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Resumo: Trata-se, o conteúdo do presente artigo, de um complexo de formulações especulativas a 

respeito da primeira visão transcendental concedida por Deus à pessoa de Ellen G. White. Alguns anos 

após o “Dia do Grande Desapontamento”, fato que marcou o Movimento Adventista nos EUA, 

impetrando-o nova fase, esta, balizada no consolidado fenômeno religioso hoje conhecido como Igreja 

Adventista do Sétimo Dia (IASD), a Sra. White recebeu a visão na qual o “povo de Deus” seguia rumo 

à “Cidade Santa”, dita “Nova Jerusalém Celestial, segundo os escritos Bíblicos. O artigo, que toma por 

objeto exemplar a supracitada visão de White, aborda a importância da “manifestação do sagrado”, 

“hierofania”, por meio da pessoa de Ellen G. White, como fator substancial à consolidação da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia enquanto fenômeno e objeto de crença religiosa.   

 

Palavras-Chave: Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen Gould White, Hierofania, Fenômeno 

Religioso. 

 

 

Introdução 

 

A manifestação do sagrado parece-nos um fenômeno presente na maioria dos 

universos religiosos. O agir religioso se nos apresenta, de fato, enquanto denúncia de uma 

relação de dependência entre o homem religioso e seu objeto de crença. Para o homem 

religioso, o poder que governa seu universo mental, não é um poder inerte. Pelo contrário, 

muito eficaz e efetivo na ordem da experiência sensitivo-social. Assim o é porque o sagrado 

manifesta-se em termos irracionais e racionais ao homem religioso de modo a garanti-lo de 

suas certezas cosmogônicas.  

A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu após um grande fenômeno religioso 

conhecido como “O Dia do Grande Desapontamento”, ocorrido em 22 de outubro de 1844, 

nos EUA. Em seu processo de formação, a instituição teve como protagonista, uma mulher 

chamada Ellen Gould White. Conhecida como uma grande profetiza da Igreja, White ganhou 

prestigio e importância ao receber visões da parte de Deus, para que as usasse na orientação à 

Sua Igreja.  

Pensar a primeira experiência de vidência da Sra. Ellen G. White, esta obtida no 

momento mais importante da formação da IASD, enquanto sendo um exemplo de hierofania, 

e, ao mesmo tempo, reconhecer o processo de apropriação por parte dos adventistas, para com 
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essa mesma hierofania, enquanto elemento de fortalecimento da crença no “poder divino” e 

na consolidação da Igreja, detentora do “Espírito de Profecia” e do status de “Povo 

Escolhido”, constitui o principal objetivo deste trabalho.  

 

O Dia do Grande Desapontamento: Um Contexto Estratégico. 

Guilherme Miller (Estado de Nova Iorque, 1782-1849), ex-capitão do Exercito Norte 

Americano, começara seu ministério nunciativo em 1831. Foi um assíduo leitor da Bíblia. 

Após debruçar-se em estudos profundos sobre a profecia contida no Livro de Daniel 8:14, das 

“2.300 tardes e manhãs”, ou “2.300 anos”, acreditou que Jesus Cristo chegaria à Terra, pela 

segunda vez, por volta dos anos de 1843 e 1844. Liderou o ato religioso conhecido como 

“Millerismo” ou “Movimento Adventista”. Miller ficou conhecido como sendo o “Pai do 

Adventismo”. 

Ao longo dos 13 anos de pregação, proclamando a “breve volta de Cristo”, Miller 

congregou-se com muitos pastores dissidentes de várias igrejas, dentre elas as Batista, 

Presbiteriana, Igreja Cristã e Metodista, bem como com outros estudiosos da Bíblia, com os 

quais fortaleceu a crença nas profecias. José Himes e Carlos Fitch, dois dos estudiosos 

agregados, ajudaram-no com a veiculação da revista “The Signs of The Times” (Os Sinais dos 

Tempos), na qual disseminavam as ideias adventistas. O movimento ganhou força e fiéis com 

a intensificação das pregações e palestras em diversas cidades e regiões dos Estados Unidos.  

Devido à proximidade para com os anos de 1843 e 1844, os pastores da liderança 

adventista, ao lado de Guilherme Miller, decidiram por estipular data fixa para a grande vinda 

de Cristo. O dia escolhido foi o de 22 de outubro de 1844. Miller não estava certo sobre 

qualquer dia “fixo” para a volta de Jesus. No entanto, quando o grupo já continha cerca de 

50.000 crentes, por força dos demais pastores, Miller acabou aceitando a convenção do 

marco. Dentre os fiéis aderidos ao Movimento Millerita, estavam Ellen G. Harmon e família, 

Tiago White (futuro esposo de Ellen G. Harmon) e José Bates, estes, sujeitos protagonistas de 

um novo período do adventismo nos EUA.   

Chegado o grande dia 22 de outubro de 1844, reunidos os 50.000 adventistas, nas 

diversas cidades aonde a mensagem de Miller chegara, o sentimento grupal era de profunda 

ansiedade. Contudo, após tanta inquietude, desfrutaram os adventistas, no amanhecer do dia 

23, de um profundo desapontamento. Frustrada fora a doce esperança. Jesus não voltou como 

haviam pregado Miller e seus pastores. Tudo parecia estar certo: 
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Mas Jesus não apareceu nas nuvens, como era esperado. Lágrimas 

começaram a rolar pela face de milhares de pessoas em várias cidades do 

nordeste dos Estados Unidos, que ansiosas, aguardavam a volta de Jesus. [...] 

