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Missão em Foco

O Primeiro Missionário Adventista

John Nevins Andrews estava em pé na plataforma junto ao mar com seus dois filhos, Charles e Mary, escutando as ondas baterem contra o
navio que os levaria através do Atlântico. Após
várias semanas de preparação e oração, eles estavam prontos para partir. Ele gostaria que sua esposa, Angeline, estivesse junto deles, mas ela havia falecido vítima de um derrame cerebral dois
anos antes.
Era o ano de 1874, e os líderes da igreja haviam solicitado que Andrews fosse à Europa como
missionário. Ele sabia que o trabalho não seria fácil, mas estava determinado a fazer o seu melhor
para espalhar o Evangelho. Mais tarde, Ellen White escreveu aos líderes da igreja na Europa dizendo: “Enviamos o melhor homem de nossas fileiras”.
Quando era garoto, J. N. Andrews nunca
sonhou em se tornar um missionário. Ele nasceu
em 22 de julho de 1829, em Poland, Maine, na costa oriental dos Estados Unidos. Ele foi à escola
somente até aos 11 anos, mas ele nunca parou de
aprender. De fato, algumas pessoas dizem que ele
era fluente em sete línguas e podia recitar o
Novo Testamento de memória!
Seu tio Charles, membro do Congresso
dos Estados Unidos, ofereceu-se para
pagar seus estudos. “Você pode estudar Direito e tornar-se um político”, ele lhe disse. Mas quando
Andrews aceitou guardar o sába-
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do aos 15 anos, decidiu tornar-se um pastor adventista.
Andrews auxiliou de várias formas a jovem
Igreja Adventista. Ele escreveu panfletos e livros
importantes, falou em reuniões até ficar rouco,
estudou a Bíblia e auxiliou aos demais membros a
determinar que o início do sábado é no pôr-dosol da sexta-feira.   Viajou para Washington, DC,
e ajudou na obtenção do status de não-combatência para os adventistas durante a Guerra Civil
Americana. E em 1867, foi eleito presidente da Associação Geral.
Mesmo sendo um homem importante na
Igreja Adventista, Andrews nunca estava ocupado demais para ser gentil e amigável. Durante a
primeira reunião campal, realizada em Wright,
Michigan, ele caminhou perto das tendas perguntando aos seus ocupantes: “Vocês estão confortáveis aí?”
Andrews tornou-se o primeiro missionário adventista oficial em terras estrangeiras.
Ele e seus filhos trabalharam duro para iniciar
uma casa publicadora adventista na Suíça e
para estabelecer uma igreja naquele local. Não
tinham muito dinheiro, mas estavam felizes por
trabalhar para Deus.
Enquanto ainda trabalhava como missionário na Europa, J. N. Andrews faleceu vítima de
tuberculose, aos 54 anos. Foi sepultado em Basel,
Suíça.

Ellen White escreveu uma carta importante para John Nevis Andrews, que estava na Suíça
servindo como primeiro missionário adventista do sétimo dia patrocinado pela igreja. Ela encorajou
mais pessoas a participarem da missão na Europa para que, assim, uma única pessoa não tivesse
que planejar e realizar todo o trabalho sozinho. Em outras palavras, é a vontade de Deus que você
realize trabalhos missionários junto com um amigo!

Dois a dois...

“Cristo enviou Seus discípulos de dois em dois. Ele juntou um impulsivo, corajoso e
ardoroso Pedro a um brando e amável João. Esses homens tinham um caráter muito diferente; um podia alcançar uma classe que o outro não conseguiria; enquanto João era um pouco
indeciso, Pedro tomava a frente e supria a deficiência. Quando Pedro era muito duro e
impetuoso, a paciência, a moderação e o amor de João exercia uma
influência para neutralizar esse espírito, que poderia prejudicar se não
fosse modificado.
Deus não deixou a Pedro a tarefa de moldar João conforme
suas idéias e jeito de ser; e não deixou a João a tarefa de fazer o
mesmo com Pedro; mas ele designou que ambos exercessem uma
influência positiva um sobre o outro e trabalhassem em perfeita
harmonia combinando-se em seu trabalho, e agindo de forma equilibrada; cada um deveria preservar sua individualidade e cada um
deveria trabalhar de acordo com suas variadas habilidades”.

