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Deus mantem
sua promessa

m grande número de adventistas esteve ao redor do
rio gelado para testemunhar o batismo de novos
crentes. Era um dia frio e com muito vento, no início
de Outubro de 1844, mas ninguém reclamava do clima
congelante. Eles estavam felizes, pois tinham certeza
que dentro de alguns dias, em 22 de outubro de 1844,
Jesus voltaria a terra pra levá-los ao lar. Esses crentes
não estavam preocupados com suas casas ou com
seus trabalhos, nem mesmo com o que iriam comer ou
vestir. Pensavam em apenas uma coisa: o céu.

U

ma pessoa do grupo não viveu para ver o
esperado dia da volta de Jesus. Carlos Fitch,
Carlos Fitch
u m pregador que batizou novos crentes nas
á g u as geladas, adoeceu e morreu com uma febre
m u i t o alta logo após o b atismo de 14 de Outubro de 1844.

Desenho de Fitch, Stockman, e Ellen White no Céu depois da segunda
vinda de Cristo como foi mostrada em visão a Ellen.

Desenhado por Sarah
13 anos
Brossard, Louisiana, EUA.
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M

as nada parecia estar triste para
aqueles que estavam aguardando a
segunda vinda de Cristo. Mesmo a Sra.
Fitch, de acordo com o relato do jornal,
estava ainda sorrindo após a morte de
seu marido. "Em apenas poucos dias,”
- ela disse alegremente aos seus filhos
- “quando Jesus voltar, Ele despertará
papai, seus irmãos e irmãs que dormem
também, e seremos novamente uma
família feliz e completa para sempre!”.
Essa era sua esperança e a de todos
que acreditavam que Jesus viria em
poucos dias.

O

d i a 22 de outubro veio e foi
e Jesus não retornou. Quão
desapontados estavam aqueles crentes
adventistas porque Jesus não voltou
como esperavam. Embora estivessem
tristes, esses crentes fiéis continuaram a
orar e acreditar em Jesus, pois criam nas
promessas de Deus. Estavam confiantes
que Ele cumpriria Sua Palavra.
Lembravam da forma maravilhosa
como Deus os conduziu no passado e
estavam determinados a estudar a Bíblia
e orar fervorosamente pedindo a Deus

que mostrasse seu erro ao interpretar
as profecias que apontavam para o
retorno de Jesus. Jesus era seu amigo e
Salvador e eles estavam certos de que
Ele nunca os deixaria desorientados.

M

esmo em meio ao amargo
desapontamento, uma coisa
concedeu aos primeiros adventistas
força para prosseguirem: sua fé e ela
pode ser aplicada a nós hoje. Ponha
sua confiança em Jesus e peça para
guiá-lo e protegê-lo em tudo que fizer.
Em João 14:1-3 Jesus promete que Ele
virá a essa terra novamente. E quando
vier nos levará pra vivermos com Ele.
Não sabemos quando será o dia, mas
podemos estar certos de que acontecerá
porque Jesus o prometeu. E quando Ele
vier nas nuvens, poderemos olhar para
cima e exclamar: “Eis que este é o nosso
Deus, em quem esperávamos, e ele nos
salvará” (Is. 25:9).

E

u quero estar pronto quando Cristo
voltar, e você?
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É perguntando que se aprende

S

Por que Jesus está demorando a voltar?

abe o que é interessante na sua
pergunta? Parece que você quer
tanto que Jesus volte LOGO que
está impaciente com a espera! Estamos
certos que Jesus está feliz por você
ansiar por Seu retorno. Se quisesse
que ele ficasse longe ou demorasse
a retornar seria porque talvez você
estivesse mais interessado em alguma
coisa terrena, que O deixaria triste.

O

apóstolo Pedro tinha algumas
coisas interessantes a dizer a
esse respeito. Ele nos lembra que
um dia para o Senhor é como mil anos
e mil anos é como um dia (2 Pedro 3:8).
Em outras palavras as medidas de tempo
de Deus são diferentes das nossas.
Pedro nos diz que escarnecedores vão
dizer: “Por que Jesus não veio como ele
prometeu? as coisas continuam como
sempre foram”.

O

apóstolo reafirma que Jesus
certamente cumprirá sua
promessa de retornar. A razão de
Ele não ter vindo ainda é porque algumas
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pessoas não estão preparadas. Elas
não tomaram a decisão de aceitar Jesus
como seu Salvador e Ele não quer que
essas pessoas pereçam (2 Pe. 3:9). Como
é bom ter um Deus tão amoroso!

E

llen White comenta a citação de
Pedro: “É a incredulidade e o
mundanismo, falta de consagração
e discórdia entre o professo povo de
Deus que nos manteve nesse mundo de
pecado por tantos anos.” Evangelismo,
p. 696.

P

ense nisso. Seria possível que nós
em parte sejamos responsáveis
por Jesus ainda não ter retornado?
Seria por causa da nossa falta de fé ou
de nossas preocupações com as coisas
terrenas? Está Ele esperando que nos
comprometamos de verdade?

E

ssas são perguntas sobre as quais
devemos refletir e orar, não acha?