A expectativa do frio rigoroso os atormentava. Os recursos financeiros se 

haviam esgotado na fiel e ardente proclamação da volta de Jesus. Apagara-se 

a esperança de rever os queridos ausentados pela morte. Foi grande a 

angústia para todos.
ii
  

 

Tristes e desestruturados, mental e financeiramente, os fiéis se dissiparam quase em 

sua totalidade. Miller morreu depois de passados cinco anos do dia 22 de outubro de 1844.  

Alguns antigos membros nunca mais quiseram ouvir falar do adventismo. No entanto, Ellen 

G. Harmon, Tiago White e José Bates, não o fizeram. Pelo contrário, questionavam-se a 

respeito do fato de que, ou estavam erradas as profecias do Livro de Daniel 8:14 ou, então, 

algo de errado acontecera na interpretação profética realizada por Guilherme Miller. 

Logicamente, a segunda premissa fora a mais concisa e unânime.  

Neste momento, após o “Grande Desapontamento”, fase de profundo desamparo e 

ausência de perspectivas, Ellen G. Harmon, Tiago White e José Bates, lideraram, então, um 

grupo de estudos que revisara todas as profecias e passagens bíblicas analisadas por Miller. O 

contexto era estratégico. O tempo era de re-estruturação. O momento mais propício pra que 

algo de “supra-humano” acontecesse. Era tempo de “carência espiritual”. A “sabedoria” para 

re-interpretar as escrituras e a “fé” para seguir em frente, eram os elementos espirituais que 

Ellen G. Harmon, Tiago White (com que Harmon casou-se, passando a usar o nome: Ellen 

Gould White) e José Bates, mais requeriam de Deus naquele instante.  

 

A Sra. White e Seu “Dom Profético”. 

Nascida em 26 de novembro de 1827, juntamente com sua irmã gêmea, Elizabeth, em 

uma fazenda próxima à cidade de Gorham, no Estado de Maine, EUA, cerca de 20 km a oeste 

da cidade de Portland, Ellen Gould Harmon teve uma infância bastante trágica. Viveu com 

seus pais, Roberto Harmon e Eunice Gould Harmon, na fazenda, até que completasse cinco 

anos de idade, quando então, mudou-se com toda a família para a cidade de Portland. A 

escritora adventista, Lygia de Oliveira, sobre a trágica infância da Sra. White, afirma: 

 
Aos nove anos, ela (Ellen White) e sua irmã gêmea Elizabeth, estavam um 

dia atravessando um parque voltando da escola, quando uma coleguinha 

enraivecida atirou uma pedra que atingiu o nariz de Ellen, fraturando-o. Ela 

caiu desacordada e foi carregada para casa, onde esteve por três semanas 

inconsciente. Sua mãe nunca perdeu a esperança de que ela se recuperasse e 

continuou forçando-a a alimentar-se. O pai, em viagem quando ocorreu o 
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acidente, ao voltar ao lar se comoveu ao ver o rosto deformado de sua 

filhinha. Ellen era quase um esqueleto e já todos perdiam as esperanças, 

quando finalmente manifestou os primeiros sinais de recuperação. Um dia, 

ao olhar-se no espelho, sofreu grande desapontamento ao ver seu rosto 

completamente desfigurado. Quando recuperou as forças e pôde voltar a 

brincar com suas companheiras, aprendeu a amarga lição sobre a diferença 

que sua aparência física causava no tratamento que recebia de suas 

coleguinhas. Por dois anos não pôde respirar pelo nariz e não lhe foi possível 

assistir regularmente à escola. Seu sistema nervoso foi abalado pelo longo 

período em coma e tinha dificuldade para reter na memória o que estudava. 

Finalmente afligida por desmaios e por uma tosse persistente, abandonou 

todas as esperanças de se educar. Algumas horas do dia ela ajudava o pai na 

fabricação de chapéus. A família de Ellen pertencia à Igreja Metodista, onde 

seu pai era Diácono. Quando eles aceitaram a mensagem de Guilherme 

Miller acerca do iminente regresso de Jesus, foram desligados da igreja.
iii
 

 

Fragilizada pela enfermidade que a pedrada no rosto provocara, Ellen White tornou-se 

mulher com pouco estudo, além de fisicamente limitada devido às sequelas deixadas pelo 

acidente. Viveu sua juventude em Portland. Era uma mulher fiel a Deus e extremamente 

dedicada aos estudos religiosos. Sempre aparentava timidez peculiar. Detinha temperamento 

agradável e bom humor. Aos 17 anos de idade Ellen G. Harmon teve seus primeiros encontros 

com Tiago White, que vivia na cidade de Palmyra, Estado de Maine. Tiago White nasceu 

naquela cidade, em 4 de agosto de 1821. Era filho de um diácono da Igreja Cristã, o Sr. João 

White. Casaram-se em 30 de agosto de 1846, em Portland. Ela tinha 18 anos e ele 25. 

