Especialidade
MENSAGEIRA DE DEUS
Programa
Este roteiro requer o envolvimento ativo dos personagens A, B e C, com pelo menos duas
outras pessoas de apoio. Uma mulher deverá ler as partes correspondentes às Vozes
Femininas. O programa foi elaborado para ser usado com o PowerPoint “Mensageira de
Deus”. Você deverá imprimir os quatro testes de um profeta e o quadro “Cristo do
Apocalipse”. Você também precisará de uma Bíblia grande de família, alguns guias
telefônicos ou mesmo dois ou mais livros grandes que juntos pesem cerca de 8 kg. Talvez
você gostaria de ter alguns marca páginas ou pequenos prêmios para serem dados
durante a programação, e, quem sabe, também uma pedra do tamanho de um punho a
ser usada como ilustração.

PROGRAMA BÁSICO
Orientação
Objetivo: manter os desbravadores sentados e atentos, revelando uma atitude
positiva para com a atividade
 Caderno de Atividades, prancheta e lápis devem estar nos lugares antes
que os desbravadores entrem.
Personagem A
Oi vocês! e benvindos à Especialidade “Mensageira de Deus”. Todos vocês têm
em mãos o Caderno de Atividades e uma caneta ou lápis? A fim de obter esta
Especialidade, você deve preencher o seu Caderno. Estaremos dando a vocês
todas as respostas; mas não vamos estar repetindo. Portanto, prestem bem
atenção, e preencham o seu Caderno. Tudo pronto?... Vamos lá!
1. Quem foi Ellen G. White? – Primeiros anos
Objetivo: Familiarizar os desbravadores com os eventos importantes da vida de
Ellen White. Será utilizado um estilo de entrevista com recursos visuais para
ajudar a manter a atenção.
Personagem B
A vida de todos começa com um início ou nascimento. Quando Ellen White
nasceu?
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Personagem C
Ellen e sua irmã gêmea Elizabeth eram filhos de Robert e Eunice Harmon, e
nasceram em 26 de novembro de 1827, na pequena cidade de Gorham, Maine.
Havia oito filhos na família. Seu pai, Robert Harmon, era um fabricante de
chapéu; e antes de se casar, sua mãe era uma professora.
Personagem B
É claro que Ellen não nasceu Ellen White. O nome dela era Ellen Gould Harmon
até se casar com Tiago White. Mas isso ocorreu bem depois. Alguém aqui
também nasceu em novembro? Alguns gêmeos aqui? (Você pode dar um marca
páginas ou um pequeno presente para os desbravadores que nasceram em
novembro ou que sejam gêmeos.)
Mas na família de Ellen, a vida não era só diversão e aniversários. Aos 9 anos de
idade, algo terrível aconteceu com ela. Sabem o que exatamente aconteceu?
Personagem C
Você deve estar se referindo ao acidente. Bem, depois que a família mudou-se
para Portland, Maine, uma coisa terrível ocorreu com Ellen. Um dia quando as
meninas retornavam para casa, uma colega mais velha da escola jogou uma
pedra que atingiu o nariz de Ellen. Ela ficou gravemente ferida. Ela ficou muito
doente por vários dias. Na ocasião, o pai dela estava viajando. A aparência de
Ellen tinha mudado tanto que, ao ele chegar em casa, ele nem a reconheceu.
Personagem B
Deve ter sido horrível! Nenhum de nós gosta de passar por isso. O que ela fez?
Como ela enfrentou a situação?
Personagem C
Ellen estava com o coração partido, mas sabia que Jesus ainda a amava e sempre
a amaria, a despeito do que ela havia passado. Ellen aprendeu a amar Jesus e a
desejar o céu. Ela gostava de falar a seus amigos sobre Jesus, e orar por eles. Aos
14 anos, ela foi batizada. Alguns de vocês já foram batizado? Esta é a melhor
escolha que você pode fazer.