Céu

Visões do

Os Aventureiros da Associação Paulista Sul
reuniram-se nos dias 11 a 13 de setembro
em São Sebastião, litoral de São Paulo, para
aprenderem um pouco mais sobre a história
da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Durante todos os dias do evento, os
aventureiros assistiram a uma peça teatral
sobre os primórdios do movimento adventista:
a pregação dos mileritas, a revelação de Hiran
Edson, o chamado profético e as visões de
Ellen G. White.
A visão de Ellen G. White sobre o Céu
impressionou a todos os presentes. E, no
domingo de manhã, os participantes do
aventuri vestiram-se de branco e tiveram um
lindo desjejum com atores que representaram
Jesus e os anjos. Sonhar com o Céu foi a maior
aventura que o final de semana proporcionou.
Foi uma grande festa espiritual e a equipe
do Centro White ficou muito alegre em
participar!
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No livro Primeiros Escritos, p. 16-19 (adaptado), Ellen White descreve o que ela viu no céu enquanto em
visão pela primeira vez, quando ainda era uma garota de 17 anos.
E todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés.
Havia anjos de todos os lados ao nosso redor quando caminhávamos sobre o mar de vidro
em direção à porta da cidade. Jesus levantou seu poderoso e glorioso braço, segurou o
portal de pérolas, fê-lo girar sobre seus luzentes gonzos, e nos disse: “Lavastes vossas vestes
em Meu sangue, permanecestes firmes pela Minha verdade; entrai.” Todos entramos e
sentíamos ter perfeito direito à cidade.
Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de
água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco
da árvore, e do outro lado outro, ambos de ouro puro e transparente. A princípio pensei
que via duas árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore.
Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se
até o lugar em que nos achávamos, e seu fruto era esplêndido; tinha o aspecto de ouro,
misturado com prata.
Todos nós fomos debaixo da árvore, e sentamo-nos para contemplar o encanto
daquele lugar, quando os irmãos Fitch e Stockman, que pregaram o evangelho do reino, e
a quem Deus depusera na sepultura para os salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram
o que aconteceu enquanto eles estavam dormindo em suas sepulturas. Tentamos lembrar
nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno
de glória mui excelente que nos rodeava que nada pudemos dizer-lhes, e todos exclamamos

“Aleluia! é muito fácil alcançar o Céu!”

e tocamos nossas gloriosas harpas e fizemos com que as arcadas do Céu reboassem.
Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a Terra, sobre uma
grande e íngreme montanha que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em duas,
formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade, com
doze fundamentos, e doze portas, três de cada lado, e um anjo em cada porta. Todos
exclamamos: “A cidade, a grande cidade, vem, vem de Deus descendo do Céu”; e ela veio
e se pôs no lugar em que nos achávamos.
Pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas belíssimas,
que tinham a aparência de prata, apoiadas por quatro colunas marchetadas de pérolas
preciosas, muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos.
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Em cada uma havia uma prateleira
de ouro. Vi muitos dos santos
entrarem nas casas, tirarem sua
coroa resplandecente, e pô-la na
prateleira, saindo então para o
campo ao lado das casas, para
lidar com a terra; não como temos
de fazer com a terra aqui, não,
absolutamente. Uma gloriosa luz
lhes resplandecia em redor da
cabeça, e estavam continuamente
louvando a Deus.
Vi outro campo repleto de todas
as espécies de flores; e quando
as apanhei, exclamei: “Elas nunca
murcharão.” Em seguida vi um
campo de relva alta, cujo belíssimo
aspecto causava admiração;
era uma vegetação viva, e
tinha reflexos de prata e ouro
quando magnificamente se
agitava para glória do Rei
Jesus.
Entramos, então, num campo
cheio de todas as espécies de
animais: o leão, o cordeiro,
o leopardo, o lobo, todos
juntos em perfeita união.
Passamos pelo meio deles, e
pacificamente nos acompanharam.
Dali entramos num bosque, não
como os escuros bosques que aqui
temos, não, absolutamente, mas
claro e por toda parte glorioso;
os ramos das árvores agitavamse de um para outro lado, e
todos exclamamos: “Moraremos
com segurança na solidão,
e dormiremos nos bosques.”
Atravessamos os bosques, pois
estávamos a caminho do Monte
Sião.
No trajeto encontramos uma
multidão que também contemplava
as belezas do lugar. Notei a cor
vermelha na borda de suas vestes,
o brilho das coroas e a alvura
puríssima dos vestidos. Quando

os saudamos, perguntei a Jesus
quem eram eles. Disse que eram
mártires que por amor a Ele haviam
sido mortos. Com eles estava uma
inumerável multidão de crianças
que tinham também uma orla
vermelha em suas vestes.
O Monte Sião estava exatamente
diante de nós, e sobre o monte
um belo templo, em cujo redor
havia sete outras montanhas,
sobre as quais cresciam rosas e
lírios. E vi as crianças subirem, ou,
se o preferiam, fazer uso de suas
pequenas asas e voar ao cimo das
montanhas e apanhar flores que
nunca murcharão. Para embelezar