Viveram juntos até 1881, quando faleceu o Sr. White. 

Os Adventistas do Sétimo Dia acreditam que Deus sempre falou com seu povo por 

intermédio dos profetas. A vontade de Deus implícita nas “revelações” concedidas aos seus 

servos é uma prova de que Ele dialoga com seu povo concedendo-lhes o “Espírito de 

Profecia”. Através do “Espírito de Profecia” a Igreja Remanescente (Igreja de Deus no fim 

dos dias) deve ser capaz de dar o testemunho de Jesus Cristo e fazer sua vontade. Notemos 

claramente no seguinte trecho: 

 
Desde o próprio começo, Deus tem estado em contato com sua igreja de 

diversas maneiras. Sua liderança nem sempre é tão óbvia como a coluna de 

nuvem de dia ou a coluna de fogo à noite, mas Seu povo tem consciência de 

Sua presença. O meio principal de comunicação entre Deus e Seu povo tem 

sido através dos “Seus servos os profetas”. Como foi predito em Apocalipse 

12:17 e 19:10
iv
, a Igreja Remanescente deve ter o dom de profecia. 

v
 

 

A capacidade de obter visões sobre “coisas futuras” ou receber determinações vindas 

de Deus para algum “tempo específico”, de necessidade da Igreja, é considerada como sendo 

um “Dom” dado por Ele à Seu servo, um “Dom de Profecia”. Foi o acontecido com todos os 
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profetas bíblicos que tiveram “visões” do futuro. Visões a respeito da postura a ser tomada 

pela Igreja e pelos fiéis em “tempos vindouros”, para que assim, os fiéis nada sofram, 

conquistando então, a vitória sobre o inimigo-Satanás. Como no caso de João e o livro de 

Apocalipse, por exemplo. Revelações de Deus para seu povo. Uma forma de guiar Sua Igreja 

pelo “Caminho da Salvação”. Para os adventistas, portanto, a Sra. Ellen White foi, também, 

escolhida por Deus para receber o “Dom do Espírito de Profecia”. 

 

A Primeira Visão: O Povo de Deus a Caminho da “Cidade Santa”. 

Entre os adventistas, antes de Ellen G. White receber de Deus o dom das visões, duas 

pessoas também haviam tido revelações. Dois homens do Estado do Maine. O primeiro 

morava em Augusta. Seu nome era William Ellis Foy. Em 1835 recebeu visões relacionadas 

ao advento de Jesus, a vitória dos santos e o julgamento final. Sua última visão durou cerca de 

doze horas e foi assistida por muitas pessoas da comunidade. O Segundo morava em Portland. 

Seu nome era Hazen Foss. Pouco antes do Dia do Desapontamento, Foss teve as mesmas 

visões que havia experienciado Foy, inclusive uma visão a respeito de três plataformas que 

indicavam uma terceira fase pela qual a “Igreja Remanescente” passaria.  

No entanto, Foss, tal como Foy, amedrontou-se e não quis pregar as visões que havia 

recebido de Deus. Ambos não queriam correr o risco de ser ridicularizado pelas pessoas. Deus 

concedeu-lhes, então, uma advertência final. A de que o “dom” lhes seria tirado e atribuído a 

alguém ainda mais fraco, caso o negassem. Ainda assim os dois homens não aceitaram o 

fardo. Deus, portanto, chamou a terceira pessoa: Ellen G. White. Uma frágil moça de 17 anos. 

Notemos: 

 
Ellen White foi a terceira pessoa selecionada por Deus para ser a mensageira 

do Senhor para o remanescente. Em dezembro de 1844, dois meses depois 

do desapontamento, quando uma palavra de conforto do Céu era muito 

oportuna e necessária para os crentes do advento, Deus deu uma visão a 

Ellen, uma jovem de apenas 17 anos. Resumidamente, uma representação 

simbólica da história da igreja foi mostrada a ela. O tempo incluído na visão 

foi de 22 de outubro até a entrada dos santos na Nova Jerusalém. Ela viu que 

a vinda de Jesus não estava tão perto como eles tinham esperado. A glória da 

visão do Céu foi tão real para Ellen que quando terminou a visão tudo 

parecia escuro à sua volta. Ela chorou quando reconheceu que tudo não 

passara de uma visão. Ela sentiu vontade de voltar para o Céu. [...] Na sua 

primeira visão Ellen viu o mesmo quadro que foi mostrado a Foss e Foy. A 

visão mostrava a jornada do povo de Deus na sua caminhada para o reino. 
vi
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O momento no qual a Sra. White obteve sua primeira visão, como anteriormente 

observamos, foi de extremo “desapontamento”. As pessoas com quem White passou a 

congregar eram fiéis fragilizados e carentes de respostas para um grande problema teológico, 

surgido em um “momento de fé” bastante crítico. Em busca de conforto, aquelas pessoas 

reuniam-se nas casas umas das outras, onde oravam e conversavam. Foi em um desses 

encontros, em uma manhã de dezembro de 1844, na casa de uma amiga, que Ellen G. White 

experienciou a manifestação do poder de Deus para com sua pessoa. A primeira visão fora-

lhe, então, concedida por Deus. White afirmou que: 

 
[...] até dezembro de 1844, minhas alegrias, provas e desapontamentos foram 

como os dos meus queridos amigos do advento que estavam ao meu redor. 