Mas vamos voltar à experiência de Ellen. Ela e sua família ouviram e aceitaram a
pregação de Guilherme Miller de que Jesus voltaria logo. Os mileritas, como
eram chamados os seguidores de Guilherme Miller, vieram a crer que isso
ocorreria em 22 de outubro de 1844. Devido a isso, sua família foi afastada de
sua Igreja Metodista. Ellen se preocupava em ajudar seus amigos a se preparam
para a volta de Jesus. Ela até tricotava meias (por 25 centavos de dólar o par) a
fim de conseguir recursos para a impressão de mais panfletos sobre a breve
volta de Jesus que pudessem ser distribuídos.
Personagem B
Mas Jesus não voltou em 1844. Isso deve ter sido uma grande desilusão para
Ellen Harmon e os demais mileritas! Essa experiência acabou sendo conhecida
como o “Grande Desapontamento”.
Personagem C
Eles ficaram com o coração partido quando Jesus não veio. Foi pouco depois do
“Grande Desapontamento” que Deus deu a Ellen sua primeira visão. Ela tinha
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apenas 17 anos de idade. Esta era a primeira de cerca de 2.000 visões e sonhos
proféticos que ela receberia durante sua vida.
Person B
Uau, 2.000 visões e sonhos proféticos! Isso é incrível! Sobre o que foi a primeira
visão?
Personagem C
Foi sobre a caminhada do povo do advento para a Nova Jerusalém. Ellen sentiu
que Jesus compreendia o quão triste todos estavam, que Ele ainda os amava, e
que em breve eles compreenderiam que Ele realmente voltará. Ele queria que
ela contasse a visão a outros, mas ela não queria, pois estava com medo! Ela
finalmente concordou em tentar contar aos outros suas visões. Ellen ainda não
estava muito bem. Por vezes, ela mal conseguia falar. Mas ao começava a contar
suas visões, sua voz sempre voltava e era forte. Para o resto de sua vida, Ellen foi
a mensageira especial de Deus para o Seu povo. (Personagem C começa a sair)
Personagem B
Espere um pouco! eu quero ouvir sobre o romance dela. Ellen Harmon chegou a
ter um namorado ou se apaixonou por alguém? (Início da Marcha Nupcial ou
alguém assobia a Marcha Nupcial.)
2. Quem foi Ellen G. White? – 2ª Parte
Objetivo: Continuar contando a história de Ellen White. Desta vez, na forma de
monólogo com fotografias.
Personagem A
(Começa a falar enquanto vem para a frente; Personagem C se assenta; e Personagem
B vai ajudar com recursos visuais.)
Não, não! Não houve marcha nupcial. Ao Ellen se casar com Tiago White em
1846, ela não usou um vestido branco. Na verdade, ela nem ao menos casou em
uma igreja. Tiago White era um jovem ex-pregador milerita. Crendo que as
pessoas precisavam ouvir de Jesus, e porque o jovem casal era tão pobre que
teve que morar por algum tempo com os pais de Ellen, eles não tinham dinheiro
para gastar em seu próprio casamento.
Personagem B
(Mostrar a foto no PowerPoint.)
Esta é a foto do seu casamento? Por que todas as fotos estão em preto e
branco?
Personagem A
Não, esta não é um foto do casamento, mas é uma das poucas fotos que temos
do jovem casal. Lembra que a fotografia ainda era uma invenção nova; as
fotografias coloridas ainda não haviam sido inventadas; e ninguém tirava selfies
naquela época.
Logo após o casamento, Tiago e Ellen White aceitaram a verdade bíblica do
sábado, depois de lerem um folheto escrito pelo aposentado capitão de navio
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José Bates (Mostrar a foto no PowerPoint). O casal White era pobre. Como os
pregadores adventistas não eram assalariados, Tiago White dividia seu tempo
entre a pregação e o trabalho na mata, na estrada de ferro, ou no campo de
feno. Em 1847, Henry nasceu na família White.
