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Quando William Miller colocou Deus em primeiro lugar 
31 de julho de 2021

Guilherme Miller foi considerado louco quando 
esco-lheu colocar Deus em primeiro lugar. Mas 
ele não desistiu. Como seu exemplo pode nos 
ajudar a colocar Deus em primeiro lugar hoje?

Miller era um homem íntegro, mas não conseguia 
crer que a Bíblia era verdadeira. Até que um evento 
inexplicável durante seu tempo de guerra mudou a 
forma com que ele via sua vida. Ele perguntou: "Se as 
leis da natureza são as únicas forças regendo o 
universo, como foi que eu não morri quando uma 
bomba explodiu tão perto de mim? ”

Ele decidiu estudar profundamente as Escrituras. De 
volta a sua fazenda em Whitehall, Nova York, Miller se 
comprometeu a ler e compreender a Bíblia, um 
versículo de cada vez.  Dois anos (1816 -1818) foram 
suficientes para que ele se apaixonasse por seu 
Salvador Jesus Cristo.

Uma das verdades mais signi�cativas que Miller 
descobriu foi a profecia das 2300 “tardes e manhãs” 
de Daniel 8:14, a profecia de que um evento 
significati-vo ocorreria por volta de 1843 ou 1844. 
Ele se sentiu no dever de compartilhar esse 
conhecimento com todos que pudesse. No 
entanto, como não era pregador, ele não se sentia 
habilidoso o suficiente para fazê-lo.
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No início, Miller �cou chateado por Deus tê-lo pego 
despreparado. Mesmo assim, ele decidiu colocar 
Deus em primeiro lugar, fazendo seu melhor com 
as habilidades limitadas que ele mesmo julgava ter.

Sua pregação levou a um avivamento em todo o 
país. Centenas de milhares de pessoas deixaram 
tudo para trás, preparando-se para a segunda vinda 
de Jesus. Eles esperavam que Jesus voltasse em 22 
de outubro de 1844, mas isso não aconteceu. Em 
vez disso, Ele começou seu ministério no lugar 
santíssimo do santuário celestial. Foi nessa época 
que Deus fez um chamado especial aos pioneiros da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Hoje, os adventistas do sétimo dia estão pregando 
as boas-novas da breve vinda de Jesus em mais de 
200 países. Milhões de pessoas estão agora espe-
rançosas porque Miller escolheu colocar Deus em 
primeiro lugar, sacrificando tudo e seguindo seus  
deveres em vez de suas inclinações.
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Texto animadoGuilherme Miller colocou Deus em primeiro lugar, 
mesmo quando zombaram dele. Sua coragem 
nos inspira hoje. Jesus abriu mão de tudo para nos 
redimir, e Seu amor nos inspira a colocar Seu reino 
no primeiro lugar de nossas vidas. Ao devolver- 
mos nossos dízimos e nosso pacto, que sejamos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.
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