multidão.
Quando no princípio olharam
para dentro do cofre, exclamaram
de gozo...

Guilherme Miller deu seu primeiro
sermão sobre o segundo advento
no dia 14 de Agosto de 18313. O assunto de sua primeira exposição foi
Daniel 7 e 8. Mostrando que desde
o princípio a profecia bíblica era o
13

coração da mensagem do advento.
Deus colocou Seu selo de aprovação
sobre o trabalho de Miller através
da conversão de almas que haviam
se afastado de Deus. Seguindo suas
apresentações iniciais, convites para
pregar começaram a chegar em grande quantidade e o trabalho gradualmente se expandiu.
Até 1840 o número dos que aceitaram
a mensagem do segundo advento era
comparativamente pequeno em contraste dos movimentos espetaculares
que se seguiram. Em 11 de Agosto de
1840, o princípio de dia por ano foi
confirmado para o mundo através do
cumprimento de uma profecia relativa ao Islã (o segundo ai de Apocalipse
9). Os registros declaram:
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“No ano de 1840 outro notável cumprimento de profecia despertou geral
interesse. Dois anos antes, Josias Litch, um dos principais pastores que
pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse

9, predizendo a queda do Império
Otomano. Segundo seus cálculos
esta potência deveria ser subvertida “no ano de 1840, no mês de agosto”; e poucos dias apenas antes de
seu cumprimento escreveu: “Admitindo que o primeiro período, 150
anos, se cumpriu exatamente antes
que Deacozes subisse ao trono com
permissão dos turcos, e que os 391
anos e quinze dias, começaram no
final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840,
quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso.” — Josias Litch, artigo
no Signs of the Times, and Expositor
of Prophecy, de 1º de agosto de 1840.
No mesmo tempo especificado, a
Turquia, por intermédio de seus
embaixadores, aceitou a proteção
das potências aliadas da Europa,
e assim se pôs sob a direção de
nações cristãs. O acontecimento
cumpriu exatamente a predição.
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Quando isto se tornou conhecido,
multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação
profética adotados por Miller e seus
companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento.
Homens de saber e posição uniramse a Miller, tanto para pregar como
para publicar suas opiniões, e de 1840
a 1844 a obra estendeu-se rapidamente.” O Grande Conflito, 334-335

Foi seguindo o cumprimento desta
profecia que grandes multidões começaram a entrar na sala para ver o
cofre e as verdades que ele continha.
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...Mas quando os expectadores
aumentaram, cada um começou
a mexer nas jóias, tirando-as do
cofre e espalhando-as na mesa.
Comecei a pensar que o dono
reclamaria outra vez o cofre e as
jóias de minhas mãos; e se eu permitisse que fossem espalhadas,
jamais conseguiria colocá-las de
novo em seus lugares no cofre
como estavam antes; e senti que
eu nunca poderia fazer face ao
custo, pois seria imenso. Comecei então a apelar ao povo para
que não as manuseasse, não as
tirasse do cofre; mas quanto mais
eu pedia, mais as espalhavam; e
agora pareciam espalhá-las todas
sobre o assoalho, pelo piso e sobre
toda peça de mobiliário na sala.
Vi então que entre as pedras
genuínas e moedas, eles haviam
espalhado uma quantidade
inumerável de jóias espúrias e
moedas falsas...
17

Ao aumentarem os expectadores
eles começaram a espalhar as jóias
genuínas e introduzir jóias espúrias
no meio delas. Se as jóias genuínas
representam as verdades da Bíblia –
mais especificamente, as profecias
descritas nos diagramas de 1843 e
1850, então as jóias falsas simbolizam falsas doutrinas e ensinamentos
– falsa profecia.
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A obra de espalhamento começou
poucos anos depois da culminação
do movimento do segundo advento no dia 22 de Outubro de 1844. A
primeira joia a ser espalhada foram
os 2520, ironicamente, pelo próprio
Tiago White, em 1863. A partir desse
momento, o espalhamento das jóias
verdadeiras e a introdução das falsas
progrediu firmemente. Isto é visto na
invasão do falso entendimento do
“contínuo” em Daniel trazido ao Adventismo por L. R. Conradi em 1905.
Desconsiderando que o Espírito de
Profecia é claro que aqueles que deram o clamor da hora do juízo tinham