Finalmente, Ellen e Tiago tiveram quatro filhos. (Mostrar as fotos no PowerPoint
no momento em que cada filho é mencionado.) Henry faleceu de pneumonia
aos 16 anos de idade. Edson cresceu e começou o trabalho como missionário no
sul dos Estados Unidos com um barco chamado “Estrela da Manhã” (Mostrar a
foto no PowerPoint). William, ou Willie, cresceu e se tornou um pastor,
administrador e assistente de Ellen White. John Herbert morreu quando tinha
apenas algumas semanas de existência. Henry, no seu leito de morte, pediu para
não ser sepultado em Topsham, Maine, onde ele e sua família se encontrava
naquela época. Ele queria ser levado de volta para Battle Creek e enterrado lá,
para que na ressurreição o seu irmãozinho não ficasse sozinho.
Nos primeiros anos de casada, Ellen escrevia e viajava muito, visitando os
crentes adventistas. Em 1855, a família White mudou-se para Battle Creek,
Michigan, onde os membros da igreja construíram uma pequena editora. Mais
tarde, um grande hospital (Mostrar a foto no PowerPoint) chamado de
“Sanatório” foi construído em Battle Creek, bem como uma escola que se
expandiu até se tornar um colégio.
O trabalho cresceu rapidamente, e logo os dispersos grupos de crentes se
convenceram de que deveriam se organizar para que juntos pudessem trabalhar
mais efetivamente em contar a outros sobre as verdades de Deus.
Agora, vejamos se temos aqui um guru em história adventista. Alguém sabe o
que ocorreu em maio de 1863? (Você pode dar um marca página ou um
pequeno presente para o primeiro Desbravador que responder corretamente.)
Em maio de 1863 a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi
oficialmente organizada. O nome da igreja já havia sido escolhido em 1860, e
várias associações locais haviam sido organizadas.
Tiago White trabalhou duro ajudando no crescimento da Igreja Adventista do
Sétimo Dia. Ele se dedicou muito à publicação de livros, incluindo os que haviam
sido escritos por Ellen White. Tiago e Ellen também viajavam e pregavam muito.
Tiago White também ajudou a arrecadar fundos para a ampliação do Sanatório
de Battle Creek. Ele arrecadou os recursos para a construção da grande igreja de
Battle Creek chamado de “Tabernáculo Dime”. Foi chamada de Tabernáculo
Dime porque cada um foi solicitado a doar um dime (U$ 0.10) por mês para
construi-la. (Mostrar a foto no PowerPoint). Em 1881, Tiago White faleceu aos
60 anos de idade (Mostrar a foto no PowerPoint).
Personagem C
Depois que Tiago faleceu, Willie White ajudou sua mãe no trabalho de
publicação e nas viagens. Em 1885 Ellen White foi convidada a ir como
missionária para a Europa e ajudar a obra naquele continente (Mostrar a foto no
PowerPoint). Por dois anos ela morou na Basiléia, Suíça, mas viajou para a
Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Dinamarca, Noruega e Suécia. De volta aos
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Estados Unidos, ela fixou residência em Healdsburg, Califórnia. Ali ela concluiu a
edição de 1888 do livro O Grande Conflito e escreveu o livro Patriarcas e
Profetas.
Em 1891 Ellen White foi convidada a ir como missionária para a Austrália e
ajudar a obra naquele região do mundo (Mostrar a foto no PowerPoint). Lá ela
ajudou a estabelecer o Colégio de Avondale. Ela morou perto do colégio em uma
casa que ela chamou de “Sunnyside” (Mostrar a foto no PowerPoint). Um dia,
em 1900, Ellen White surpreendeu sua família e as pessoas que trabalharam com
ela, dizendo-lhes que Deus a havia instruído a deixar a Austrália e voltar para a
América
De volta aos Estados Unidos, Ellen White fixou residência perto da cidade de
Santa Helena, na Califórnia. Ela chamou sua casa de “Elmshaven” (Ob.:
pronuncie “Elms Haven”) (Mostrar a foto no PowerPoint). Ela estimulou a
reorganização da Conferência Geral e das Associações locais para que pudessem
trabalhar melhor para Deus. Ela também queria que os adventistas não se
aglomerassem todos em Battle Creek, mas que se mudassem para diferentes
lugares para testemunhar de Deus. Ela estimulou a Review and Herald Publishing
Association e os escritórios da Associação Geral a se mudarem para Washington,
DC, na costa leste dos Estados Unidos. Em 1909, com a idade de 81 anos, Ellen
White assistiu à sua última Conferência Geral. Nessa conferência ela falou várias
vezes com uma voz clara e firme. Ao término da seu último sermão para os
delegados representando o campo mundial, ela levantou uma Bíblia em suas
mãos já idosas e disse: (Voz Feminina) "Irmãos e irmãs, eu lhes recomendo este
livro!”