Concluindo: Jesus nos chama individualmente a “alimentar Suas
ovelhas”. Ele não chama ninguém para servir sozinho. Jesus pode
misturar as fraquezas de diferentes personalidades e transformá-las
em força. Diariamente você PODE ser um missionário por Jesus.
Extraído de uma carta de Ellen G. White para J. N. Andrews. Carta 1,
29 de março de 1883, Healdsburg, Califórnia.
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Tire suas conclusões
Meagan Thompson, 15 anos

Experiência
Missionária

S

er um missionário é algo que só você
pode decidir querer ser. Essa é uma decisão da qual você não irá arrepender-se,
mesmo que dificuldades apareçam. Ao passar por uma experiência como essa, os sentimentos são indescritíveis. A alegria e bem
estar que sentimos ao poder ajudar pessoas
carentes ou ao proferir palavras de consolo e
esperança, ultrapassam qualquer expectativa que possuíamos. Servir a Deus é a melhor
escolha que você pode fazer. E não tenha
dúvidas, esta experiência muda sua vida!
Muitos jovens do Colégio Adventista
de Spencerville, em Silver Spring, Estados
Unidos, tomaram essa decisão! Um deles
foi Steven Blondo, estudante colegial, que
participou de uma viagem para Belize organizada pelo Ministério Jovem de sua igreja.
Belize é um país pequenininho com aproximadamente 291.500 pessoas e uma área
de 22.966 km². Está localizado abaixo do
México, na costa leste da América Central.
Em Belize, Steven cantou com o coral do Colégio Adventista de Spencerville,

pintou igrejas, hospitais, escolas (até algumas
pessoas!), e, juntamente com outros 65 jovens
voluntários, ajudou em vários projetos. A viagem durou 12 dias durante um recesso escola��
r.

Em uma recente entrevista com Steven, eu pedi que ele compartilhasse
sua experiência missionária.
Meagan: O que essa viagem missionária fez por sua
vida espiritual?
Steven: Eu estou muito mais perto de Deus. Em
Belize pude ver como Ele trabalha. O projeto fezme tomar a decisão de ser batizado. Incentivou-me
também a mudar muitas coisas aqui em meu país.
Meagan: O que você fez em Belize?
Steven: Eu pintei, comi o melhor pão do mundo,
conversei com muitas crianças, e fiz fantoches.
Meagan: Diga-nos algumas das coisas que fizeram
essa viagem missionária ser agradável para você?
Steven: Todas as crianças, participar dos passeios
diários, e PINTAR!!!
Meagan: Como você se sentiu quando foi para
casa?
Steven: L. Triste.
Meagan: Você voltaria a Belize?
Steven: SIM! Eu quero morar lá.
Meagan: Gostaria de continuar sendo um
estudante missionário?
Steven: Sim, eu estou pensando em fazer isso na
faculdade, mas eu não sei onde eu quero ir.

Participe de projetos missionários!
Eles mudam sua vida para sempre!
—Meagan Thompson

Obs.: Steven voltou de Belize em março de 2007. Ele estava
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empolgado em servir a Deus outra vez e trabalhar com as crianças
daquele país.

Cindy responde!
Você:

Acho que seria legal ser um

missionário em Ruanda ou em outro
lugar distante. O que tenho que fazer
para ser um missionário?

Cindy:

Comece agora mesmo! Ser um missionário requer

fé, coragem, compaixão e, acima de tudo, amor por Jesus. Nem
sempre é fácil ser um missionário.
E se você começar a ser um missionário hoje? É fácil para
você ser amigo daquela pessoa que ninguém gosta na escola? É fácil
dizer algo bom sobre alguém quando seus amigos ou pessoas que
você admira estão dizendo coisas ruins a respeito dela? É fácil sempre
fazer o que é correto – como nunca mentir ou enganar?
É fácil orar no meio do refeitório pedindo que Deus abençoe
seu lanche? Você entendeu o que eu quis dizer? Ser missionário nem
sempre é fácil, seja quando Deus lhe chama para um lugar distante
ou lhe pede para ser seu representante onde você vive.
Mas existe um meio! Gaste tempo todos os dias lendo na
Palavra de Deus sobre os heróis bíblicos, e então peça a Ele coragem
para viver aquele dia por Jesus.
Em seu livro Atos dos Apóstolos, Ellen White disse: “Aquele cujo
coração está determinado a servir a Deus encontrará oportunidade
de testemunhar dEle. As dificuldades não terão força para impedir
aquele que está determinado a buscar primeiro o reino de Deus e
Sua justiça. Na força conquistada pela oração e estudo da Palavra,
ele buscará a virtude e abandonará o vício. Olhando para
Jesus, o Autor e Consumador da fé, o qual suportou
as contradições dos pecadores contra Si mesmo, o
crente voluntariamente encarará o escárnio
e a zombaria. E são prometidos auxílio e
graça suficientes para cada circunstância,
por Aquele cuja palavra é a verdade. Seus
eternos braços envolvem a alma que se
volta para Ele em busca de auxílio. Em Seu
cuidado podemos descansar seguros, dizendo:
‘No dia em que eu temer, hei de confiar em
Ti.’ Salmos 56:3. Deus cumpre Sua promessa
para com todos aqueles que nEle põem a sua
confiança.” [pág. 467]
Lembre-se, Deus disse: “Você é a
minha testemunha” (Isaías 43:10, NTLH)!