a visão correta.4 Isto também foi
cumprido por Kellogg na introdução da heresia panteísta em 1897,5 e
esta introdução de joias falsas tem
se cumprido vez após vez para nos
trazer ao nosso estado atual, onde
todas as verdades dadas no início
do movimento têm sido rejeitadas
ou estão sendo combatidas em todos os níveis dentro da igreja.
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... Senti-me profundamente revoltado com seu baixo procedimento
e ingratidão, e reprovei-os e censurei-os por isso; mas quanto mais eu
os reprovava, mais eles espalhavam
as jóias espúrias e as moedas falsas
entre as genuínas.
Fiquei de ânimo revoltado e comecei a usar a força física para expulsá-los do aposento; mas enquanto
eu estava empurrando um para
fora, três entravam e traziam para
dentro sujeira, cisco, areia e toda
espécie de lixo, até que cobriram
cada uma das verdadeiras jóias,
diamantes e moedas, ficando tudo
fora de vista...
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A sujeira e ciscos representam tradições e interpretações humanas – “As
jóias da verdade jazem esparsas no
campo da revelação; foram, porém,
soterradas pelas tradições humanas,
pelos dizeres e mandamentos dos homens; e a sabedoria do Céu tem sido,

por assim dizer, ignorada. Satanás
tem tido êxito em fazer crer que as
palavras e as consecuções dos homens são de grande importância...”
Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, 86
Os dizeres e preceitos de homens,
ou interpretações humanas, são
exemplificadas pela adoção do método histórico-crítico e outros métodos relacionados à interpretação
da Bíblia. Estes métodos que colocam o homem como juiz da Palavra de Deus, e direcionam pessoas
à eruditos e doutores ao invés de
orarem e estudarem por si mesmos,
são precisamente representados
como “sujeira e ciscos” que estão
enterrando a luz que Deus deseja
comunicar ao Seu povo.
Vale a pena notar o fato que a sujeira e os ciscos cobriram “cada uma”
das jóias até que elas ficaram “fora
de vista”. Tal tem sido o efeito catastrófico de adotar os métodos his21

tórico-crítico e histórico-gramatical
ao invés do único verdadeiro método
bíblico, que é o método ‘texto-prova’
(Is 28:9-12). Se um método começa
com premissas erradas, ele só poderá levar a conclusões erradas. E se o
nosso ponto inicial – nosso próprio
método de interpretação da Bíblia –, é
errôneo, conclui-se que nós seremos
levados a crenças erradas a respeito do que a Bíblia ensina. A colheita
corrompedora dos falsos métodos de
interpretação pode ser vista na presente condição da nossa igreja, onde
todo vento de doutrina sopra, desviando a muitos do caminho estreito.
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... Partiram também em pedaços
o meu cofre e espalharam-no
entre o lixo...
Seguindo o espalhamento das jóias
verdadeiras e a introdução das falsas, o cofre – a própria Bíblia – é
espalhado entre a sujeira. A Bíblia
foi verdadeiramente sujeitada a tal
violência pelos artigos sobre inspiração escritos por G. I. Butler na
Review and Herald em 1884 (sendo
na época o presidente da Conferência Geral). Neles Butler promove a
ideia de que existem graus de inspiração na Bíblia. Alguns textos ele
viu como tendo o mais elevado grau
de inspiração enquanto outros ele
via como ‘pouco inspirado’6. Apesar
do fato de que a Bíblia diga “toda a
Palavra de Deus é pura,” e “toda a
Escritura é divinamente inspirada”
(Pv 30:5; 2Tm 3:16).
O trabalho de partir o cofre em pedaços foi continuado através da introdução de versões corrompidas
23

da Bíblia na década de 1930. Assim
como Miller lutou com suas forças
para impedir o trabalho de destruição, homens fiéis foram levantados
para se opor ao trabalho de apostasia nos seus dias. B. G. Wilkinson,
o autor do livro Our Authorized Bible
Vindicated, foi um destes homens. E
seus fortes argumentos em oposição
ao trabalho de partir o cofre (a Bíblia
King James Version) estão registrados neste volume.7
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... Pensei que homem algum se
incomodava com minha tristeza
ou minha ira. Fiquei inteiramente
desanimado e descoroçoado, e
assentei-me e chorei...