o lugar, havia em redor do templo
todas as espécies de árvores; o
buxo, o pinheiro, o cipreste, a
oliveira, a murta, a romãzeira e
a figueira, curvada ao peso de
seus figos maduros, embelezavam
aquele local. E quando estávamos
para entrar no santo templo, Jesus
levantou Sua bela voz e disse:
“Somente os 144.000 entram
neste lugar”, e nós exclamamos:
“Aleluia”!
Esse templo era apoiado por
sete colunas, todas de ouro
transparente, engastadas de pérolas
belíssimas. As maravilhosas coisas
que ali vi, não as pude descrever.
Oh! se me fosse dado falar a língua
de Canaã, poderia então contar

um pouco das glórias do mundo
melhor. Vi lá mesas de pedra, em
que estavam gravados com letras
de ouro os nomes dos 144.000.
Depois de contemplar a beleza do
templo, saímos, e Jesus nos deixou
e foi à cidade. Logo Lhe ouvimos
de novo a delicada voz, dizendo:
“Vinde, povo Meu; viestes da
grande tribulação, e fizestes Minha
vontade; sofrestes por Mim; vinde
à ceia, pois Eu Me cingirei e vos
servirei". Nós exclamamos: “Aleluia!
Glória!" e entramos na cidade.
E vi uma mesa de pura prata;
tinha muitos quilômetros de
comprimento, contudo nossos
olhares podiam alcançá-la toda.
Vi o fruto da árvore da vida, o
maná, amêndoas, figos, romãs,
uvas e muitas outras espécies
de frutas. Pedi a Jesus que me
deixasse comer do fruto. Disse
Ele: “Agora não. Os que comem
do fruto deste lugar, não mais
voltam à Terra. Mas, dentro em
pouco, se fores fiel, não somente
comerás do fruto da árvore da
vida mas beberás também da
água da fonte”. E disse: “Deves
novamente voltar à Terra, e relatar
a outros o que te revelei”.
Então um anjo me trouxe
mansamente a este mundo escuro.
Algumas vezes penso que não mais
posso permanecer aqui; todas as
coisas da Terra parecem demasiado
áridas. Sinto-me muito solitária
aqui, pois vi uma Terra melhor.
Depois que voltei da visão, todas
as coisas pareciam mudadas; uma
tristeza se espalhava sobre tudo que
eu contemplava. Oh! quão escuro
pareceu-me este mundo! Chorei
quando me encontrei aqui, e senti
saudades. Eu tinha visto um mundo
melhor, e o atual perdeu o seu
valor.
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Alguns homens sábios fitavam

reconheceram Deus como Criador

o céu escuro, de repente notaram um

e aprenderam a amá-Lo. Também

intenso brilho no horizonte. O que isso

estudaram as profecias sobre o Messias

significava?

e criam que sua vinda seria breve. Os

Será que um grande evento
está prestes a acontecer? Eles não

judeus chamavam esses homens de
pagãos, mas eles não eram idólatras.

sabiam que aquela luz vinha dos

Eram pessoas honestas que

anjos que apareceram aos pastores

queriam saber a verdade e fazer a

em Belém. O brilho intenso se dissipou

vontade de Deus. Eles seguiram a

gradualmente até aparecer uma estrela

estrela que os conduziu à Judéia. Mas,

nova nos céus. Os sábios lembraram-

quando chegaram próximo a Jerusalém

se da profecia que dizia “uma estrela

a estrela ficou tão ofuscada, que já não

procederá de Jacó e um cetro subirá

podiam acompanhá-la. Achando que

de Israel” (Nm. 24:17).

os Judeus os guiariam ao Salvador, os

Seria essa estrela o sinal que o

homens sábios entraram em Jerusalém

Messias viria? Eles decidiram segui-la

e perguntaram: “Onde está o bebê que

para comprovar. Esses homens eram

nasceu para ser o Rei dos judeus? Vimos

filósofos que viviam em um país distante

sua estrela no oriente e viemos adorá-

do leste. Eles estudaram a natureza,

lo”.
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Quando o rei Herodes ouviu

até parar em cima do lugar onde a

sobre o novo rei dos judeus, ficou muito

criança estava. Quando os homens sábios

preocupado e todo o povo de Jerusalém

viram a estrela, encheram-se de alegria.

também. Herodes fez uma reunião com

Entraram na casa onde a criança estava

todos os sacerdotes e mestres da Lei. Ele

e a encontraram com sua mãe, Maria.

perguntou onde o bebê deveria nascer,

Prostraram-se e adoraram a criança.

estes responderam que seria na cidade de

Abriram seus presentes e trouxeram a ele

Belém da Judéia (Mt. 2:2-5).

tesouros como ouro, incenso e mirra (Mt.

Herodes enviou os magos a Belém
dizendo: “Vão e procurem a criança e

2:8-11).
Os Magos deram a Jesus as

quando encontrá-la, voltem e contem-me

coisas mais preciosas que tinham. Nós

para que eu também possa adorá-la”.

deveríamos seguir seu exemplo e dar a

Os reis magos ouviram o rei e então
partiram. Eles viram a mesma estrela que

Jesus o melhor de tudo que temos: nosso
tempo, dinheiro e amor.

estava no oriente. Ela foi adiante deles

Adaptado de

Vida de Jesus

Arte:

Ellen White Visionário Teen | 9

Envolva-se

Lar

Quase no

J

esus disse que haverá algumas
surpresas no céu! Talvez não vejamos
algumas pessoas que esperávamos
encontrar lá. Algumas pessoas que oravam
tão amavelmente não estarão lá. Nem
algumas pessoas que operaram milagres no
nome de Jesus (Mt. 7:21-23). Por outro lado,
Ellen White diz que encontraremos pessoas
que nem seus próprios vizinhos esperavam
encontrar lá!(Parábolas de Jesus, p.72).
Então, porque algumas pessoas estarão lá e
outras não? A resposta se centraliza em um
nome: JESUS!
le é o único caminho para o céu (At.
4:12). Quando nós O aceitarmos como
nosso Salvador, faremos as coisas

E

que Ele fez, como por exemplo, cuidar dos
necessitados e desabrigados.Cristo disse
que no fim Ele vai separar os cabritos dos
bodes (os salvos dos perdidos) baseado em
como eles trataram as outras pessoas
(Mt.25:31-46).
o Nordeste brasileiro
7 mil jovens têm-se
destacado por abrirem
mão de suas férias e dirigiremse a algumas cidades sem
presença adventista para
evangelizarem. O projeto
que recruta esses bravos
missionários é a Missão
Calebe, organizada pela
União Nordeste Brasileira.

N

Divirta-se

com um Propósito
Missão Calebe:
Visionário: Contem-nos um pouco sobre o projeto
de vocês.
Samuel: A Missão Calebe é um projeto
maravilhoso que visa “salvar do pecado e guiar no
serviço”. O projeto está permitindo que muitos
de nós passemos realmente a trabalhar com todas
as nossas forças, buscando cada dia melhorar as
programações para aumentar o interesse daqueles
que aceitam o convite. Sentimos cada vez mais o
poder de Deus nas nossas vidas.
Rafaela: O nosso projeto inicial era apenas
fazer o evangelismo durante um mês; esse é o
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objetivo da Missão Calebe. Contudo,
a nossa realidade
era mais desafiadora do que apenas
convidar a vizinhança para estudar
a Bíblia. A pequena igreja, que na
verdade ainda era um grupo, estava
basicamente composta por membros recém
batizados e muitos deles já afastados por
problemas internos, entre os próprios irmãos.
A proposta foi, então, trabalhar com os dois
grupos. O primeiro, o dos que já estavam na
igreja, precisava de um auxílio para se manter
nos caminhos de Deus, enquanto o segundo,
ouvir a mensagem de salvação. As mensagens,
os apelos, as instruções e as visitas eram
direcionadas para os dois grupos.

Visionário: Vocês tiveram alguma experiência
marcante?
Rafaela: Essa experiência foi da Missão de
2008: tínhamos um amigo muito especial
que, infelizmente, era escravo da bebida. Ele
conseguiu, com a ajuda de Deus, passar todo
aquele período sem beber e freqüentar os
cultos. No passado ele já havia tentado
frequentar, mas sempre desistia,
por estar muito embriagado. Ele
não chegou a tomar a decisão
enquanto ainda estávamos lá,
mas tenho a certeza que a
Palavra de Deus não volta
vazia.
Débora: Sim. A maioria
das pessoas que
aceitaram estudar a
Bíblia não sabia ler.
Chamou minha atenção
a fé que possuíam
unicamente por ouvir
a Palavra de Deus e
em seguida tomarem a
decisão de entregar
a vida à Cristo.
Em um mundo
tão cético,
saber que
ainda existem
pessoas sinceras
a esse ponto
nos motivava a
continuar o trabalho,
e, ainda hoje, nos faz
acordar para o poder de
Deus em alcançar seus
filhos. A Dona Maria, uma
das pessoas com quem
estudamos, disse que era
como se ela antes vivesse
em total escuridão e que lhe
apresentamos a luz.
Jeane: Eu não sabia que dar estudos bíblicos
a várias pessoas por dia fosse tão marcante e
edificante para minha vida.