Você sabia?

Quando Ellen White foi missionária na
Austrália, ela era uma oradora muito famosa entre o povo. Mas na primeira reunião campal, em
1849, o Inimigo estava zangado e determinado
a interferir com a poderosa pregação de Ellen.
Creio que Satanás estava especialmente zangado com os assuntos sobre os quais ela falava: Jesus, os Dez Mandamentos, a guarda do Sábado,
a segunda vinda de Cristo e os sinais dos tempos.
Um grupo de malfeitores atacou a pequena “cidade de barracas” jogando pedras e derrubando tudo. Por causa disso, os responsáveis
pelo acampamento tiveram que chamar a polícia.
Um grande policial irlandês foi designado para proteger Ellen White. Mas ela não estava com medo. Por várias vezes seu anjo guardião a tinha livrado dos inimigos de Deus. Assim,
ela calmamente foi dormir em sua barraca.
O policial montou guarda para vigiar contra o bando de desordeiros. Um pouco depois da
meia-noite, os olhos do policial se arregalaram
ao verem uma luz aparecer sobre a barraca da
Sra. White. Ele observou, sem palavras, enquanto um anjo de Deus tomou forma como um espetáculo em prata. Profundamente impressionado,
ele retornou ao quartel da polícia e disse que
sua presença não era necessária – um anjo
do Senhor estava protegendo a Sra. White.
Os anjos protegem os missionários de Deus
em seu país ou em outros lugares. “Ao longo de
toda a história da terra, as forças do mal têm
ameaçado os seguidores de Jesus. Mas
exércitos de anjos os têm protegido. Apenas
no Céu saberemos as inúmeras vezes nas
quais os anjos de Deus nos salvaram dos
planos de Satanás!” (Messiah, p. 147).
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Perguntando é que se aprende

E

ssa é uma pergunta feita por muitos jovens
membros da Igreja Adventista hoje em dia. Alguns dizem: “Ela viveu há muito tempo e seus
escritos não têm nada a ver comigo hoje”. Por que tantos jovens pensam assim? A crença fundamental adventista sobre o “dom de profecia” declara que Ellen
White foi chamada e usada por Deus como uma mensageira. Também menciona que “seus escritos são uma
contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à Igreja” e que também “tornam claro que a Bíblia é a norma
pela qual deve ser provado todo ensino e experiência”.
Com muita freqüência as pessoas não prestam atenção à conclusão a qual sua igreja tem respeito de Ellen White. Por causa do que ouviram seus
amigos dizerem, outras ficam confusas e concluem
que o que Ellen White escreveu vai contra o ensino
bíblico. Isso aponta para um segundo aspecto. Muitas pessoas que dizem não crer em Ellen White não
lêem seus escritos e dão ouvidos a informações de segunda mão sobre seu ministério e o que ela escreveu.
Porém, não há nada melhor do que tirar suas próprias conclusões! Para isso, leia a Bíblia e leia o que Ellen   White escreveu: compare os dois, e com o auxílio do Espírito Santo,
chegue às suas   conclusões. Se você quer descobrir a verdade sobre Ellen White, leia seus livros.
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Finalmente, é visível o fato de que estamos
vivendo nos últimos dias, e ficarmos atentos ao que
Deus deseja que saibamos se torna ainda mais importante. Se você precisa de exemplos do que aconteceu quando o povo não escutou os profetas, leia
sobre isso na Bíblia. Quase ninguém seguiu a Noé
e, como resultado, eles foram tomados de surpresa quando o dilúvio chegou. Ninguém acreditou
na profecia de Jeremias, de que se eles não mudassem de atitude os babilônicos viriam e os conquistariam. E foi exatamente isso o que aconteceu.
Nos tempos bíblicos, por vezes a nação judaica teve de esperar centenas de anos por um
mensageiro do Senhor. Acho triste o fato de que
apenas 100 anos após o período em que Ellen White escreveu alguns considerem seus escritos como
sendo desatualizados. Ao nos aproximarmos cada
vez mais do fim deste mundo, temos cochilado em
relação à mensagem da profetisa para o nosso tempo, e muitos de nós seremos pegos de surpresa.
Meu desafio para você é: leia um livro, um artigo, até mesmo um parágrafo escrito por
Ellen White. Se você fizer isso, vai descobrir que muitos mitos que tinha ouvido
sobre ela são falsos. Além disso, seu relacionamento com Jesus Cristo se tornará
mais profundo.