É frequentemente nos momentos
de maiores trevas, quando os sinceros crentes na verdade enxergam
a futilidade de lutar com suas próprias forças e são levados à beira do
desespero, que Cristo visita para se
interpor de uma maneira marcante.
Assim foi com João, o Revelador,
quando ele chorou por ninguém ser
achado digno de abrir o livro com
os sete selos (Ap 5:1-6); e assim é
hoje enquanto o sonho de Miller
está sendo cumprido.
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... Enquanto eu estava assim
chorando e lamentando a minha
grande perda e responsabilidade,
lembrei-me de Deus, e ferventemente orei para que Ele me enviasse
auxílio.
Imediatamente a porta se abriu e
um homem entrou na sala, quando
todas as pessoas se haviam retirado; e esse homem, tendo na mão
uma vassoura, abriu as janelas,
começando a varrer a sujeira e o
lixo da sala.
Pedi-lhe que desistisse, pois havia
algumas jóias preciosas espalhadas
entre o lixo.
Disse-me ele para “não temer”, pois
“tomaria cuidado delas”...

26

Que Cristo é o homem com a vassoura é revelado nas palavras “não temas”. Foi Cristo que disse ao amado
João para “não temer” no primeiro
capítulo de Apocalipse.

“Eu fui arrebatado no Espírito no
dia do Senhor, e ouvi detrás de mim
uma grande voz, como de trombeta,
que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro; e o
que vês, escreve num livro, e envia
às sete igrejas que estão na Ásia: a
Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a
Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a
Laodiceia. E virei-me para ver a voz
que falava comigo. E, virando-me,
vi sete castiçais de ouro; no meio
dos sete castiçais um semelhante
ao Filho do homem, vestido até aos
pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de
ouro. E a sua cabeça e cabelos eram
brancos como a lã branca, como a
neve, e os seus olhos como chama
de fogo; e os seus pés, semelhantes
a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha,
e a sua voz como a voz de muitas
águas. E ele tinha na sua destra
sete estrelas; e da sua boca saía
uma espada aguda de dois fios; e o
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seu rosto era como o sol, quando na
sua força resplandece. E eu, quando
o vi, caí a seus pés como morto; e ele
pôs sobre mim a sua destra, dizendo:
Não temas; eu sou o primeiro e o último; e o que vivo e fui morto, mas eis
aqui estou vivo para todo o sempre.
Amém. E tenho as chaves da morte e
do inferno.” Ap 1:10-17

E é Cristo que admoesta os crentes
a não temer, pois é a boa vontade de
Deus lhes dar o reino. “Não temais, ó
pequeno rebanho, porque a vosso Pai
agradou dar-vos o reino.” Lc 12:32
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... Então, enquanto ele varria o
lixo e a sujidade, jóias e moedas
falsas, tudo saiu pela janela como
uma nuvem, sendo levados pelo
vento para longe. Na azáfama eu
fechei os olhos por um momento;
quando os abri o lixo tinha desaparecido...

Estas transações apontam para um
trabalho de purificação e restauração entre o povo de Deus. O próprio Cristo está no controle desse
trabalho. Os falsos ensinamentos,
tradições, e interpretações humanas que tem ocultado as jóias da
verdade de vista serão varridas e a
verdade será restaurada ao seu devido lugar. Este trabalho é predito
pela Escritura no retorno às “veredas antigas” (Jr 6:16) e é prefigurado
por Elias que viria para restaurar
“todas as coisas” (Mt 17:11, Mc 9:12).
Um retorno às veredas antigas nesses dias precisa necessariamente
29

ser um retorno aos ensinamentos dos
diagramas de 1843 e 1850 uma vez
que as verdades que eles retratam
são as “veredas” que foram colocadas no início do movimento. Eles são
as veredas das quais o povo de Deus
têm se desviado.
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... As jóias preciosas, os diamantes, as moedas de ouro e de prata,
jaziam espalhadas em profusão
por todo o recinto.
Ele colocou então sobre a mesa
um cofre, muito maior e mais
belo que o anterior, e ajuntou as
jóias, os diamantes, as moedas,
a mancheias, e lançou-as dentro
do cofre, até não ficar uma só,
embora alguns dos diamantes
não fossem maiores que a ponta
de um alfinete...