Samuel: Vi como Deus responde as orações de
modo direto. Um casal que conhecemos fazia
todos os dias um culto familiar matinal e o
estudava a Bíblia. Pediram a Deus que enviasse
alguém para lhes ajudar e tirar dúvidas. Quando
chegamos à residência deles, nos disseram que
fomos enviados por Deus, em resposta às suas
orações.
Visionário: Alguém teve dificuldade de se
adaptar ao projeto?
Todos (com exceção do relato da Débora):
Nãoooo!!!!!!!!
Débora: Sim, uma amiga quase voltou pra casa
por causa da intolerância a alguns alimentos,
mas todos a ajudaram a continuar. Os desafios
na adaptação eram basicamente: banheiro,
mosquitos, alimentação, sol muito quente,
morros pra subir e descer, chuva e cumprir
horários.
Visionário: Então, o que mais vocês fizeram?
Rafaela: Como estávamos em bairros muito
humildes, os quais nem tinham saneamento
básico, pedimos ajuda às nossas igrejas e a
pessoas que não professavam a nossa fé, paras
que nos ajudassem com alimentos e roupas.
Esses donativos foram entregues aos membros e
aos que estavam estudando a Bíblia. Não adianta
dar o alimento espiritual se as pessoas estão
necessitando primeiro do alimento material.
Débora Teixeira: Fizemos amigos pra vida
toda, conhecemos a cultura local e os pontos
turísticos. Foi muito legal! Ah, fazer o culto ao
nascer do sol na beira da praia é algo que não
dá pra descrever...
Henrique: Além dos estudos bíblicos, fizemos
alguns trabalhos comunitários e muitos amigos.
André Teles: Além de estudos e muitas visitas,
nas folgas passeamos na prainha, conversamos
na praça e rimos bastante com todo o grupo. Foi
muito divertido!
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Visionário: Alguém de vocês tem uma
mensagem de conclusão?
Rafaela: A Missão Calebe é um presente
dado por Deus para nós, os jovens.
Os anjos desejavam fazer o que Deus
nos confiou, que é levar a mensagem
de salvação a toda criatura, mas esse
privilégio Ele deu a nós, seres pecadores.
E quem já participou sabe da alegria
que é ver a transformação que Jesus faz
na vida dessas pessoas. Participe você
também da Missão Calebe.
Pâmela: Ser Calebe é ouvir a voz de
Deus, não endurecer o coração, e ter uma
mudança completa. Sabemos que não é
por acaso que estamos aqui.
Aline: A cada dia visitamos pessoas
especiais. Através de nossas visitas o
Espírito Santo trabalha na visa das pessoas
e conquista seus corações. Ser Calebe não
é apenas dizer: “Sou Calebe”. É deixar
Cristo agir em você, é uma experiência
maravilhosa e hoje eu posso afirmar que
SOU CALEBE!
Débora: Diante da vontade
de desistir e da
saudade de casa
(e não foram
poucas as
vezes que isto
aconteceu!),
lembrar que
Cristo deixou
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todo o conforto do Céu pra nos salvar e
com certeza sentiu saudades do Céu, me
fez ver que nada que renunciemos aqui
pode se comparar com o que Cristo fez.
Qualquer renúncia pela salvação de uma
pessoa é válida e recompensante!
Obrigado Calebes!
Saiba mais sobre este projeto, acessando:
www.calebe.org.br.

“Em verdade vos digo que,
sempre que o fizestes a um
destes meus pequeninos, a
Mim o fizestes”.

Mateus 25:40

Sugestões
Gostaria de parabenizar pela revista
Visionário Teen e testemunhar sobre como
foi bom utilizá-la em sala de aula inclusive.
Utilizamos a seção 17 dicas de Ellen com
o 8º ano do ensino fundamental II. E foi
uma bênção conversar com os alunos
sobre os conselhos de Ellen White sobre os
divertimentos.
Muitos tinham tido pouco contado
com escritos de Ellen White e foi uma
oportunidade para descobrirem mais sobre a
profetisa. A revista ainda foi disponibilizada
para atividades de leitura e interpretação
nas aulas de português. Ainda pretendemos
divulgar no site do colégio esse material.
Pensando em maximizar o uso da revista.
Queria sugerir que a revista estivesse
disponível também em algum serviço como
o Google Docs, onde ela pudesse ser lida
sem fazer download. Outra sugestão seria
desenvolver um tipo de game simples para o
adolescente vivenciar os desafios da história
da igreja ou dos personagens bíblicos. A ONU
fez um game que pode servir de exemplo
(http://food-force.educacional.com.br/
index.html).

Pr. Mauro,
Suas sugestões são muito bem vindas!
Ficamos contentes em saber que a Revista
Visionário Teen tem contribuído para
enriquecer tuas aulas! Com certeza, tua
experiência estimulará outros professores a
fazerem o mesmo.
Nossa equipe estudou meios para atender
algumas sugestões, como por exemplo, a
visualização da revista sem fazer download
essa é a primeira edição com esse novo
recurso! Quanto ao game, já pensamos em
elaborar alguma coisa. Nosso problema
esbarra em recursos humanos para tal. Mas,
tua sugestão nos faz lembrar em colocar este
assunto em nossa lista de oração e pedir que
Deus opere em prol.
Esperamos que esta revista continue a servir
a teus alunos e fortalecer a fé em Ellen
White.

Equipe do Centro de Pesquisas Ellen
G. White

Grato,

Pr. Mauro Dias

Pastoral Educacional
Colégio Adventista UNASP
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Quando eu chegar
O Céu é um lindo lugar onde
almejamos
estar,
pois
ali
vamos habitar com Jesus
onde a morte já não mais
haverá e só o amor irá reinar.
Mas, o que será a primeira coisa
que você fará quando nesse lindo
lugar chegar? Quando eu chegar
ao céu a primeira coisa que farei
será contemplar o belo lugar com
águas cristalinas que Deus tem
preparado para cada um de nós.
Quero andar pelas ruas de ouro
e ir até Jesus e agradecer por
tudo que Ele fez por mim, beijar
seus pés em forma de gratidão
pelos milagres realizados em
minha vida. Quero voar pelo
lindo jardim, comer do fruto
da vida, brincar com animais
lindos e mansos que ali terá.
Depois, quero conversar com
algumas pessoas que foram
exemplo para mim, como:
Abraão, o pai da fé; Moisés que
abriu o mar vermelho; Davi,
que desafiou o gigante; José e
Maria, que foram os pais carnais
do meu Salvador; Jó que confiou
em Deus; Daniel que foi para a
cova dos leões. Ou seja, quero
conhecer todos as pessoas
que foram para mim um guia.
E claro, quero ver entes
queridos que já não vivem mais
ao meu lado, quero ver pessoas
especiais que
a anos não
vejo. Quero ali, naquele lindo
país, poder esta com minha
família ao lado de meu Senhor.
Olídia Barroso de Almeida
16 anos, Costa Rica - MS
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ao Céu...

