Ellen G. White
Breve Biografia
Quem foi Ellen White e porquê milhões de pessoas consideram os seus
escritos de especial valor e significado?
Ellen Gould Harmon White foi uma das mais notáveis mulheres dos Estados
Unidos da América no século dezanove. Foi cofundadora (com Joseph Bates e
James White) de um movimento religioso que na sua origem, em 1863, tinha
3500 membros, mas que cresceu tornando-se numa igreja mundial com mais de
21 milhões de membros batizados.
Ellen White (1827-1915) foi um fenómeno literário. Por ocasião da sua morte
(16 julho 1915), a sua obra literária incluía 26 livros, 200 folhetos e panfletos,
mais de 5 mil artigos, 6 mil cartas datilografadas incluindo manuscritos e diários,
totalizando 100 mil páginas de material produzido durante os 70 anos do seu
ministério (1844-1915). Hoje, incluindo compilações dos seus manuscritos, mais
de 150 livros estão disponíveis em inglês e cerca de 90 em português.
Ellen G. White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura.
Mais impressionante ainda é a ampla variedade de áreas que ela abordou. Em
religião tratou de profecia bíblica, teologia, homilética, evangelismo,
espiritualidade, ministério infantil, o papel da mulher na igreja, trabalho de
publicações e administração eclesiástica. Escreveu também sobre educação,
ética e moral, vida familiar e casamento, relações sociais, saúde, medicina,
nutrição, saúde mental, relações sociais, história, literatura e liderança. Por
exemplo, a sua obra-prima sobre a vivência cristã feliz, O Caminho para a
Esperança (Steps to Christ, título original), já foi publicada em cerca de 150 idiomas.
O extraordinário e admirável é que Ellen White apenas recebeu 3 anos de
escolaridade, sendo forçada a interromper os estudos aos 9 anos de idade,
devido a um acidente provocado por uma colega de escola.
É de igual modo reconhecido o êxito de Ellen White como criadora de
sistemas mundiais de educação, de obra médica e de publicações. Por exemplo,
ao seguirem os seus conselhos sobre saúde, os Adventistas do Sétimo Dia
tornaram-se o grupo populacional mais estudado pelos cientistas da área
médica, no mundo.
Enquanto os pesquisadores e historiadores documentam com surpresa as
realizações de Ellen White, os Adventistas do Sétimo Dia têm uma explicação.
Acreditam que a Bíblia profetizou um renovar do verdadeiro dom de profecia no
seio do Cristianismo, antes do segundo advento de Cristo à Terra (Joel 2:28-31;

Mat. 24:3-5, 21 e 24, 10-14; Apoc.12:17 e 19:10), e que a vida e ministério de
Ellen White representou, pelo menos, um cumprimento parcial desta predição
bíblica. Durante os 70 anos do seu ministério, desde os 17 anos de idade até ao
seu falecimento, aos 87 anos, ela recebeu cerca de 2000 sonhos e visões
proféticos cuja duração variava de menos de um minuto até cerca de quatro
horas. Embora apenas uns 2% dos seus escritos tratem de predições sobre o
futuro, muitas delas cumpriram-se. Umas durante a sua vida, outras depois da
sua morte, em 1915, e umas poucas vão-se realizando nos nossos dias, como
tendências em desenvolvimento para um determinado clímax com base bíblica
predito por ela.
Os Adventistas do Sétimo Dia crêem que Ellen White foi muito mais do que
uma escritora talentosa. Crêem que ela foi escolhida por Deus para ser uma
mensageira especial. Do seu rico ministério salientam-se dois supremos
objetivos: atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras e ajudá-los na
preparação para a segunda vinda de Cristo. Este segundo advento do Salvador
terminará com todo o sofrimento e morte, realizando a recuperação da harmonia,
justiça e paz universais.
Os livros de Ellen White auxiliam na compreensão da Bíblia
Os Adventistas do Sétimo Dia crêem que “As Escrituras Sagradas, o Antigo
e o Novo Testamentos, são a Palavra de Deus escrita, dada por inspiração
divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo
Espírito Santo. Nesta Palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento
necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível,
suprema e repleta de autoridade da Sua vontade. Constituem o padrão de
caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registo
fidedigno dos atos de Deus na história.”
Por isso, “Os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a
Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As Escrituras Sagradas
ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos – ou
quaisquer outros – devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados”
(Nisto Cremos - As 28 Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Casa
Publicadora Brasileira, Tatuí, SP – Brasil, 2016, p. 11 e 289).

Contudo, conforme escreveu Ellen White, “Pouca importância é dada à
Bíblia. O Senhor concedeu uma luz menor para conduzir homens e mulheres à
luz maior.” (EGW, An Open Letter, Review and Herald, 20 de Janeiro de 1903, p. 15; citado em EGW,
O Colportor Evangelista, p. 125). Por isso, ela reiterou que “Os testemunhos escritos
não são concedidos a fim de prover nova luz, mas para imprimir vividamente
sobre o coração as verdades da inspiração já anteriormente reveladas.” (EGW,
Testimonies for the Church, vol. 5, Pacific Press Publishing Association, MV – California, 1948,
p. 665). Ellen White ampliou o pensamento lembrando também “O facto de Deus

ter revelado a Sua vontade aos homens através da Sua Palavra, não invalida a
necessidade da contínua presença e direcção do Espírito Santo. Pelo contrário,
o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para tornar a Palavra clara aos
Seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos.” (O Grande Conflito,
Publicadora Servir, Sabugo, Almargem do Bispo, 2009, p. 11).

O maior legado desta grande mulher e humilde serva de Deus consiste no
extraordinário impacto espiritual positivo sobre a vida de milhões de pessoas ao
redor do mundo. Por isso, é oportuno recordar o conselho da Palavra de Deus:
“Tenham fé no Senhor, vosso Deus, e estarão seguros. Tenham fé nos Seus
profetas e terão sucesso.” (II Crónicas 20:20).

1864 (37 anos)

1899 (72 anos)

Links sobre Ellen White:
• Website oficial do Ellen White Estate (EUA)
www.whiteestate.org
https://egwwritings.org.com
• Centro de Pesquisas Ellen G. White – UNASP (Brasil)
www.centrowhite.org.br