Ciente de que poderia não viver muito mais tempo, Ellen White retornou a
Elmshaven, onde trabalhou duro para concluir vários livros importantes. Em 13
de fevereiro de 1915, quando Ellen White entrava em seu escritório em
Elmshaven, ela tropeçou e caiu, quebrando o quadril. Ela não mais podia andar,
e foi ficando mais e mais fraca. Durante seus últimos meses de vida, suas
palavras com os amigos e parentes eram alegres. Ela sabia que tinha feito o seu
melhor para ser fiel mensageira de Deus. Suas últimas palavras foram (Voz
Feminina) “Eu sei em quem tenho crido”.
Ellen White faleceu em 16 de julho de 1915, aos 87 anos de idade. Foi sepultada
em Battle Creek, Michigan, junto a outros membros de sua família.
Neste momento, você poderia revisar no Caderno de Atividades as respostas da seção
“Quem foi Ellen G. White”
3. Testes de um Profeta
Objetivos: ajudar os desbravadores a entender que nossa confiança no papel
profético de Ellen White se baseia não nas manifestações miraculosas mas nos
testes bíblicos.
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Personagem B
Agora vocês já sabem algo sobre Ellen White. Mas por que dizemos que ela era
uma profetiza? O que você me diria se eu lhe dissesse que sou um profeta? Você
acreditaria em mim? Como você sabe? (Busque algumas respostas. Se alguém
disser “Teste pela Bíblia”, então o retribua com alguma presentinho.)
Antes de tudo, um profeta receberá sonhos proféticos e visões (Números 12:6).
Mas para saber se uma pessoa é ou não um profeta verdadeiro, devemos testála. Podemos encontrar na Bíblia todos os testes de um verdadeiro profeta.
Preciso agora de quatro voluntários. (Escolha quatro voluntários e dê-lhes
quatro cartazes com os testes de um profeta, e que cada um deve levantar o
teste que está sendo mencionado.)
Teste 1: Isaías 8:20 — Harmonia com a Bíblia.
Testamos os profetas comparando o que eles dizem com o que a Bíblia diz. Um
verdadeiro profeta nunca irá contradizer a Bíblia.
Teste 2: Mateus 7:15-20 — Produz bons frutos.
Este teste leva tempo, pois os frutos não amadurecem da noite para o dia.
Observando o caráter do profeta e o resultado as suas mensagens, podemos ver
se ele ou ela está conduzindo outros nos caminhos de Deus ou em uma direção
errada.
Teste 3: Jeremias 28:9 — Cumprimento das predições.
Este é um teste mais difícil, porque algumas profecias sempre se cumprem e
outras parecem não se cumprir. Em termos gerais, todas as predições de um
profeta verdadeiro devem se cumprir como enunciadas. Mas, de acordo com
Jeremias 18:7-10, existem certas predições que dependem de como as pessoas
respondem à mensagem de Deus. Se a pessoa muda a sua atitude e o seu
comportamento, a predição pode não se cumprir. Lembre-se dos habitantes de
Nínive que Deus não destruiu porque se arrependeram.
Teste 4: 1 João 4:1-3 — Confessa que Jesus é Deus-Homem.
