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Cronologia dos Pioneiros 

1755 
Terremoto de Lisboa. 

1780 
19 de Maio - O  Dia do Escuro. 

1782 
15 de Fevereiro - Nasce Guilherme  Miller  em Pittsfield-Massachusetts. 

1792 
8 de Julho - Nasce José Bates em Rochester-Massachusetts 

1803 
Junho - Guilherme  Miller casa-se com Lúcia Smith, aos 21 anos. 

1805 
19 de Maio - Nasce em North Kingston-Rhode Josué Vaughan Himes - O Megafone de 
Guilherme  Miller. 

1806 
Nasce Hirã Edson - “O Cléopas do Milharal” 

1807 
José Bates realiza seu sonho tornando-se um marinheiro, atravessando  o Atlântico rumo à 
Europa. 
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1810 
27 de Abril - José Bates é preso em uma hospedaria na Inglaterra por um pelotão do 
Exército. Meses depois, torna-se um prisioneiro de Guerra, ficando ausente de seu lar por 6 anos 
e 3 meses. 
Guilherme Miller recebe o posto de Tenente do Exército dos Voluntários Americanos, 
passando depois, à Capitão. 

1812 
Prenúncios da Guerra Inglaterra x Estados Unidos. José Bates estava em Liverpool - 
Inglaterra. 

1813 
10 Abril - Guilherme Guilherme Miller é incorporado à 30 º Infantaria como 1º Tenente. 

1814 
1 de Fevereiro - Guilherme Miller é promovido à Capitão da  30 º Infantaria. 
11 de Setembro - Guilherme Miller torna-se herói na Batalha de Plattsburg. 
Nasce Carlos Fitch. 

1815 
Término da Guerra. 

1816 
12 de Setembro - Guilherme Miller chora durante um sermão, ao ler uma homília de Proudfit. 
O Espírito Santo o atrai. Torna-se um ardoroso estudante da Bíblia. 

1818 
Guilherme Miller depara-se com o verso que mudaria sua vida: Daniel 8:14. 
15 de Fevereiro - José Bates casa-se com Prudence Nye. 

1819 
José Bates parte de Gothenburg na Suécia com destino à New Bedford - Estados Unidos. O 
percurso deveria durar apenas 60 dias. Devido ao mal tempo, gastou 6 meses para empreender 
a viagem. 

1821 
4 de Agosto - Nasce Tiago White em Palmyra-Maine. 
José Bates é promovido ao posto de Comandante de um barco que viajava para América do 
Sul. Seu irmão era o Imediato de Bordo. 
José Wolff - O “Missionário Universal”, leva a Mensagem do 2º Advento de Cristo em vários 
continentes e países: África, Ásia, Índia, Palestina, Egito entre outros. 

1823 
Casam-se Samuel Smith e Rebekah Spalding. Pais de Uriah e Annie Smith 

1824 
 Aos 32 anos de idade, José Bates vê, pela primeira vez, sua filhinha de 16 meses. 

1827 
26 de Novembro - Nasce Ellen Harmon em uma fazenda ao norte da vila de Gorham-Maine. 
Poucos anos depois mudam-se  para Portland e fixam residência na rua Clark número 44. 
Roberto Harmon, pai de Ellen trabalha, então, como fabricante de chapéus.  
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1828 
16 de Março - Nasce Annie Smith. 
Aos 36 anos, José Bates  abandona o mar após 21 anos, com grande soma de dinheiro. 

1829 
22 de Julho - Nasce João Nevins Andrews em Poland-Maine. Um dos mais eruditos 
Adventistas. 

1830 
Aos 22 anos Josué Himes levanta uma igreja com 125 membros em Tall River- 
Massachesetts. 

1831 
Certo Sábado Guilherme Miller, perturbado com uma voz que por 13 anos lhe dizia:“Vai e 
diga isto ao mundo”,   faz um pacto com Deus: se alguém fosse em sua casa e o convidasse 
para pregar, então ele falaria da 2º Volta de Cristo ao Mundo. Trinta minutos depois alguém bate 
à porta. Era Irving ,seu sobrinho, convidando-o para pregar no próximo domingo. Foram 13 anos 
de luta, porém  30 minutos para confirmação. 
Guilherme Miller vai para um Bosque e por 1 hora luta com Deus. Então ele decide ir e 
anunciar a volta de Cristo ao mundo. 
Segundo Domingo de Agosto, Guilherme Miller realiza sua 1º Conferência Pública 

1832 
26 de Janeiro - Nasce João Norton Loughborough em Victor Nova Iorque. 
2 de Maio - Nasce Uriah Smith. 