As 10 Mel hores Dicas Missionárias de Ellen Whi te.
serão revestidas
1 “No próximo futuro muitas criançasação
da verdade

do Espírito Santo, e farão na proclam
ao mundo uma obra que naquela ocasião não pode bem
ser feita pelos membros mais idosos das igrejas.” (O Lar
Adventista, 489).

2

“É preciso que eles [os jovens] se interessem na obra do
Senhor, e sejam levados a ver que Ele espera que façam
alguma coisa para que Sua causa avance. [...] Ensinai-os a
experimentar, quieta e despretensiosamente, auxiliar seus
jovens companheiros. [...] Assim aprenderão a trabalhar
para Deus. (Obreiros Evangélicos, 210).
tam um espírito
3 “Os que são coobreiros de Deus manifes
do, a fim de que posmissionário; pois estão sempre receben
sam estar sempre dando aos outros a luz e bênção do Céu.”
(Conselhos Sobre a Escola Sabatina, 66).

ação porque o
4 “Nunca, nunca sinta a menor perturb
carregar pesados fardos
Senhor tem levantado jovens para
e proclamar a mensagem da verdade.” (Carta 14, 11 de
dezembro de 1891).

fazer algo. O
5 “Que eles [os jovens] sintam que devem
fortes.” (Obreiros Evan-

Senhor os escolheu porque eles são
gélicos, ed. de 1892, 279).

jovens.” (Conse6 “Deus pede vigor, zelo e coragem dos
tes, 535).
lhos aos Pais, Professores e Estudan

o que poderia
7 “Com tal exército de obreiros comoente
preparada,

fornecer a nossa juventude devidam
quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado,
ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada ao mundo
todo!” (Educação, 271).

8 “O Senhor está chamando pela juventude, pois desejaria
fazê-los Seus ajudadores para bom serviço sob Sua bandeira.” (O Lar Adventista, 359).

verdade.
9 “Queremos que nossos filhos acrediteporm na
Deus.” (Serviço
Queremos que eles sejam abençoados
Cristão, 30).

abundante10 “Os que abrem o coração para receber
ntemente.” (Consemente, serão capazes de dar abunda
lhos Sobre a Escola Sabatina, 66).

CANTINHO DO
L
Aconteceu!
E
Quando Ellen White estava
no navio Moana navegando
I
de volta para os Estados
Unidos, em 1900, ela pas
T
sou momentos agradávei
s
vendo um álbum de
O
recortes dado a ela durant
e
uma festa de despedida
R
na Austrália. O álbum

tinha fotos das igrejas, dos
amigos e da sua casa em
Sunnyside. Uma página
era reservada para as fot
os
do seu cão de guarda,
Tiglath-Pileser. Muitos ano
s
antes, algumas regiões da
Austrália haviam sido col
onizadas por condenados
pela justiça, e assim, ess
e
cachorro foi um valioso
membro da família em
Sunnyside. (Arthur L. White,
Ellen G. White: The
Early Elmshaven Years, vol
. 5, 19).

7 Idéias Incríveis para ser
um missionário!
rio? Temos
O que você pode fazer para ser um missioná
sete idéias que podem ajudar!
igreja
1 Convide um amigo da vizinhança para ir à

com você
Distribua folhetos ou outras literaturas
cadaParticipe de algum serviço comunitário (arre
ção de alimentos, por exemplo)
4 Crie seu próprio Clube Missionário
!
5 Visite creches, hospitais. Faça uma serenata
6 Dê estudos bíblicos
7 Crie e apresente um programa na igreja
soli8 Faça uns biscoitos e presenteie um vizinho
s
idéia
tário (Hum... já são oito! Bem, são tantas

2
3

que fica difícil parar.)
do vocês
“Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quan
os, foi a mim
fizeram isso ao mais humilde dos meus irmã
—Jesus
que fizeram.” 			