Como parte deste trabalho de restauração a própria Bíblia é restaurada, mas muito mais ampla e mais
bela do que no princípio. O que é
que amplifica e embeleza as Escrituras? Isto está apontando para
o Espírito de Profecia, através do
qual Deus fala ao Seu povo hoje:
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“Nos tempos antigos, Deus falou aos
homens pela boca de profetas e apóstolos. Nestes dias, Ele lhes fala por
meio dos testemunhos do Seu Espírito. Nunca houve um tempo no qual
Deus instruísse Seu povo mais intensamente do que os instrui agora a
respeito de Sua vontade e da conduta
que deseja que sigam.” Testemunhos
para a Igreja, vol. 5, 661

“A Palavra de Deus tem abundância
de princípios gerais para a formação
de corretos hábitos de vida, e os testemunhos, gerais e pessoais, têm sido
planejados para chamar a sua atenção de modo mais especial para esses
princípios.” Testemunhos para a Igreja,
vol. 5, 663

As semente de rebelião contra os testemunhos foram plantados nos primeiros anos da igreja. Em 1883, Urias
Smith, então um guia educador den32

tro da denominação, começou a expressar dúvidas a respeito do dom
profético de Ellen White. Foi Smith quem promulgou a ideia de que
nem todos os escritos da profetisa
do Senhor eram inspirados, o que
contribuiu não em pequena medida para a rebelião da Conferência
Geral de 1888. Esta foi a semente
da qual tem culminado o último engano de Satanás, fazer de nenhum
efeito os testemunhos do Espírito
de Deus. (Mensagens Escolhidas, vol.
1, 48)

A restauração do Espírito de Profecia é necessariamente uma parte
do trabalho da restauração de todas as coisas por Cristo:
“À medida que o fim se aproxima
e há um contínuo crescimento da
obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência,
torna-se mais importante para os
que abraçaram a verdade possuir
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uma compreensão clara da natureza
e da influência dos Testemunhos que
Deus, em Sua providência, vinculou
à obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem.” Testemunhos
para a Igreja, vol. 5, 654
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... Então ele me chamou: “Vem e
vê.”...
As palavras “vem e vê” nas Escrituras
estão associadas com a abertura de
luz profética (Ap 6:1-7). A luz aberta no
tempo em que Deus está restaurando
os fundamentos do Adventismo é a luz
do anjo de Apocalipse 18. É a luz desse
anjo, que se une a terceira mensagem
angélica, que faz com que as jóias da
verdade brilhem com maior glória do
que no início:
“Vi, anjos, no Céu, indo apressadamente de um lado para outro, descendo à
Terra, e ascendendo de novo ao Céu,
preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro poderoso anjo comissionado
para descer à Terra, a fim de unir sua
voz com o terceiro anjo, e dar poder e
força à sua mensagem. Grande poder
e glória foram comunicados ao anjo,
e, descendo ele, a Terra foi iluminada
com sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte,
35

ao clamar ele poderosamente, com
grande voz: “Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito
imundo e esconderijo de todo gênero
de ave imunda e detestável.” Apocalipse 18:2. A mensagem da queda da
Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção
adicional das corrupções que têm estado a entrar nas igrejas desde 1844.
A obra deste anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da
mensagem do terceiro anjo, ao tomar
esta o volume de um alto clamor. E o
povo de Deus assim se prepara para
estar em pé na hora da tentação que
em breve devem enfrentar. Vi uma
grande luz repousando sobre eles, e
uniram-se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo.”
Primeiros Escritos, 277
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... Olhei para dentro do cofre,
mas os meus olhos estavam
deslumbrados com a visão. Elas
brilhavam com glória dez vezes
maior que a anterior. Pensei que
tivessem sido esfregadas contra
a areia pelos pés das pessoas ímpias que as haviam espalhado e
sobre elas pisado contra a poeira.
Elas estavam arrumadas em bela
ordem no cofre, cada uma no seu
devido lugar, sem qualquer visível
esforço da parte do homem que
as pusera ali. Soltei uma exclamação de verdadeiro gozo, e esse
grito despertou-me. ...