Por esse tempo visitei uma de nossas irmãs do advento, e de manhã nos 

ajoelhamos junto ao altar da família. Não era uma ocasião de excitamento, e 

apenas cinco de nós, todas mulheres, estávamos presentes. Enquanto eu 

orava, o poder de Deus veio sobre mim como jamais eu experimentara antes. 

Fui tomada em visão da glória de Deus, e parecia-me estar sendo elevada 

acima da terra cada vez mais alto, e foi-me mostrado algo das jornadas do 

povo do advento para a Cidade Santa. 
vii

  

    

Quanto ao teor descritivo da visão de White, obtuso na íntegra, deixei-o exposto no 

apêndice. Sugiro sua leitura. No entanto, o objetivo aqui almejado não é uma análise 

hermenêutica de seu conteúdo em termos teológicos. Cabe-me destacar, apenas o caráter 

“sobre-humano” e “hierofânico” da experiência da Sra. White, concebendo-o enquanto 

produto fortalecedor da crença dos adventistas no “Poder Divino” e no “Espírito de Profecia”, 

elementos vivos no “dossel adventista”. Portanto, quando do momento no qual Ellen G. White 

obteve, da parte de Deus, a visão sobre a jornada da Igreja Remanescente rumo à Cidade 

Santa, algo “fenomênico”, de fato, em termos de “experiência religiosa”, aconteceu àquela 

frágil moça de 17 anos. O caráter “supra-humano”, que permeia o universo religioso em geral, 

manifestou-se de forma direta na pessoa da Sra. White. O “sagrado manifesto”, fez da 

experiência vivida por White uma “hierofania” peculiar, por sinal, bastante oportuna. 

 

Manifestação do Sagrado e Experiência Religiosa. 

Bem lembra-nos Eliade, em “O Sagrado e o Profano”
viii

, a respeito da obra de Rudolf 

Otto, “Das Heilige” (1917), na qual o historiador-teólogo aplicara-se no estudo da 

experiência religiosa e suas modalidades. A experiência religiosa do contato com o sagrado é 

vista por Otto em seu caráter irracional. O impacto causado pela manifestação do sagrado no 

universo terrífico ultrapassa as capacidades racionais ou reflexivas do homem religioso. O 
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sagrado, portanto, constitui por um lado, a base de uma esfera impensável às potencialidades 

racionais humanas, apresentando-se enquanto objeto de espanto, temor ou fascínio. Isso torna 

o conceito de “sagrado”, segundo Otto, potencialmente mais eficiente no plano da experiência 

“sensitiva” do que no plano intelectual da “razão”. Em termos lingüísticos, mesmo que se 

tente, o “sobrenatural”, o “supra-humano”, o “sagrado manifesto”, o “totalmente outro”, se 

nos apresenta quase que de forma indizível. As experiências com o sagrado, vividas pelo 

homo-religiosus, nem sempre são possíveis de descrição plena e satisfatória no que concerne 

às estruturas de signos linguísticos. Eliade diz que: 

 
O sagrado manifesta-se sempre como uma realidade inteiramente diferente 

das realidades “naturais”. É certo que a linguagem exprime ingenuamente o 

tremendum, ou a majestas, ou o mistério fascinans mediante termos tomados 

de empréstimo ao domínio natural ou à vida espiritual profana do homem. 

Mas sabemos que essa terminologia análoga se deve justamente à 

incapacidade humana de exprimir o ganz andere: a linguagem apenas pode 

sugerir tudo o que ultrapassa a experiência natural do homem mediante 

termos tirados dessa mesma experiência natural. 
ix
 

 

Ao lermos a descrição da experiência vivida e contada por Ellen G. White
x
, podemos 

compreender, portanto, a dificuldade da profetiza adventista em detalhar as coisas que 

observou no plano celestial. Tanto que exclamou: “Oh! Se me fosse dado falar a língua de 

Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor”. Os objetos por ela 

observados, as características do templo do Monte Sinai, por exemplo, quando afirmou: “Esse 

templo era apoiado por sete colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas 

belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever.”;  os predicados da 

Cidade Santa, enfim, as coisas do plano “supra-humano”, “supranatural”, foram por ela 

definidos como elementos de uma realidade indizível. O sagrado, portanto, manifesta-se de 

forma indizível e muitas vezes inconcebível racionalmente.   

No entanto, Mircea Eliade propõe que levemos em conta, também, o lado racional do 

sagrado manifesto. Notemos os usos das concepções feitas, de forma racional, lógica, a 

respeito do sagrado. O sagrado, mesmo que seja, em seu todo constitutivo, algo 

“humanamente indescritível”, não obstante, é também obtido pelo homem religioso através de 

uma tentativa parcial de descrição. Mesmo parcial, o sagrado descrito é efetivo. 