Este é o seu espaço na
revista Visionário Teen
. Que
compartilhar seu talen
to com todos? Nosso pró tal
tema será sobre Saúd
ximo
e. Envie-nos um e-mail
relatando
algo sobre este tema,
como um desenho, um
a poesia,
ou um curto parágrafo
sobre o que VOCÊ ESTÁ
FAZENDO para viver ou promo
ver um estilo de vida sa
udável
na sua vizinhança, na
es
aceitamos uma dica su cola ou na igreja. Também
a de um site interessa
nte. Envie
por e-mail: centrowhit
e@unasp.edu.br
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Cruzadas
Horizontais
1. Site oficial do Centro de Pesquisas Ellen G. White – Brasil
2. J. N. Andrews aceitou a
verdade sobre o ________
e isso mudou o curso de sua
vida
3. Casa de Ellen White na Austrália
4. País em que Ellen White foi
missionária em 1894
5. É com ele que o sábado
começa
6. Lugar em que nasceu J. N.
Andrews no estado do Maine,
Estados Unidos
7. “Ser um missionário requer
fé, coragem, compaixão e
acima de tudo ________ por
Jesus”
Verticais
8. Lugar no estado de Michigan – EUA onde ocorreu a
primeira reunião campal
9. Nome do navio que Ellen
White viajou da Austrália para
os Estados Unidos
10. País em que J. N. Andrews
foi sepultado
11. Foi o primeiro missionário
oficial da Igreja Adventista
12. Protegeu Ellen White de um
bando de malfeitores numa
reunião campal em 1894
13. Guardou o Sábado (Lucas
4:16)
14. Nome do cão de guarda de
Ellen White
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PRUOLAE-UDMSALGEFTVRPA

Algumas vezes é difícil saber se nosso serviço para Deus está fazendo
alguma diferença. A solução desse quebra-cabeça, encontrada em O Lar Adventista,
nos assegura de nossos resultados. Comece com a letra “B“ então desça tentando
achar o caminho e as letras corretas. Cuidado com os cruzamentos!
Dica: Se você escolheu um caminho que não criou uma palavra real após
alguns movimentos, volte e escolha uma nova rota! A primeira palavra foI preenchida
para você.

B R I L H A R Á ______________ _____ _______
___________ ___ ___________ __________ ___ _______.
O Lar Adventista, p. 245.
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Edição em português:

Ellen White Visionário Teen
Direção e Revisão: Renato Stencel
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Revisão e Adaptação: Liege de Oliveira e

Próximo tema da
Visonário teen:

Milenna Vieira

Designer e Online: Lucas Camargo

Como anda sua

SAÚDE?
Consulte também

Ellen White Visionary for Kids (Ve.Z)
é produzido e publicado on-line quatro vezes
ao ano pelo Patrimônio Literário Ellen G. White
(Ellen G. White Estate). A versão em português,
Ellen White Visionário Teen, é produzida
pelo Centro de Pesquisas Ellen G. White – Brasil.

Sites interessantes sobre missões:
P ADRA:
www.adventista.org.br/adra.asp

P Projeto Vida por Vidas:

www.portaladventista.org/vidaporvidas

P Desbravadores:

www.desbravadores.org.br

P Ministério Pessoal:

www.portaladventista.com/ministeriopessoal

Outras fontes
P África – Lembranças de uma Missão
(de Bob Prouty)

P Entre os Leões de Angola
(de Licius Lindquist)

Contato:
Centro de Pesquisas Ellen G. White – Brasil
Endereço: Unasp – Centro White
         Caixa Postal 11
         Cep 13165-970
         Engenheiro Coelho, SP
E-mail: centrowhite@unasp.edu.br
Web: www.centrowhite.org.br
Fone: (19) 3858-9033
Fax: (19) 3858-9025

P O Homem que Saltava das Nuvens
(de Wellesley Muir)

P Retrato dos Pioneiros
(de Norma J. Collins)

Edição em inglês:

Para adquirir esses livros, entre em contato com
a Casa Publicadora Brasileira:
Fone: 0800-97900606
Web: www.cpb.com.br

Disponível no site do Patrimônio Literário
Ellen G. White: www.whiteestate.org
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