Conselhos sobre a questão dos 144.000
(Leia o Grande Conflito, pp. 648-649 para as afirmações fundamentais)
Uma questão não essencial
“Cristo diz que haveria na igreja aqueles que apresentariam fábulas e suposições,
quando Deus tem dado grande, elevada e enobrecedora verdade, que deveria sempre
estar guardada na casa do tesouro da mente. Quando os homens usam esta ou aquela
teoria, quando estão curiosos para saber coisas que não são necessárias saber, Deus não
os está conduzindo. Não é plano dele que seus filhos apresentem coisas que eles têm
que supor, e que não estão na palavra. Não é vontade dele que eles entrem em
controvérsias sobre questões que não os ajudarão espiritualmente, tal como a questão de
que serão aqueles que estarão entre os 144.000. Aqueles que são os eleitos de Deus, em
pouco tempo saberão sem nenhuma dúvida.”
“Meus irmãos e irmãs, apreciem e estudem as verdades dadas por Deus a vocês e a
seus filhos. Não gastem seu tempo em querer saber coisas que não serão de ajuda
espiritual. ‘O que devo eu fazer para herdar a vida eterna?’ Esta é a importante questão,
e tem sido claramente respondida. ‘O que está escrito na lei? Como você lê?’”
Mensagens Escolhidas,vol. 1 pp.174,175.
Esforce-se para estar entre os 144.000
“Vamos nos esforçar com todo o poder que Deus no dá para está entre os 144.000. E
façamos tudo a nosso alcance para ajudar os outros a ganharem o céu.” -Review and
Herald, 09 de março de 1905.
A Senhora White e os 144.000*
“O senhor me deu visões de outros mundos. Asas me foram dadas, e um anjo
assistente me conduziu da cidade a um lugar que era brilhante e glorioso. A grama do
lugar era verde vivo e os pássaros ali entoavam doces canções. Os habitantes do lugar
eram de todos os tamanhos, eles eram nobres, majestosos e amáveis. Eles traziam a
expressa imagem de Jesus, e seus semblantes irradiavam de santa alegria, expressão da
liberdade e felicidade do lugar ...eu implorei ao meu anjo assistente para me permitir
permanecer naquele lugar. Eu não poderia suportar a ideia de voltar para este mundo de
trevas novamente. Então o anjo disse, ‘Você deve voltar, e se você for fiel, você, com os
144.000, deverá ter o privilégio de visitar todos os mundos e ver as obras das mãos de
Deus’” Primeiros Escritos, pp.39-40.
A Senhora Hastings a estar com os 144.000
“Eu vi que ela [A Senhora Hastings, que tinha morrido] estava selada e se levantaria
com a voz de Deus e permaneceria em pé sobre a terra, e estaria com os 144.000. Eu vi
que nós não precisávamos no lamentar por ela; ela deveria descansar nos tempos de
crise.” Carta 10 (2SM 263).
Silêncio é eloquência
[A seguinte carta de C.C. Crisler, secretário chefe no escritório da Senhora White,
endereçada ao pastor E. E. Andross, presidente da Conferência da União do pacífico, foi
produzida por causa de um pedido dele para a Senhora White por alguma luz que ela
tivesse sobre os ensinamentos do Dr. B. E. Fullmer, de Los Angeles, de que os 144.000
seriam compostos apenas de americanos, ninguém de outras terras.]
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Sanatório de Elmshaven, Califórnia, 08 de dezembro de 1914. Querido irmão
Andross: Durante os poucos minutos restantes antes do meio dia antes de fechar os
correios, depois de receber seu pedido especial de investigação, eu enviei a você uma
rápida resposta a sua comunicação prometendo palavras adicionais por telégrafo. Esta
noite eu estou enviando a você a seguinte carta telegráfica:
“A Senhora White me instruiu a informá-lo que ela não tem luz além de que a
apresentação de certezas incertas, e a discussão de mistérios como se fossem verdades
reveladas, é perigosa e conduz ao desapontamento. Ela sugere que se construa sobre as
Sangradas Escrituras, o verdadeiro fundamento, em vez de sobre conjecturas pessoais.C. C. Crisler.”