O profeta verdadeiro crê e ensina que Jesus é totalmente Deus e também
plenamente humano, e que Ele veio e viveu e morreu por nós. Os profetas
verdadeiros amam a Jesus e tornam a exaltação de Jesus a parte mais
importante de sua vida e obra.
Bom trabalho, voluntários! Vamos repetir todos juntos os testes de um profeta
(Ler novamente cada teste em uníssono).
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Desde o início do movimento Adventista, milhões de pessoas têm estudado a
vida e as mensagens de Ellen G. White, e as avaliado com base nos testes
bíblicos para ver se ela era uma profetiza verdadeira. O resultado: Ellen White
passa os testes de um profeta com nota 10! (Personagem C agradece os
voluntários e recolhe os cartazes antes deles voltarem a seus lugares.)
Neste momento, você poderia revisar no Caderno de Atividades as respostas da seção
“Testes de um Profeta”.
4. O que é Inspiração?
Objetivo: ajudar os desbravadores entender a diferença entre inspiração verbal e
de pensamento. Duas atividades nesta seção ilustrarão as diferenças.
Personagem A
Cada um pegue o seu lápis. Ok, agora encontre o lugar no seu Caderno de Atividades
onde diz “Ditado”. Escrevam, por gentileza, os seguintes números: 2, 6, 4, 7, 43. Todos
vocês conseguiram escrever os números? Vocês entenderam por que escreveram esse
números? Não, vocês simplesmente escreveram.
Vamos tentar outra atividade! Agora todos vocês se intercalem, sempre com uma
pessoa sentada e a seguinte em pé. Todos os que estão em pé virem para trás e olhem
para o fundo da sala; e os que estão sentados, fechem os olhos. As pessoas em pé, por
favor, olhem para os quadros que estão sendo segurados (Personagem B segura por 5
segundos o quadro Cristo do Apocalipse), mas não digam nada. (Personagem B abaixe
o quadro.) Ok, todos os que estão em pé podem se assentar, e os demais podem abrir
os olhos. Agora aqueles que viram os quadros devem descrê-los rapidamente ao seu
companheiro. (Dê 2 ou 3 minutos para as descrições.) Ok, estes são os quadros que a
metade de vocês viu (Personagem B segura o quadro por 3 segundos).
Aqueles que viram o quadro o descreveram bem a vocês? Foi uma tarefa difícil? (Dê 1
minuto para as respostas.)
Então o que escrever números e conversar sobre os quadros tem a ver com os profetas
ou com Ellen White?
Os adventistas do sétimo dia não creem que Deus ditou as palavras exatas aos profetas.
Chamamos isto de “inspiração verbal”. É parecido com os números que vocês foram
solicitados a escrever, e vocês o fizeram simplesmente por que eu pedi. Em vez de um
ditado, cremos que o Espirito Santo inspira o profeta, muitas vezes por meio de uma
visão ou sonho. Chamamos isto de “inspiração de pensamento”. O profeta então usa
suas próprias palavras para transmitir a outros as mensagens de Deus; algo semelhante
ao que alguns de vocês fizeram ao descrever o quadro que haviam visto.
Sem dúvida, o profeta é também dependente do Espírito Santo ao escrever. Mas o
profeta usa sua linguagem costumeira, que ele ou ela poderá até tentar aperfeiçoar por
meio de estudo, leitura e viagens. Então, algumas vezes o profeta pode cometer um
erro de grafia ou de gramática, que precisa ser corrigido. Ellen White nunca alegou de
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ser perfeita, mas sempre procurou ser como Jesus, e transmitir fielmente as mensagens
de Deus.
Sendo essa, por vezes, uma tarefa muito difícil, Deus a ajudou a ser corajosa e a
encontrar formas de comunicar a outros a mensagem de forma verdadeira, acurada e
fiel.
Neste momento, você poderia revisar no Caderno de Atividades as respostas da seção
“O que é Inspiração”.
