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Quando Ellen e Tiago White colocaram Deus em primeiro lugar
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AUDIO

Ellen e Tiago White eram bem jovens quando
decidiram colocar Deus em primeiro lugar. Essa
decisão lhes custou tudo o que tinham, mas eles não
desistiram. Como seu exemplo pode nos ajudar a
colocar Deus em primeiro lugar hoje?
Tiago White havia sido ordenado como ministro em
1843, depois que 1000 pessoas se juntaram ao
movimento adventista por meio de sua pregação.
Ele trabalhou incansavelmente para espalhar as boas
novas de que Jesus iria voltar em 1844.
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Ellen sofreu um acidente em sua infância e ficou
debilitada. Sua família havia decidido seguir a Bíblia
em vez de seguir as tradições de sua igreja, e por
isso, foram forçados a deixar a igreja, a comunidade
e a cidade onde estiveram por anos.
Tiago e Ellen se conheceram logo após o Grande
Desapontamento, em 22 de outubro de 1844, e se
casaram em 1846. Por causa de seu compromisso
com a verdade, em seus primeiros seis anos de
casamento, os White não possuíam uma casa
própria, e moravam com seus pais e amigos.
Em novembro de 1848, Ellen White teve uma visão
na qual Tiago deveria começar a imprimir um jornal
que cresceria até que sua luz brilhasse ao redor do
mundo. A impressão era muito cara e parecia algo
impossível. Mas eles decidiram colocar Deus em
primeiro lugar, e os fundos começaram a vir dos
leitores cujas vidas foram transformadas.
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Imagens relacionadas ao texto
e animação.
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Em 1863, foi organizada a Associação Geral da Igreja
Adventista do Sétimo Dia.
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Mesmo sem ter terminado o Ensino Médio, Tiago
White fundou quatro jornais, duas editoras e uma
faculdade: a Universidade Andrews. Ele organizou a
denominação, serviu como líder, e publicou hinários.
Nas horas vagas, Tiago era empreendedor, trabalhava como corretor de imóveis, administrando um
berçário e dirigindo mulas desde o Texas até o
Kansas pela trilha de Chisholm.
Ellen White era visionária em muitos aspectos. Ela foi
de grande influência para a confirmar os estudos das
Escrituras e fortalecer a parte administrativa da Igreja
Adventista e seu crescimento. Mas colocar Deus em
primeiro lugar sempre requer sacrifícios. Tiago e
Ellen White não desistiram, mesmo quando perderam dois filhos para uma enfermidade.
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Tiago e Ellen White colocam Deus em primeiro lugar,
mesmo quando isso lhes custou tudo. Sua coragem
nos inspira hoje. Jesus renunciou a tudo para nos
redimir, e Seu amor nos compele a colocar Seu reino
no primeiro lugar de nossas vidas. Ao devolvermos
nossos dízimos e ofertas regulares, que sejamos
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.
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