Racionalmente o sagrado é aproveitado enquanto elemento balizador das condutas do homem 

religioso. É neste sentido que podemos entender o teor racional da manifestação do sagrado. 
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Distinguindo o termo da conceituação de “profano”, Eliade utiliza o termo “hierofania” como 

instrumento definidor da manifestação do sagrado. Notemos: 

 
O homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se 

mostra como algo diferente do profano. A fim de indicarmos o ato da 

manifestação do sagrado, propusemos o termo hierofania. Este termo é 

cômodo, pois não implica nenhuma precisão suplementar: exprime apenas o 

que está implicado no seu conteúdo etimológico, a saber, que algo de 

sagrado se nos revela. 
xi
 

 

Não convém entrarmos na discussão da dualidade “sagrado/profano” feita por Eliade 

em “O Sagrado e o Profano”. Cabe-nos entender que, quando o sagrado se manifesta, seja tal 

manifestação viabilizada por objetos, pessoas, animais ou plantas, algo de “substancial” 

acontece no plano da experiência. O homem interpreta, racionalmente (mesmo que de forma 

parcial), o poder supra-humano (irracional, no sentido de estar além de sua razão), sagrado, 

que irá fundamentar sua cosmovisão. O sagrado manifesto torna-se elemento racionalmente 

empregado na elaboração do habitus individual e social do homem religioso. Não se adora a 

pedra enquanto pedra, ou a árvore enquanto árvore. O que se valoriza em uma “hierofania” é 

a presença fundadora e imprescindível do “sagrado” no processo de construção de mundo. 

Adora-se um “poder superior” que “se revela” de forma espantosa e enigmática. A 

hierofania, portanto, é elemento de cosmogonia para o homem religioso. 

 

Hierofania Para um Fenômeno Religioso. 

Os adventistas, em biografias e trabalhos específicos, contam que quando a Sra. Ellen 

G. White era tomada por visões divinas, sua postura física mudava completamente. Seus 

olhos, abertos, fixavam-se, como os olhos de alguém que olha para o céu, para o alto. Seu 

corpo tronava-se estático e seus músculos, de braços e pernas, enrijeciam-se. Sua respiração 

baixava o ritmo até o ponto de provocar, nos que assistiam o fenômeno, a sensação de não 

mais vê-la respirando. Sentada ou ereta, assim permanecia por longos períodos de tempo. 

Certa vez, em um templo, durante uma de suas pregações, Ellen G. White foi tomada por 

visão e permaneceu estática, segurando uma Bíblia, que pesava entorno de 5 kg, por cerca de 

1 hora. Muitas vezes, durante algumas de suas visões, White foi examinada por médicos e 

especialistas em saúde mental. No entanto, ninguém sabia dizer o acontecia com aquela 

mulher durante suas experiências com o sagrado.  
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Na segunda metade do séc. XIX, nos EUA, tornou-se forte uma corrente de 

pensamento chamada “mesmerismo”, que advém de Franz Anton Mesmer (1734-1815), 

médico alemão que ficou conhecido por suas teorias a respeito da magnetização animal. Suas 

experiências deram sustentação para alguns especialistas da saúde mental tratar pacientes com 

problemas de sonambulismo e até mesmo explicar fenômenos “sobrenaturais” como no caso 

de Ellen G. White. Com bastante freqüência a Sra. White foi acusada de “objeto de 

mesmerismo”. Isso a deixava, ao mesmo tempo, entristecida e irada. Tanto que certa vez, de 

modo a provar o contrário, deixou-se examinar por um médico conhecedor das teorias 

mesmeristas e também especialista em magnetismo. No entanto, nada conseguiu o médico, 

com seus testes e imãs, explicar a respeito do estado no qual ficava a Sra. White durante as 

visões. Mais uma vez o mistério imperava para com a manifestação do sagrado. 

Desde aquela manhã do mês de dezembro de 1844, quando White obteve sua primeira 

visão, na qual o povo escolhido rumava em direção à Cidade Santa, outras inúmeras visões 

lhe foram concedias. Em vigília ou estado de sono, a Sra. White constantemente era tomada 

pelo poder divino. Todas as posturas por ela tomadas durante seu ministério evangelístico 

eram guiadas por ordens divinas recebidas em sonhos ou visões. Cada decisão em benefício 

da obra que hoje conhecemos por Igreja Adventista do Sétimo Dia – IASD alicerçou-se nas 

visões e conselhos divinamente inspirados da Sra. Ellen G. White. 

No início, as poucas pessoas que circundavam a Sra. White, dentre elas seu esposo 

Tiago White e o militar aposentado José Bates, que constituíram, juntamente com White, o 

grupo fundador da IASD, aceitaram com extrema espontaneidade e convicção o caráter divino 

das visões. Todos aqueles que participaram do movimento de re-elaboração dos conceitos 

adventistas, desde os equívocos de Miller, bem como do processo de construção dos pilares 

teológicos da IASD, aceitaram a liderança divinamente determinada de Ellen G. White 

enquanto profetiza e conselheira da Igreja. 