1833 
13 de Novembro - Queda das Estrelas. Bates sabe ser esse, um sinal do fim. 
Guilherme Miller recebe da Igreja Batista uma Licença para pregar. 
Inicia-se a Mensagem do Primeiro Anjo de Apocalipse capítulo 14:“Temei a Deus e dai-Lhe 
glória pois vinda é a hora de seu juízo” 

1834 
Morre Eduardo Irving, missionário que levou  aos ingleses a Mensagem do Advento. 

1836 
Tiago White é batizado. 
Aos 9 anos, Ellen Harmon recebe uma pedrada que a prejudica pelo resto de sua vida, na 
cidade de Portland - Maine. 
José Bates - Um próspero fazendeiro e plantador de amoras. 

1837 
Agosto - José Wolff chega à Nova Iorque. 

1838 
Josias Litch, ministro metodista episcopal uni-se na proclamação da Mensagem do Advento. 
Carlos Fitch ouve a Mensagem do Advento pela primeira vez, hesitando por 3 anos. 

1839 
11 de Novembro  - Guilherme Miller conhece Josué Himes. 
José Bates ouve pela primeira vez a mensagem do Advento. 
Aos 32 anos de idade, falece  a primeira esposa de Hirã Edson. 
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1840 
20 de Março - Nasce a Revista “Signs of The Times”. 
A pedido de José Bates , Guilherme Miller realiza uma série de conferências em Fairhavem. 
Ellen Harmon ouve pela primeira vez um sermão de Guilherme Miller. Nessa ocasião, os 
Harmon eram membros da igreja metodista, situada na rua Pine em Portland - Maine. Roberto 
Harmon era diácono. 
14 de Outubro - 1º Assembléia Geral. José Bates estava presente. Guilherme Miller com 
febre tifóide não participa. 
Aos 19 anos, Tiago White deixa seu  lar com a benção de seus pais e uma muda de roupa. 
Desejava ser  um  professor. 
Tiago anda 84 kilometros, a fim de conseguir emprego em uma serraria; dias depois fere 
gravemente seu tornozelo. Tal acidente o afeta pelo resto da vida. 
Tiago White trabalha como professor em uma grande escola. 

1841 
Aos 20 anos, Tiago amava mais à educação que a Cristo, mas a mensagem da  2º Vinda de 
Cristo chama-lhe atenção. 
Tiago White visita seus ex-alunos e cidades  vizinhas levando a mensagem. Inicialmente 
sente-se inseguro em escolher entre seu futuro: estudar ou pregar. Mas ao ouvir Josué Himes e 
Apollos Hale pregarem, experimenta uma forte confiança, e decide-se proclamar o 2º Advento, 
mesmo não conhecendo profundamente a doutrina do advento. 
Junho - Ellen Harmon assiste à segunda série de Conferências de Guilherme Miller na igreja 
da rua Cosco em Portland. 
2 a 4 Novembro -  5º Assembléia Geral. 

1842 
18 de Janeiro - Primeiro chamado: Willian E. Foy, membro da “Igreja Batista do Livre-
Arbítrio” na cidade de Boston, recebe uma visão sobre a recompensa dos fiéis e o castigo dos 
pecadores. 
4 de Fevereiro - Willian E. Foy, recebe um a segunda visão, agora sobre: O juízo Divino, Os 
Livros de Registro, Um Poderoso Anjo com uma Trombeta de Prata descendo 3 degraus, A vinda 
de Cristo e a recompensa dos fiéis. Infelizmente, Foy atendeu a ordem de proclamar tais visões, 
por apenas três meses. Recuou ante a grande responsabilidade e medo de não ser aceito pois 
era mulato. Ellen Harmon, quando ainda mocinha, ouviu-o falar em Beethoven Hal na cidade de 
Portland - Manie. 
Março - Guilherme Miller é examinado por um frenologista. 
Maio - Em Boston Bates é eleito Presidente da Associação Geral. Carlos Fitch e Apollos Hale 
apresentam um mapa representando graficamente as profecias relativas ao Advento. 
A assembléia decide confeccionar 300 mapas para conferências. 
26 de Junho - Aos 15 anos, Ellen Harmon é  batizada na baía de Casco, nas águas do 
Atlântico. 
28 de Junho - Josué Himes dirige  uma Reunião Campal em East Kingston-New Hampshire. 
Nessa reunião decide-se comprar uma grande Tenda, a maior da América. Essa media 39,60 
metros de diâmetro e o mastro 18,15 metros de altura, com capacidade para 4.000 pessoas 
sentadas e outras quase 2.000 entre os corredores. 
Outono - Guilherme Miller e Josué Himes pregam em Nova Iorque. Iniciam a publicação da “ 
Midnight Cry”, que posteriormente se torna um semanário. 
Foram 31 reuniões naquele ano. 
Setembro - Tiago White assiste uma reunião realizada por Himes e Miller em Maine. 
Outubro - Tiago White entrega-se à mensagem do Advento em uma grande reunião em 
Exeter - Maine. 
Tiago volta para casa, prepara três sermões. Seu pai lhe cede um cavalo, um ministro lhe dá 
uma sela  estragada  e seus amigos dinheiro. 
Durante um culto em Burnhan, Tiago dirige um emocionante apelo para a preparação para 
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um encontro com Jesus. Setenta pessoas vieram à frente . Seu irmão mais velho, Samuel White 
era Ministro. Tinha outros irmãos, Nathaniel, Anna, Maria e Elizabeth. 
Quatro meses depois, Tiago relata ter presenciado a conversão de mais de 1.000 almas. 