Embarcando

para o

CÉU

Como seria se companhias aéreas ou de
ônibus vendessem passagens para irmos
até o Céu? Ou então se empresas turísticas
fizessem pacotes de viagens para o lugar
onde Jesus e seus anjos se encontram? Ah,
com certeza filas contornariam os guichês,
as empresas não dariam conta das partidas,
os bilhetes seriam caríssimos e o governo
controlaria rigorosamente os vistos porque,
afinal de contas, todo mundo gostaria de
viver no paraíso celestial.
Infelizmente, muitas pessoas não acreditam
na promessa que Jesus fez, registrada
em João 14: 1-3. Lá Ele diz que preparou
um lugar especial para nós e que virá nos
buscar! Não precisaremos de nenhum meio
de transporte, seremos levados pelo ar e
viveremos para sempre (I Ts. 4:17)!
Um ditado popular diz que “o melhor da
festa é esperar por ela”. Obviamente, este
pensamento não é verdadeiro sobre a grande
festa que teremos no Céu, mas ele pode nos
ajudar a viver com mais alegria aqui na terra
enquanto esperamos por este momento.
Desde criança gosto muito de sonhar com o
dia que chegarei ao Céu. Certa vez, meus
pais me presentearam com um disco do
Grupo Integração. “Expresso Trem Feliz” era
o nome daquele álbum que vinha recheado
de músicas infantis que falavam sobre o lar
celestial.
Eu realmente ficava inspirada com aquelas
canções. Uma delas dizia assim: “Vou cantar
que o céu é bom e é um lugar feliz. Feito
para criancinhas é um bom país. Quando
nós chegarmos lá que bom será enfim. E
pensar que o céu foi feito para mim e ti...”
Outra falava de coisas tristes que no céu não
haverá, uma delas era “comida horrível para
engolir”.
Eu ficava pensando em como será ótimo
conhecer meus tios que morreram antes
mesmo de eu nascer. Ansiava que Jesus

viesse me buscar enquanto fosse criança
para que eu ainda pudesse sentar em
seu colo. Lembro de uma tarde que eu
estava tão motivada para ir a este lugar
que comecei a contar de minha esperança
para uma amiga, e logo nós duas estávamos
sonhando juntas com o Céu!
Lá não será parque de diversões, mas
um lugar onde viveremos eternamente
felizes com Jesus, descobrindo os grandes
mistérios de seu amor. Mas é claro que
diversão não irá faltar!
Como cristãos adventistas, devemos estar
de malas prontas para este dia. E sabe
o que deve ter na nossa bagagem? Um
coração totalmente dedicado a Jesus e um
caráter que reflita o nosso Mestre.
Quer garantir o seu passaporte para
este lindo lugar? A Bíblia está repleta de
instruções para aqueles que se candidatam
a desembarcar no Reino Celestial. Uma
destas diz que os humildes de
espírito lá entrarão (Mt. 5:3).
Em outro texto, Jesus fala
que aquele que cumpre
a vontade de Deus
lá estará (Mt
7:21).

Não
perca
tempo.
Preparase para
esta grande
viagem.
Embarque
neste lindo
sonho.

eira

liv
ge O

Lie
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Lar

Quase no
Gerson nasceu em uma
fazenda em um dos estados
do oeste da América do
Norte. Quando ainda era
garoto aprendeu a andar
a cavalo e cavalgou pelos
pelas vastas campinas que
podia contemplar de casa.
Ele amava tudo naquele
lugar: os cavalos, as vacas,
as ovelhas, os cachorros,
as galinhas, a velha casa
da fazenda e o quarto
que era seu. E, acima de
tudo, amava seu pai e sua
mãe. O rapaz alegremente
trabalhava para eles, em
casa e no campo. Gerson
esperava que nunca tivesse de deixar esse
lugar. Mas, certo dia, ele foi chamado para o
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exército e enviado para lutar
em uma terra distante.
Embora estivesse em outro
país, seu coração estava em
casa. Desejava que aquela
guerra horrível terminasse
para que pudesse retornar
à sua terra natal e ver seus
pais de novo! Aquele soldado
costumava olhar para as
estrelas quando estava na
guarda e sonhava com esse
tempo feliz.
Quando chegou o último
dia, ele foi enviado pra
casa. Depois de uma longa
jornada chegou a uma vila
onde pegou um ônibus que o conduziria à
fazenda Alas. Quando ele chegou à estação

descobriu que o ultimo ônibus já havia
partido! Pobre Gerson! O que ele poderia
fazer agora?
Todas as lojas e postos estavam fechados.
E, para piorar as coisas, começou uma
tempestade. De repente, ele viu um carro
velho fora da garagem, era um carro
enferrujado com seus vidros quebrados, mas,
Gerson pensou consigo: “Se eu puder acordar
o dono do carro, eu posso comprá-lo e dirigir
até a fazenda”.