O grito do irmão Miller representa o Alto Clamor do Terceiro Anjo
o qual é dado pelo remanescente
que participa no trabalho de restauração das veredas antigas. É no
Alto Clamor que todas as verdades
que foram uma vez espalhadas – as
três mensagens angélicas como re37

presentadas nos diagramas de 1843 e
1850 – são proclamadas no poder da
chuva serôdia.
O Alto Clamor do Terceiro Anjo prediz a culminação da grande controvérsia e a vitória final para os santos
na segunda vinda de Cristo (Veja Primeiros Escritos, 271-272).

... O efeito disto na minha mente
tem sido extremamente consolador
e feliz.” – WM. Miller, Low Hampton, NY Dec. 3, 1847.
Que a consolação do irmão Miller seja
a nossa consolação neste tempos perigosos para a igreja e para o mundo.
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¹ O sonho do irmão Miller foi considerado inspirado pelos pioneiros da IASD. Veja
o documento, Brother Miller’s Dream with
Notes por James White, http://temcat.com/L1-adv-pioneer-lib/JWHITE/DREAM.pdf
² Veja Primeiros Escritos, 74; O Grande Conflito,
392; Manuscript Releases, vol. 13 359, Manuscript Releases, vol. 15, 213. Na biblioteca dos
pioneiros veja J Bates, Advent Waymarks and
High Heaps, 52; J Bates, A Seal of the Living
God, 33, JN Loughborough, The Great Second
Advent Movement, 108; The Present Truth,
Vol. 1,88 (PTJW 88.10); The Advent Review and
Sabbath Herald, Vol. 2, 64 (ARSH 64.26).
Veja artigo entitulado The Foundation of Seventh-day Adventism – http://www.futurenews.ca/thefoundations-of-adventism/
LE Froom, Prophetic Faith of
our Fathers, Vol. 4, 484
3

“Vi então em relação ao “contínuo” (Daniel
8:12), que a palavra “sacrifício” foi suprida pela
sabedoria humana, e não pertence ao texto,
e que o Senhor deu a visão correta àqueles a
quem deu o clamor da hora do juízo. Quan4
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do houve união, antes de 1844, quase todos
eram unânimes quanto à maneira correta
de se entender o “contínuo”; mas na confusão desde 1844, outras opiniões têm sido
abrigadas, seguindo-se trevas e confusão. O
tempo não tem sido um teste desde 1844, e
nunca mais o será.” Primeiros Escritos, 74
Para saber mais sobre a crise panteísta
veja – http://www.ellengwhiteestate.org/
books/mol/Chapter18.html#PantheismCrisis

5

“No ano seguinte [1884] Butler, em uma serie
de 10 partes na Adventist Review, argumentou que todo o conteúdo da Bíblia poderia ser
classificado em cinco ‘níveis’ diferentes de
inspiração e autoridade, do mais alto nível de
inspiração a aquele que ele ‘dificilmente poderia chamar de inspirado’. [Gerge I. Butler,
“Inspiration”, Review and Herald, 8 de Janeiro
de 1884, 24; 15 de Janeiro de 1884, 41; 22 de
Janeiro de 1884, 57-58; 29 de Janeiro de 1884,
73-74; 5 de Fevereiro de 1884, 89-90; 15 de Abril
de 1884, 249-250; 22 de Abril de 1884, 265-267;
6 de Maio de 1884, 296-297; 27 de Maio de 1884,
344-346; 3 de Junho de 1884, 361-362]. Apesar
de ser aceito por muitos membros da igreja,

6
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essas noções foram fortemente rejeitadas por
Ellen White (1889) [EG White, Mensagens Escolhidas, vol. 1, 23] e por outros como o autor de
uma lição dos adultos da Escola Sabatina de
1893.” Alberto R. Timm, Understading Inspiration:
The Symphonic and Wholistic Nature of Scripture.
Uma cópia eletrônica de ‘Our Authorized Bible Vindicated” pode ser encontrada aqui: http://www.futurenews.ca/
wp-content/uploads/2015/06/Our_Authorized_Bible_Vindicated.pdf
7
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LINKS
Site
www.livrinho.org

YouTube
www.youtube.org/olivrinho

Twitter
@livrinho_org

Email
hola@livrinho.org
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