5. Relação entre Ellen G. White e a Bíblia
Objetivo: na seguinte seção queremos ajudar os desbravadores a entender o
relacionamento dos escritos de EGW com a Bíblia. Ilustraremos esse
relacionamento com uma grande Bíblia de família ou outros livros pesados.
Personagem C
No cofre do Ellen G. White Estate da Associação Geral existe uma Bíblia especial
(Mostrar a foto no PowerPoint). Esta é a Bíblia da família Harmon. Preciso que a
pessoa mais forte aqui venha à frente e me ajude (Um[a] voluntário[a] vem à
frente). No início de 1845, na casa dos seus pais, a jovem Ellen estava apenas
com 17 anos de idade, e segurou em visão a grande Bíblia em sua mão esquerda,
com seu braço estendido horizontalmente, por cerca de 30 minutos. A Bíblia da
família Harmon pesa 8 kg. Temos algo aqui que tem praticamente o mesmo
peso.
(Personagem C pega a grande Bíblia ou livros que pesam cerca de 8 kg [18,5
libras] e pede que o[a] voluntário[a] estenda o seu braço. Personagem C coloca
então o[s] livro[s] na mão do voluntario. Cronometre por quanto tempo o[a]
voluntário[a] consegue segurar a Bíblia no seu braço estendido. Agradeça ao
voluntário, e dê a ele[a] um presentinho. O[A] voluntário[a] pode então se
assentar.)
Obviamente, uma moça de 1,57 m de altura e pesando apenas 36 ou 40 kg
jamais conseguiria fazer a não ser em visão e fortalecida de forma sobrenatural.
Quando em visão, Ellen White algumas vezes segurou Bíblias, citou textos
bíblicos, e falou sobre a importância da Bíblia. Creio que Deus queria que
soubéssemos quão importante a Bíblia é. Os escritos da Ellen White não foram
dados para substituir a Bíblia. Ela demonstrou que seus escritos eram, como
ela mesma disse (Mostrar a citação no PowerPoint): “O Senhor deu uma luz
menor para guiar homens e mulheres à luz maior”. Seus escritos nos
foram dados para exaltar e honrar a Bíblia.
Neste momento, você poderia revisar no Caderno de Atividades as respostas da seção
“Relação entre Ellen G. White e a Bíblia”.
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6. Sonhos, Visões e Livros
Objetivo: prover aos desbravadores uma breve introdução aos principais temas
dos escritos de Ellen White, e destacar alguns livros importantes. Alternando os
personagens que falam, queremos tornar esta seção interessante.
Personagem B
Em dezembro de 1844, Deus deu a Ellen a primeira de 2,000 visões e sonhos
proféticos. Ellen White escreveu muito. Depois de publicar o seu primeiro livro
em 1851, ela continuou escrevendo muitos artigos, livros e panfletos. Porque
todas as 2,000 visões e sonhos demorariam muito tempo para serem descritas,
mencionaremos a seguir apenas algumas das visões de Ellen White e alguns dos
seus livros:
Personagem A
Primeiro, sem dúvida, temos uma história de guerra. Em 1858, Ellen White
recebeu uma visão sobre o conflito entre Cristo e Seus anjos e Satanás e seus
anjos ao longo da história. Dois dias depois, Satanás tentou mata-la, para evitar
que ela contasse a outros o que havia visto. Deus a protegeu, e ela escreveu o
que Deus havia lhe mostrado. Durante sua vida, Ellen White continuou
escrevendo sobre esse grande conflito. Você pode ler sobre o assunto nos livros
Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos
Apóstolos e O Grande Conflito (Mostrar no PowerPoint cada livro ao ser
mencionado). Você pode comprar esses livros diretamente da Casa Publicadora
Brasileira (www.cpb.com.br). O seu Caderno de Atividades menciona o endereço
eletrônico no você pode acessar gratuitamente esses livros em português ou
baixa-los como um aplicativo.