Tiago é ordenado Ministro, em Palmyra. Pregava mais de 20 vezes por semana. 
Novembro - A grande tenda é armada em Nova Jersey e New Ark. 

1843 
Janeiro - Era inverno, Tiago White parte de Maine em uma viagem de 1.600 Kilometros, a fim 
de levar a mensagem do advento. 
João Loughborough após ouvir o apelo em um sermão milerita pelo irmão Barry, se dirige à 
frente e pede oração. 
Tiago é “fuzilado” por centenas de bolas de neve atiradas por escarnecedores, enquanto 
pregava em uma igreja. Totalmente molhado mas cheio do Espírito Santo, Tiago levanta seus 
braços e coloca suas mãos contra parede que ficava atrás de si, na posição em que Cristo havia 
sido crucificado e com lágrimas  rolando pelas faces, roga para que os pecadores se 
arrependessem . O efeito foi  poderoso e mais de 100 pessoas estavam banhadas em lágrimas e 
outras tantas pedindo orações. Ao terminar a reunião, alguém que lhe parecia familiar tomou-o 
pelo braço e o guiou, ajudando-o atravessar a multidão de escarnecedores que estavam do lado 
de fora da igreja, desaparecendo em seguida. 
22 de janeiro - Guilherme Miller em Nova Iorque. Uma notícia equivocada devido à um erro 
tipográfico faz com que uma mais de 6.000 pessoas se aglomeram no Pórtico do Capitólio em 
Washington, esperando Guilherme Miller para pregar. 
Primavera - A Grande Tenda foi armada em Rochester onde houve um pequeno acidente 
sem vítimas ou feridos. Devido a uma tempestade, a Grande Tenda caiu, mas não o fervor dos 
fiéis! 
Fevereiro - Tiago White após realizar duas reuniões, sai ao por do sol. Cavalga 25 
Kilometros numa noite fria de inverno. Com os ossos gelados, não ousou parar para aquecer-se, 
com as roupas ensopadas de suor chega com uma hora de atraso. Tiago entra e fala ao povo, 
batendo os dentes de frio ao início, mas logo se aquece e fala com total desembaraço.  
Hirã Edson aceita a mensagem do advento. Edson era um ardoroso metodista. 
Março - Guilherme Miller é atingido gravemente por furúnculos, e ao escrever à Josué Himes 
,diz que estava bem melhor, com apenas 22 furúnculos. 
Os crentes do Advento criam que Cristo voltaria neste ano. Guilherme Miller escreve ao 
Tribune de Nova Iorque, que esperava o Senhor entre 21 de março de 1.843 e 21 de Março de 
1844 (Fundadores da Mensagem pág 32), pois o ano judaico começava cerca do dia 21 de 
Março. 
Grande ansiedade entre os crentes do Advento. 
40 reuniões campais . Tais reuniões eram realizadas em tendas de 9,90x 16,5 metros  
haviam duas ou três tendas. 
21 de Março 1843 - Jesus não veio.  
Compreenderam que o decreto de Artarxerxes, que marcava o ponto de partida das 2.300 
Tardes e Manhãs de Daniel 8:14 havia entrado em vigor na primavera do ano 457a.C, apontando 
o término do grande período das 2.300 Tardes e Manhãs para 21 de Março de 1.844. Tiago 
White estava presente. 
Setembro - Os Harmon são excluídos da igreja Metodista por causa de suas crenças 
mileritas.  
25 de Dezembro  de 1.843 - Guilherme Miller desejava ir à Inglaterra em companhia de 
Josias Litch para levar a mensagem do Advento, porém não empreenderam esta viagem por 
haver surgido o Movimento do Sétimo Mês iniciado por Samuel Snow. A princípio Guilherme 