Quando reencontrou
seus pais sua alegria foi
grande demais para ser
expressa em palavras.
nem problemas, nem dores ou sofrimento. Em
meio às trevas, tempestades, chuva e granizo
devemos perseguir nosso alvo.
Esse lar glorioso não está muito longe. Todas
as manhãs ficamos mais próximos dele. Cada
dia que passa é um dia a menos. E tudo o
que acontece no mundo, os esforços para
falarmos as pessoas sobre o amor de Jesus
indicam a proximidade da volta de Jesus.
Todos os que se empenham em pregar
a Palavra de Deus clamam pelo Lar
Celestial.

Então, ele bateu na
porta até que alguém veio.
Comprou o carro velho com suas ultimas
economias que havia em seus bolsos e seguiu
para sua casa no meio da noite.

Um dia, muito em breve, estaremos lá e
Jesus nos receberá com seus braços abertos
em uma amável recepção. Que maravilhosa
recepção será!

Você acha que ele se importava se estava
chovendo muito e de estar molhado dos pés
à cabeça?

Adaptado de Uncle Arthur’s Bedtime Stories,
Vol. 11, p. 79.

Não, ele estava voltando ao lar! Cada giro
das rodas, cada lombada na estrada ele
gritava: “Minha casa!”.




Ao chegar lá reencontrou seus pais e sua
alegria foi grande demais para ser expressa
em palavras. Sim ele estava finalmente em
casa!
Nós da mesma maneira, estamos a caminho
do nosso lar celestial. Todo garoto e garota
que ama a Jesus irá para lá. É um lar bonito
e alegre com muitas moradas - suficientes
para todos os que queiram estar lá. E dentro
dos seus muros não haverá mais dor, nem
doença, nem morte, nem lágrimas. Todos os
conflitos do mundo serão esquecidos. Não
devemos deixar que nada nos impeça de ir:
Ellen
White
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Você sabia?

Em

1846 foi
mostrado a
Ellen White
uma visão panorâmica dos
planetas, estrelas e galáxias.
Embora ela nunca tenha
escrito algum detalhe sobre

essa visão, o capitão José
Bates que passou a vida
estudando as estrelas para
orientar seus navios, estava
presente à reunião. Ele
declarou que a descrição
“dos céus abertos” de Ellen

White superou em muito o
que qualquer autor tenha
escrito sobre o assunto.
Dois anos depois, em 1848,
Ellen White descreveu a
localização desse “espaço
aberto”.

“Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e
recuou; pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, donde vinha a
voz de Deus”. Primeiros Escritos, p. 41.

Esta

Esta imagem da nebulosa de Órion é uma das maiores figuras já
montada a partir de fotos parciais. Quando o telescópio Espacial
Hubble foi lançado, ele conseguiu capturar um panorama
espetacular do centro da nebulosa de Órion. Esta é a primeira vez desde a visão
de Ellen White que podemos vislumbrar as maravilhas que Deus revelou a ela bem
antes das viagens espaciais ou dos telescópios serem imaginados.

Para ver um vídeo de Órion produzido pela NASA, acesse:
http://www.youtube.com/v/UCp-XKeSvSY&hl=en&fs=1&rel=0
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Pense nisso

A

lgumas pessoas que viveram
na terra já estão no céu:

• Enoque - Hebreus 11:5
• Moisés - Lucas 9:28-32
• Elias - Mateus 17:2-4

A

maioria daqueles que
morreram na fé em Jesus
estão dormindo em suas sepulturas,
esperando a grande manhã da
ressurreição (Tessalonicenses 4:16-17).

O

povo de Deus julgará os atos dos
perdidos nos primeiros MIL ANOS
no Céu (I Coríntios 6:2-3).

Tire suas conclusões

Nós entrevistamos VOCÊ

http://www.youtube.com/v/UbP4M2DAaCo&hl=en&fs=1&rel=0&border=1
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5 Respostas de Ellen

sobre o

Ceu
/

/

Como eu chego la?

Onde moraremos?
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/

Alguem morrera la?
/

/

/

O que faremos la?
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Cindy responde!
Quem realmente irá pro Céu?

Eu quero ir, mas
não tenho certeza se estou pronto para a volta de Jesus. (Anônimo)