“Quando eu lia a carta para a Senhora White, e ouvia seus comentários em resposta,
eu tinha comigo como testemunha o pastor D. E. Robinson.”
“Eu não tenho luz sobre esse assunto, ‘ela disse, após ouvir a carta. É um tempo
muito delicado no qual estamos vivendo num tempo quando devemos individualmente
nos agarrar com o senhor com todo o poder de nosso ser.’ Ela disse adiante:
“Aqueles que discutem teorias relacionadas a questões que não são reveladas estão
colocando a si mesmos em perigo de encontrar-se com o desapontamento.” “Esconda-se
em Deus, esconda seus mistérios no Senhor” - estas palavras se repetiram durante a
noite por várias vezes novamente. Desde o começo eu fui instruída que o Senhor Jesus
pode dar conselhos que não trarão desapontamento.
“Por favor diga aos meus irmãos que eu não tenho nada apresentado diante de mim
no tocante as circunstâncias relacionadas com o que eles escrevem,e eu posso afirmar
apenas aquilo que me foi apresentado.”
“Existem aqueles que tentam lidar com incertezas como se fossem certezas; e
quando eles chegam a esta posição, eles estão aonde é possível ao inimigo usá-los.”
“No passado, luz me foi dada repetidamente e quando uma crise surge, nós devemos
tomar conselhos de Deus, e traçar interessadamente cada item que apresenta a verdade
em sua veracidade.”
“A maior de todas as ajudas virá quando nós virmos a influência dos ensinamentos
das Sagradas Escrituras. Sua influência é conduzir-nos a permanecer em bases
exaltadas, onde nós edificaremos nossa fé e a fé dos outros, não sobre o que este,
aquele, ou outro diz, mais sobre o real fundamento, a Palavra do Deus vivo”
“Eu tenho tentado extrair das minhas anotações as palavras faladas pela Irmã White
após ouvir suas cartas e de porções escritas por mim, e também da minha pronta
resposta a você. Por nenhuma palavra ou sinal a Irmã White tentou dizer que partido
está certo ou que partido está errado. De modo algum ela fez algum comentário sobre
minha carta a você, e, até onde podemos entender, de modo algum ela tentou interpretar
ou explicar o que ela escreveu anos antes relacionado aos 144.000. Mas se erguendo
acima de meros detalhes, ela delineou os princípios explicitados acima.”
“Eu não tenho nada a adicionar ao que escrevi por volta do meio dia. Sim, há um
comentário da Irmã White feito quando eu estava lendo para ela minha carta. Ela
expressou satisfação sobre o fato de que eu incluí em minha carta para você as palavras,
“sobre a questão do exato significado dos 144.000 a Irmã White tem repetidamente nos
instruído que ‘silêncio é eloquência’”.
“Ela também comentou favoravelmente ao ouvir as palavras com as quais eu
terminei a carta, ‘tanto quanto eu sei até esse ponto, ninguém sabe a verdade completa
dessa questão, nem nós saberemos até que estejamos do outro lado do Jordão.”
“Eu me sinto confiante, Elder Andross, de que os irmãos do Sul da Califórnia
encontrarão bênçãos em revisar os ensinamentos das Escrituras no tocante aos 144.000,
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e vindo a lançar sobre estes ensinamentos qualquer luz que possa haver nos escritos
publicados da Irmã White. E como consideração feita com oração em relação a questão
em todas suas dimensões, eu acredito que Deus tornará a verdade suficientemente clara
para tornar possível a prevenção de desnecessária e inútil controvérsia sobre questões
não vitais a salvação de preciosas almas.”
“Como os mais amáveis cumprimentos, e orando para que Deus dê ampla
compreensão bem como clareza de visão para aqueles chamados para manejar este
complicado problema que tem surgido, eu sou como sempre, sinceramente seu,
C.C.Crisler”.
White Estate
21 de Dezembro de 1964.
Revisado em Setembro de 1990.

Nota* Observe que a promessa dada a Senhora White foi de que se ela fosse fiel, ela com os 144.000 teriam certos
privilégios.
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