Miller e Josué Himes rejeitaram o Sétimo Mês. 
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1844 
Fevereiro - A Conferência Geral - Exorta os crentes a se prepararem e colocarem tudo 
quanto tinham sobre a altar como nos dias da Igreja Primitiva. 
21 de Março 1.844-1º Desapontamento : Adventistas apegam-se à promessa de Habacuque 
2: 3. 
Maio - Josias Litch publicou o Advent Shield. Uma recapitulação do cuidado e guia divinos 
durante o Movimento do Advento. 
Maio - Inauguração de um Tabernáculo na cidade de Boston. Mais de 3.500 pessoas 
estavam presentes. 
Ouve-se a Mensagem do Segundo Anjo do Apocalipse  14: “: Caiu, caiu a grande Babilônia”. 
”No verão de 1844 aproximadamente cinqüenta mil se retiraram das igrejas.” Grande Conflito 
pág. 376 
Outono - Calcula-se que cerca de 174 Ministros e mais de 1.000 colaboradores levaram a 
mensagem à mais de meio milhão de pessoas. 
6 de Agosto - Guilherme Miller escreve a Josué Himes dizendo: “Vejo uma glória no Sétimo 
Mês”( Levítico 23:27). 
12 de Agosto - Ouve-se mais amplamente o Clamor da Meia Noite em Exerter - New 
Hampshire, por Samuel Snow. José Bates sem sucesso tentava animar os crentes 
desapontados. Ele  sede então o púlpito à Samuel Snow que explica porque Jesus veio em 21 
de março de 1.844, baseado no simbolismo do Sétimo Mês de Levítico 23: 27, em que a 
Purificação  Santuário ou o Dia da Expiação ocorria no décimo dia do sétimo mês, ou seja, cinco 
meses depois do início da Primavera. Assim sendo, Jesus voltaria em 22 de outubro de 1.844. 
Setembro - A Luz do Sábado começa a brilhar. Raquel Oakes Preston, batista do sétimo dia 
ouve a mensagem do advento, devido sua influência o Pastor Frederick Wheeler é o primeiro 
pastor milerita a guardar o Sábado. 
Willian E. Foy recebe sua 3º e última visão, sobre 3 Plataformas, segundo o relato de J. N. 
Loughborough. 
Grande reavivamento entre os crentes do advento. 
João Howlet é severamente censurado por não colher as Batatas de sua plantação. 
14 de outubro - Morre Carlos Fitch aos 30 anos de idade, oito dias antes do Grande 
Desapontamento. 
19 de outubro - As impressoras pararam de rodar. Josué Himes vai a Low Hampton a fim de 
encontrar-se com Guilherme Miller 
Ellen Harmon afirma: “Este foi o ano mais feliz de minha vida.” 
9 de Outubro - Josué Himes confessa seu orgulho e lentidão manifestados na rejeição à 
mensagem de Samuel Snow. 
 22 de Outubro - O Grande Desapontamento: 

“O Sol ergue-se no oriente, como um noivo que sai de seus aposentos. Mas o Noivo não apareceu. 

Permaneceu  no meridiano, quente e comunicador de vida, “trazendo salvação nas Suas asas”. Mas o Sol da 

justiça não apareceu . Escondeu-se o ocidente, flamejante, cruel, “terrível como um exército com 

bandeiras”. Aquele que se assenta sobre o cavalo branco não retornou como Líder das Hostes Celestiais. As 

sombras do ocaso estendiam-se serena e friamente por sobre a Terra. As horas da noite passavam 

vagarosamente. Em desconsolados lares mileritas, os relógios assinalaram doze horas da meia-noite. 22 

Outubro havia terminado. Jesus não veio. Ele não voltará !!!” História do Adventismo pág 34. 