Querido “Anônimo”,
Talvez você tenha feito a pergunta mais importante da vida. Você pode achar a resposta
para sua pergunta na Palavra de Deus, então, pegue sua Bíblia e peça ao Espírito Santo
para lhe dar entendimento especial para os textos citados abaixo.
Esteja certo de três coisas (1) Jesus quer que você esteja no Céu - 2 Pedro 3:9,13-14;
(2) Sua Palavra ensina exatamente como chegar lá - Atos 4:12 e, (3) Deus deseja que
você tenha certeza de sua salvação - 1 João 5:13.
No momento em que você aceita Jesus como Seu Salvador, peça para Ele perdoar seus
pecados. Creia que Ele morreu em seu lugar (Romanos 6:23) e que Sua justiça (santidade
e boa conduta) te reveste (1João 1:7). Nesse momento Deus o olha como se nunca tivesse
pecado ou feito algo errado! Você é Seu filho e tem a vida eterna (João 3:16).
Todo dia podemos fazer essa oração: “Senhor Jesus, estou triste por meus pecados.
Obrigado por morrer na cruz, recebendo o castigo que deveria ser meu. Eu amo muito o
Senhor! Por favor, ajude-me a ser mais semelhante a Ti”. Quando fazemos isso de todo
o coração, todo o céu celebra a nossa adoção na família de Deus (João 1:12) e, pelo
resto de nossa vida, Jesus nos ajuda a ser mais semelhante a Ele (Filipenses 1:6).
Nossa salvação, nosso passaporte para Céu é um presente de
Deus. Nunca poderemos comprá-la (Efésios 2:8-9). Mas podemos
demonstrar nossa gratidão pela maravilhosa graça de Jesus por
toda nossa vida vivendo em
obediência à sua vontade. (João
14:15).
Se você possui alguma dúvida
Então, quando Jesus voltar para
levar sua família ao céu, nós
diremos com segurança: “Esse é
meu Deus. Eu esperei por ele, e
ele me salvará” (Isaías 25:9).
.
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relacioanada a Ellen White, a
Igreja Adventista do Sétimo
Dia ou questões bíblicas
sobre nosso próximo tema ESPORTES, envie um e-mail
parra:
visionarioteen@hotmail.com .

Arte: Victoria,
14 anos
Ukraine, EUA

CANTINHO DO
L
E
I
T
O
R
Este é o seu mural! En
conosco seus talentostão compartilhe
Nosso próximo tema se e expressões.
Envie-nos suas idéiasrá sobre esportes.
tema, como arte, poescom relação ao
parágrafo sobre o que ia ou um breve
pra viver e prom er ovocê está fazendo
esporte cristão
na sua vizinhança,oves
co
la
corra, pois já estamos ou igreja. Mas
balhando na
revista do próximotra
tri
mestre.
visionarioteen@hotmai
l.com

Vencedora do C
oncurso
de Redação

Confira na página
__ a redação ca
mpeã de
nosso concusro.

A vencedora fo
i a jovem de 16,
Olídia Barroso
de Costa Rica, M
ato Grosso do Su
l.
Ela escolheu o liv
ro "Proibido para
Meninos,
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O que nós
faremos no Céu . . .
Use as palavras nos espaços abaixo e descubra um pouco sobe o que
faremos no Céu.

L
S
O
M
E
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E
D
N
E
T
N
E
Q
M

J
E
H
A
T
B
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T
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R
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E
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U
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I
U
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C
S
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O
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A
E
E

A
S
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A
U
R
S
M
M
S
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SEU
MAIS
QUE
PARA
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__ __ __ __ __ __

__ __ __ __

ela

U
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U
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C
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A
C
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IMPORTANTE
CRISTO
AMOR
CRUZ

Nós __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __

I
C
A
L
B
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U
Z
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N
E
G
O
M
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é

mais

R
E
R
V
U
T
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O
A
J
D
P
T
Q
D

S
U
C
Q
U
E
N
O
Z
E
S
F
H
I
F

J
B
O
M
T
N
A
T
R
O
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M
I
H
C

ENTENDEREMOS
COMO
DEMONSTRA

e

__ __ __ __

por

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __

o

__ __ __

Adaptado de O Grande Conflito, p. 652.
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a

__ __ __ __
__ __ __ __ .

nós

Respostas
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llen White Ellen White nasceu em 1827 no estado do Maine,
EUA. Os adventistas do sétimo dia creem que Deus a chamou
para ser uma profetisa e lhe deu mensagens por meio de sonhos
e visões, como as descritas na Bíblia (Joel 2:28-29, Efésios 4:11-13). Os
escritos de Ellen White trazem mensagens de esperança que expressam o
amor de Jesus por cada pessoa. Ela declarou que os dez Mandamentos
são baseados no grande amor de Deus e Ele ajudará os seus filhos a
guardá-los em resposta a esse amor. Ellen White dedicou sua vida
inteira pra servir aos outros.
Os editores de Visionário Teen convidam você a ler os escritos
de Ellen White. Você pode começar com Caminho a Cristo,
Vida de Jesus, Deus e o Anjo Rebelde (adaptação de O Grande
Conflito) todos reescritos em linguagem jovem e disponíveis no
site da Casa Publicadora Brasileira (www.cpb.com.br). Descubra,
aproveite, e construa um relacionamento forte com Jesus.
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Esportes

Próxima edição de
Visionário Teen

Nossa próxima edição de Visionário Teen terá como
temática os Esportes. Estamos esperando sua
contribuição: fotos, poesias, textos, vídeos etc.
Envie por e-mail ou para nosso endereço!

Outras Fontes
Lucy - A Garota que Esperou Jesus - Carolyn Byers
Visões do Céu—Ellen G. White

Para adquirir os livros:
www.cpb
Loja da Casa - UNASP - EC
(19) 3858-9036

Ellen White Visionary for Kids (Ve.Z) é produzido
e publicado online quatro vezes ao ano pelo
Ellen G. White Estate, Inc. (Patrimônio Literário
Ellen G. White). A versão em português é
produzida pelo Centro de Pesquisas Ellen G.
White – Brasil.
Edição em inglês:
Elllen White Visionary for Kids
Disponível no site do Patrimônio Ellen G. White:
www.whiteestate.org.br
WhiteEstate.org/VEZ
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