Da década de 1844, tempo do Grande Despontamento, à década de 1860, época da 

consolidação da IASD enquanto instituição religiosa hierárquica, bem como de sua expansão 

pelos EUA e início pelo mundo, o papel de “líder pastoral” desempenhado pela Sra. White 

representou muitas coisas. Dentre elas, destaco quatro importantes: a) A presença da figura 

feminina no papel controlador de uma instituição religiosa que nascera em uma época de 

extremo conservadorismo androcêntrico. b) O fenômeno hierofânico implícito nas visões 

divinamente concebidas por Ellen G. White. c) O processo de aceitação por parte dos fiéis em 

relação ao caráter divino das visões de Ellen G. White. d) O emprego racional da experiência 
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hierofânica de Ellen G. White como elemento fortalecedor da crença dos fiéis na IASD 

enquanto “Igreja Remanescente de Deus”, detentora do “Espírito de Profecia”. 

 

Considerações Finais 

O papel fundamental da pessoa da Sra. Ellen G. White dentro do processo de formação 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia, especificamente no momento mais delicado, que se deu 

entre os anos de 1844 a 1860, portanto, está alicerçado em um caráter divinamente revelado 

por meio de hierofania. White foi importante não só enquanto profetiza e conselheira, 

missionária e líder espiritual num período crítico, delicado, de nascimento e crescimento da 

Igreja. Ellen White é a representante de um fenômeno religioso que surgiu de forma 

transcendental e que se transformou em uma organização religiosa mundial. White é 

personagem protagonista deste “fenômeno religioso”. Suas visões e revelações mostraram que 

um poder “supra-humano” agiu dentro do processo de formação da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia. Um poder que se revelou por meio da pessoa de White a um grupo de fiéis. Os 

fiéis passaram a enxergar a pessoa de Ellen G. White não como uma “Deusa”, “Santa” ou um 

“objeto-elemento de adoração”, mas sim como um exemplo da manifestação do poder sagrado 

de Deus. A história da “Igreja Remanescente”, portanto, é permeada por uma hierofania 

peculiar. Ellen White, com seu “Dom de Profecia”, concedido por Deus, é a maior prova de 

que o sagrado se manifestou e manifesta-se até hoje, no interior da IASD.  

No entanto, o processo de aceitação desta “condição especial” de Ellen White 

enquanto “serva escolhida de Deus” para ser a “mensageira” e “profetiza” de seu “povo 

remanescente”, ainda hoje é elemento de tensão para o fiel que adentra a instituição. Partir-se-

á da vontade do fiel o fato de “acreditar” ou “não acreditar” no caráter divinamente inspirado 

da experiência hierofânica de Ellen G. White. Podemos notar que esse impasse vem desde os 

tempos da formação da Igreja: 

 
No Início, cada membro teve que decidir acreditar ou não que as mensagens 

de Ellen White vinham de Deus. Da mesma maneira, a pessoa que se une à 

Igreja Adventista hoje tem que tomar uma posição quanto a ter ela falado a 

verdade ou não, quando disse que Deus a chamou para ser Sua mensageira. 

Todavia, não somos deixados em dúvida, porque a Bíblia apresenta muitos 

testes pelos quais podemos checar as afirmações dos escritos de Ellen White 

como um de Seus profetas. Há quatro testes, e podemos ver em cada caso 

que sua obra e vida se harmonizam com esses testes bíblicos. 1. “À lei e ao 

testemunho! Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva.” Isaías 

8:20. Não há contradição entre afirmações dos Testemunhos Para a Igreja³ e 

os ensinamentos da Bíblia. Ellen White, de maneira consistente, afirma e 
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engrandece a Bíblia. 2. “Pelos frutos os conhecereis.” Mateus 7:20. A 

Escola Sabatina, a educação cristã, a vida saudável, o trabalho de 

publicações, são apenas alguns frutos dados à igreja, com resultado dos 

conselhos seguidos da mensageira do Senhor. Por um período de 70 anos, 

Ellen White demonstrou ser uma cristã genuína, e uma líder sábia e segura. 

Ela dedicou sua vida ao trabalho de Deus, nunca buscando posição ou 

riqueza.
xii

. “Só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como de fato 

enviado do Senhor.” Jeremias 28:9. Há muitos profetas bíblicos, e há 

pessoas na Bíblia que foram chamados de profetas, mas que nunca fizeram 

predição alguma. No entanto, se um profeta fizer alguma predição, sua 

predição tem que acontecer. Em 1848 Ellen White predisse que o trabalho de 

publicações, que haveria de começar de forma humilde, com apenas alguns 

jornais envolvidos numa pasta feita de carpete, haveria de crescer até parecer 

“torrentes de luz que rodeariam todo o mundo”. Hoje os Adventistas do 

Sétimo Dia operam cerca de 50 casas publicadoras. Há muitas outras 

predições, tais como a do câncer ser um vírus e de que o mundo se 

envolveria em guerras internacionais, com perda de navios, marinheiros e 

muitas vidas, que comprovam sua palavra ser verdadeira. Um dos mais 

destacados cumprimentos pode ser visto nas primeiras páginas dos 

Testemunhos, volume 9, em relação à cidade de Nova Iorque. 4. “Todo 

espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus.” I João 4:2. Livros 

como: O Desejado de Todas as Nações, O Maior Discurso de Cristo, e 

Parábolas de Jesus são claros testemunhos do fato de que Ellen White 

reconheceu que Jesus é Deus. Através dos anos os inimigos têm ferozmente 

atacado a Sr. White e sua confissão de revelação divina. Sua obra tem sido 

baseada, na maior parte, em preconceito, distorção de fatos e falsificação 

direta. Tais ataques já eram esperados. No entanto, mais de sessenta volumes 

e milhares de artigos de revista ainda dão testemunho do comissionamento 

divino dessa mulher exemplar. A história da Igreja está inseparavelmente 

ligada à história da orientação pelo dom de profecia. Todas as vezes que a 

igreja tem seguido os conselhos do Senhor, ela tem, como foi prometido, 

prosperado. 
xiii

 