“Nossas mais caras esperanças e expectativas se haviam mirrado e veio-nos, como nunca 
dantes, a necessidade de chorar. Parecia que a perda de todos os amigos terrenos não se podia 
comparar com essa dor. Choramos e choramos até ao clarear do dia”, disse Tiago White. 
23 de Outubro Hirã Edson - “O Cléopas do Milharal”, sai de casa acompanhado por O.R.L. Croiser 

para confortar seus vizinhos desconsolados pelo desapontamento. Ao atalharem por um grande Milharal 

ajuntado em molhos, nos disse o próprio Hirã Edson o que viu naquele momento: “O céu parecia abrir-se-

me à vista e vi distinta e claramente que em lugar de nosso Sumo-Sacerdote sair do lugar Santíssimo do 

Santuário Celestial para vir à Terra (Em 22 de Outubro), ... Ele pela primeira vez entrava nesse dia no 

segundo compartimento desse Santuário; e que Ele tinha uma obra para realizar no Santíssimo antes de vir  

à Terra.” 



7 

Meses depois Hirã Edson, Croiser e o Dr. F. B. Hanh, com o qual haviam  publicado um periódico 
milerita intitulado: “The Day Dawn”  (O Amanhecer). Estudam juntos, exaustivamente, as cartas 
aos Hebreus capítulos 8 e 9 e concluem o que realmente havia acontecido em 22 de Outubro de 
1.844. Imediatamente pedem à Croiser que escreva  outro periódico do “The Day Dawn”.   Tal 
folheto chega às mãos de João Andrews. 
10 Novembro - Guilherme Miller escreve à Josué Himes: “Minha esperança na volta de Cristo 
é mais vigorosa que nunca, minha mente está voltada para um dia e neste dia permanecerei até 
que Deus me dê mais luz e este dia é hoje, hoje e hoje, até que Ele venha” 
Guilherme Miller excluído da Igreja Batista. 
Milhares abandonam o Movimento do Advento. 
2º Chamado - Hazen Foss, recebe pouco depois do desapontamento uma única visão sobre 
a experiência do Povo do Advento. Foss rejeita o chamado, porém nunca mais sente-se em paz. 
Dezembro - 3º Chamado - Aos 17 anos, Ellen Harmon recebe sua primeira visão sobre o 
Povo do Advento seguindo rumo à cidade de Deus. Uma semana depois recebe uma segunda 
visão. Ao relatar suas visões ao grupo de adventistas de Portland, eles aceitam-nas como uma 
luz vinda do céu. (Livro Primeiros Escritos pág. 13-17) 

1845 
Josué Himes, como um grande general reunindo as colunas demolidas pelo 
desapontamento, começa a editar o periódico “Advent Herald”, sucessor da “Sings of The 
Times”. Recomeça simultaneamente a edição do Midnigth Cry, agora conhecido como “The 
Morning Watch”. 
Em uma viagem à Orrington, Ellen aos 18 anos  conheceu a Tiago White, jovem pregador de 
23 anos. 
Ellen Harmon ao relatar suas visões é ouvida por Willian E. Foy e posteriormente por Hazen 
Foss. Ambos confirma a veracidade e autenticidade das visões. Foy morre pouco tempo depois 
deste encontro e Hazen Foss morre em 1893, sem  mais ter  interesse sobre assuntos religiosos. 
 Thomas Preble escreve um artigo sobre o Sábado no “The Hope of Israel”. Tal folheto chega 
às mãos de João Andrews. 
José Bates após ter lido os escritos do Pastor Batista do Sétimo Dia, Thomas Preble. Decide  
visitar  um grupo de Adventistas (Willian e Cyrus membros da família Farnsworth), que 
guardavam o Sábado em New Hampshire- Whashington. Ao regressar para New Bedford, José 
Bates já sabatista, encontra com um velho amigo, o senhor James Madison Monroe Hall, que lhe 
perguntou ao cruzar a ponte sobre o rio Acushnet entre Fairhaven e New Bedford: “Quais são as 
novidades Capitão Bates?” - respondeu o capitão - “É que o Sétimo Dia é o Sábado do Senhor 
nosso Deus”. O senhor James Madison Monroe Hall observou o Sábado seguinte. 
Março - José Bates, começa a guardar o Sábado. 
Em Paris - Maine, as famílias Stowell e Andrews passam a se reunirem aos Sábados. 
João escreve à  Thomas Preble consultando se havia em outras partes cristãos que 
guardavam o Sábado. Descobriu que haviam dois grupos: em New Bedford - Massachusetts  e 
outro em Whashngiton - New Hampshire. 
Abril  - Uma assembléia organiza uma igreja adventista: Guilherme Miller é o presidente e 
Josué Himes o secretário. 
Abril - Nova edição do “The Day Dawn” explica amplamente a Doutrina do Santuário. Para 
financiar tal edição Hirã Edson vende uma coleção de talheres de prata que sua mulher havia 
recebido como presente de casamento. 
22 de Outubro - Tiago White acreditava que Jesus viria na segunda ou terceira vigília, ou 
seja, em  22 de Outubro, mas Ellen Harmon sua futura esposa, dias antes, tem uma visão 
mostrando que não deveriam esperar Cristo nessa data sem ficarem decepcionados. 