Personagem C
Por favor, não esqueça da importante visão de saúde. Em 1863, a Igreja
Adventista do Sétimo Dia foi organizada oficialmente. Naquela época o cuidado
da saúde não era muito “saudável”! Os médicos prescreviam cigarros para
limpar os pulmões. As pessoas raramente se banhavam. Podiam ficar semanas e
até meses sem um banho sequer. Também desconheciam uma dieta saudável e
usavam muita gordura no seu alimento. Existiam também ideias estranhas a
respeito do ar. As pessoas criam que o ar noturno era venenoso, e que fechavam
bem a casa à noite para evitar que o ar noturno entrasse.
No mesmo ano em que a igreja foi organizada, Ellen White recebeu uma visão
mostrando que podemos ter melhor saúde não usando drogas, álcool, tabaco,
chá, café e carne. Ela também viu a importância do ar puro, comer uma dieta
saudável, uso de água, muito exercício físico, luz do sol, autocontrole, repouso
suficiente, e confiança em Deus.
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Personagem B
Em 1875 Ellen White recebeu uma importante visão na qual lhe foi mostrado
que a obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia cresceria e se expandiria não
apenas nos Estados Unidos mas também ao redor do mundo. Entre outras
coisas, ela viu máquinas impressoras funcionando em outros países, bem como
uma obra bem estruturada se desenvolvendo em países distantes, ainda não
alcançados pelos adventistas. Muitos anos depois, em 1891, ela visitou a editora
em Melbourne, Austrália. Ela reconheceu a sala e as pessoas, porque as havia
visto em sua visão de 1875.
Personagem A
A Sra. White encontrou tempo para escrever milhares de páginas de conselhos e
também artigos para revistas como a Review, Signs e Youth Instructor. Em 1898,
enquanto morava em seu lar “Sunnyside” (Mostrar a foto no PowerPoint) na
Austrália, Ellen White conclui o seu livro O Desejado de Todas as Nações, sobre a
vida de Jesus.
Personagem C
Retornando aos Estados Unidos em 1900, Ellen White fixou residência em seu lar
“Elmshaven” (Mostrar a foto no PowerPoint) na Califórnia. Lá ela permaneceu
durante os últimos 15 anos de sua vida, preparando livros, escrevendo, e
encorajando outros a permanecerem fiéis a Deus.
Neste momento, você poderia revisar no Caderno de Atividades as respostas da seção
“Sonhos, Visões e Livros”.
7. Por que precisamos dos escritos de Ellen G. White?
Objetivo: queremos encorajar os desbravadores a lerem os escritos de Reading
Ellen White por si mesmos.
Personagem B
Bem, já temos uma ideia dos livros que Ellen White escreveu, e dos temas por
ela abordados. Mas eu imagino..., por que eu deveria gastar tempo lendo os
livros de Ellen White? Alguém de vocês já leu todo um livro de Ellen White? (Se
alguém estiver disposto, convide-o[a] para uma breve entrevista.) Que livro
você leu? Por que? O que você diria aos demais desbravadores sobre porquê
eles também deveriam ler os livros de Ellen White? (Dê um presentinho ao[à]
voluntário[a], em gratidão. Se não encontrar um[a] voluntário[a], então
busque respostas porquê devemos ler os escritos de Ellen White, e dê
presentinhos por boas respostas.)
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Aqui temos algumas boas razões para ler Ellen White. Ler os seus livros (Mostrar
no PowerPoint cada razão ao ser mencionada):
 Torna a leitura da Bíblia mais interessante
 Ajuda a compreender melhor o que realmente ocorre no mundo
 Entusiasma você a respeito da Segunda Vinda
 Orienta sobre relacionamentos
 Apresenta princípios para uma vida melhor
 Mostra com que coisas compensa você se envolver
Personagem A
Vocês foram um grupo maravilhoso conosco hoje. Se vocês tiverem respondido a
todas as perguntas, você pode receber a sua Especialidade “Mensageira de
Deus”. Vamos concluir com uma oração. Lembra que você pode jogar o “Pitcairn
Game”, acessando online o site que aparece na contracapa do seu Caderno de
Atividades. (Oração pelo Personagem A.)