 

Acredito existir uma apropriação racional do caráter hierofânico, implícito nas visões 

de Ellen White, pelos adventistas. Fato notório, ao passo que, como vimos acima, o forçoso 

empenho dos adventistas em “justificar teologicamente”, com passagens, textos e argumentos 

bíblicos, tornou-se mais intenso ao longo do tempo. Foi com essa “racionalidade” que os 

adventistas teceram uma complexa estrutura teológica de base para sua Igreja. Essa estrutura 

teológica justifica não só o dom do “Espírito de Profecia” possuído pela Sra. White, mas 

também outros pontos importantes da crença adventista, dentre eles, a Guarda do Sábado. 

A Sra. Ellen G. White desempenhou papel fundamental na implantação da Guarda do 

Sábado enquanto elemento de crença na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma de suas visões 

sobre o sábado, obtida durante o início da formação da Igreja, especificamente três anos após 

o dia do Grande Desapontamento, foi salutar na legitimação do Sábado como o “Dia do 

Senhor”. Pois: 
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Em abril de 1847, ela recebeu a visão relacionada com o sábado. Ela viu o 

tabernáculo no Céu e Jesus levantando a cobertura da arca. Aí ela viu os dez 

mandamentos com uma auréola de luz circundando o quarto mandamento e 

ouviu um anjo confirmando sua importância. Foi-lhe mostrado que se o 

sábado tivesse sempre sido guardado, não teria havido nem sequer um ímpio 

ou ateísta, e o mundo teria sido poupado da idolatria. Essa visão abriu diante 

dela a relação entre o sábado e a terceira mensagem angélica. Os crentes que 

reconheceram a verdadeira importância do santuário, do sábado e das 

doutrinas do segundo advento foram os precursores da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia. 
xiv

 

 

O “Espírito de Profecia”, o “Sábado”, os “Dez Mandamentos”, as “Três Mensagens 

Angélicas” e o “Segundo Advento” são alguns dos principais conceitos teológicos que 

sustentam os pilares da formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Sra. Ellen White, 

guiou com muita competência a Igreja Remanescente em direção ao entendimento e à difusão 

destes conceitos. Faleceu em Elmshaven, Califórnia, em 16 de julho de 1915, aos 88 anos de 

idade. No entanto, foi sepultada na cidade de Battle Creek, Michigan, onde viveu muito 

tempo durante a estruturação da Igreja. Foi amada por todos os que com ela conviveram. Foi 

Senhora de um grande “carisma”. Uma instituição religiosa só tende a se desenvolver mais e 

mais, quando em sua liderança, sugerindo ideias, existe uma pessoa representante, carismática 

e persuasiva, como fora Ellen White na IASD. As diversas obras, cartas, livros, artigos 

escritos e publicados por White, representam, com grande propriedade, o efetivo impacto de 

sua capacidade de liderança e orientação espirituais. Dentre algumas de suas principais obras 

vale à pena destacar: Testemunhos Para a Igreja – 9 Volumes (1855-1909). Primeiros 

Escritos (1882). O Grande Conflito (1888). Patriarcas e Profetas (1890). Obreiros 

Evangélicos (1892). O Maior Discurso de Cristo (1896). O Desejado de Todas as Nações 

(1898). Parábolas de Jesus (1900). Educação (1903). A Ciência do Bom Viver (1905). Atos 

dos Apóstolos (1911). Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes (1913). Profetas e Reis 

(1916). 

 

Notas 

                                                 
i
 Mestrando em História como aluno regular da Linha de Pesquisa - ”Religiões e Visões de Mundo” pela 

Universidade Estadual Paulista – UNESP / Campus - Assis/SP. Graduando em Filosofia pela Universidade 

Estadual do Norte do Paraná – UENP / CCHE / Campus – Jacarezinho/PR. Professor colaborador do Núcleo de 

Pesquisa em História das Religiões – NPHR da UENP / CCHE / Campus – Jacarezinho/PR. 
ii
 OLIVEIRA, 1994, p. 43 e 44 

iii
 OLIVEIRA, 1994, p. 52 e 53 

iv
 Que dizem respectivamente: “Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua 

descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus; e se pôs em pé sobre as 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

13 

 

                                                                                                                                                         
areias do mar. – Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faça isso; sou 

conservo teu e dos teus irmãos que me mantêm o testemunho de Jesus; adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus 

é o espírito da profecia”. In: A Bíblia Sagrada. Tradução João Ferreira de Almeida. 2ª Ed. Barueri-SP: Sociedade 

Bíblica do Brasil, 1993. 
v
 IASD, 2004, p. 43 e 44 

vi
 IASD, 2004, p.p. 45 e 46 

vii
 White, 2003, p. 13 

viii
 ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano: a essência das religiões, São Paulo: Martins Fontes, 2ª edição, 

2008. 
ix
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x
 A – Primeira Visão de Ellen G. White. (in totum). Sendo que Deus me tem mostrado as jornadas do povo do 

advento para a Santa Cidade e a rica recompensa a ser dada aos que aguardarem o seu Senhor quando voltar de 

Suas bodas, pode ser de meu dever dar-vos um breve esboço do que Deus me tem revelado. Os queridos santos 

tem de passar através de muitas provas. Mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso 

de glória, acima de toda comparação – enquanto não olhamos para as coisas visíveis, pois as coisas visíveis são 

temporais, mas as invisíveis são eternas. Tenho procurado apresentar um bom relatório e algumas uvas da Canaã 

Celestial, pelo qual muitos me apedrejariam, da mesma forma como a congregação desejou apedrejar Calebe e 

Josué por seu relatório. (Núm. 14:10.) Mas eu vos declaro, meus irmãos e irmãs no Senhor, que esta é uma terra 

muito boa, e devemos subir para possuí-la. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo 

me sobreveio, e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura Terra. Voltei-me para ver o povo do 

advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse: “Olha novamente, e olha um pouco mais 

para cima.” Com isto olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em lugar elevado do 

mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais 

afastada. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser 

o “clamor da meia noite”. Essa Luz brilhava em toda extensão do caminho, e proporcionava claridade para seus 

pés, para que assim não tropeçassem. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante 

deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados, e disseram que a cidade 

estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando Seu glorioso braço 

direito, e do Seu braço saía uma luz que incidia sobre o povo do advento e eles clamavam: “Aleluia!” Outros 

temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A 

luz atrás deles desaparecia , deixando-lhes os pés em densas trevas; de modo que tropeçavam e, perdendo de 

vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Logo ouvimos a voz de Deus, 

semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 

144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao 

declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, 

como aconteceu com Moisés, na descida do monte Sinai. Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente 

unidos. Em sua testa estava escrito: “Deus, Nova Jerusalém”, e tinham uma estrela gloriosa que continha o novo 

nome de Jesus. Por causa do nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram violentamente 

pra lançar mão de nós, a fim de lançar-nos à prisão, quando estendemos a mão em nome do Senhor e eles caíram 

inermes ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós, que lavávamos 

os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo; e adoraram a nossos pés. Logo nossos olhares 

foram dirigidos ao oriente, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de 

homem, a qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do homem. Todos nós em silêncio solene olhávamos a 

nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem 

branca. A parte inferior tinha aparência de fogo; o arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto ao redor dela se 

achavam milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo; e sobre ela estava sentado o Filho do homem. 

Os cabelos, brancos e anelados, caíam-lhe sobre os ombros; e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham 

a aparência de fogo; em sua destra trazia uma foice aguda e na mão esquerda, uma trombeta de prata. Seus olhos 

eram como chamas de fogo, que profundamente penetravam Seus filhos. Todos os rostos empalideceram; e o 

daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros. Todos nós exclamamos então: “Quem poderá estar em 

pé? Estão as minhas vestes sem mancha?” Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo de terrível 

silêncio, quando Jesus falou: “Aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé; Minha 

graça vos basta.” Com isto nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração. E os anjos tocaram mais 

fortemente e tornaram a cantar, enquanto a nuvem mãos se aproximava da Terra. Então a trombeta de prata de 

Jesus soou, ao descer Ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo. Olhou para as sepulturas dos santos que 

dormiam, ergueu então os olhos e mãos ao céu, e exclamou: “Despertai! Despertai! Despertai, vós que dormis no 

pó, e levantai-vos!” Houve um forte terremoto. As sepulturas se abriram, e os mortos saíram revestidos de 
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imortalidade. Os 144.000 clamaram “Aleluia!”, quando reconheceram os amigos que deles tinham sido 

separados pela morte, e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para 

encontrar o senhor nos ares. Todos nós entramos na nuvem, e estivemos sete dias ascendendo para o mar de 

vidro, aonde Jesus trouxe as coroas, e com Sua própria Destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de 

ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles 

tinham coroas muito brilhantes; outros, não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que 

outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa. E todos estavam vestidos com um 

glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós quando 

caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente 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, de mistura com prata. Todos 

nós fomos debaixo da árvore, e sentamo-nos para contemplar o encanto daquele lugar, quando os irmãos Fitch e 

Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino, e a quem Deus depusera na sepultura para os salvar, se 

achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas 

maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória mui excelente que 

nos rodeava, que nada podemos dizer-lhes, e todos exclamamos – “Aleluia! É muito fácil alcançar o céu!” – e 

tangemos 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 de pedras marchetadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à 

vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muito 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 numa 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 arvores agitavam-se 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 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 via 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 

outro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso 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 quilômetros de comprimento, contudo nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da 
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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 beberá também a 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. Oh! Tivesse 

eu asas como a pomba, e voaria e estaria em descanso! (White, 2003, p.p. 13 – 20) 
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