1846 
7 de Fevereiro - Sai um extenso artigo sobre a Doutrina do Santuário no “The Day Star”, em 
Cincinnati-Ohio, o artigo de 7 páginas e meia que levava as assinaturas de Hirã Edson, Dr. F.B. 
Hahn e Croiser.  Enoch Jacobs, era o editor do “The Day Star”. Tiago White e José Bates 
imediatamente endossam o maravilhoso artigo. 
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Ellen Harmon, sua irmã Sara e Tiago White visitam José Bates e acham que Bates 
valorizava mais o quarto mandamento que os demais. 
José Bates é convencido acerca das visões de Ellen Harmon, ao vê-la em visão descrevendo 
com terrível exatidão as 4 luas de júpter, os anéis de Saturno e a Constelação de Órion em 
Topshan - Maine.  
Josué Himes passa o verão na Inglaterra. 
30 de Agosto - Tiago White(25 anos) e Ellen Harmon(18 anos), casam-se em  Portland - 
Maine, dois anos depois do primeiro encontro. Não casaram-se  em uma igreja, nem tampouco 
um Ministro oficiou a sagrada união. Apenas um juiz de paz - Charles Hardin os declara marido e 
mulher, pois haviam sido excluídos de suas igrejas após o desapontamento. 
Os primeiros anos do casal  White foram assinalados por grande pobreza e necessidade 
devido ao empenho ao evangelho. O Tempo de Tiago e Ellen era dividido entre viagens,  
pregações e ganhando a vida na floresta cortando madeira, na construção de uma ferrovia ou 
num campo de feno. Moraram inicialmente em Portland - Maine. 
Antes de qualquer visão relativa ao Sábado, os White guardam o Sábado, disse Ellen White: 
“No outono de 1846 começamos a observar o Sábado bíblico, e a ensiná-lo e defendê-lo”. 
Testemonies, vol 1 pág 75. Os pais de Ellen White o aceitam somente um ano depois. Havia 
cerca de 50 adventitstas guardadores do Sábado nos Estados da Nova Inglaterra. 
José Bates aos 54 anos uni-se a Tiago e Ellen White. 
O tio de Andrews, membro do Congresso Nacional, vendo no sobrinho uma promissora 
carreira política. Faz uma tentadora proposta à Andrews para abandonar o Evangelho e 
ingressar em qualquer universidade de sua escolha. Andrews escolhe o Evangelho. 

1847 
3 de Abril  - Primeiro Sábado do ano Ellen White recebe o primeira visão sobre o Sábado. 
(Livro Primeiros Escritos pág. 32 e 33) 
26 de Agosto - Nasce o primeiro filho do casal White, Henry Nichols. O segundo nome do 
menino era uma homenagem à Ottis Nichols, amigo e grande ajudador da família. Meses mais 
tarde os White mudam de Gorham para Topshan, após insistentes convites do irmão Stockbridge 
Howland que morava em uma grande casa, cedendo o segundo andar da casa aos White, com 
uma mobília emprestada. 
Inverno Loughbourgh vai morar com seu irmão para aprender construir carruagens. 

1848  
Janeiro - Guilherme Miller estava quase cego. Ele constrói uma capela ao lado de sua casa e 
passa a reunir-se ali. 
Primavera - Primeira Reunião Geral realizada pelos “Amigos do Sábado” em Rocky Hill - 
Connecticut, no sotão inacabado da casa de Albert Belden. 
1 de junho -  Loughborough após um sermão adventista decide-se entregar ao serviço de 
Deus. 
4 de Julho - Loughborough é batizado. No mesmo ano contrai malária. 
Setembro - Loughborough trabalha como ferreiro. Certa ocasião para ganhar um dólar, 
Loughborough serra um monte de lenha. 
Novembro - Sexto Congresso dos Adventistas, em Dorchester - Massachusetts. A irmã White 
tem uma visão e diz à Tiago White: “Tenho uma mensagem para ti” Livro Vida e Ensinos pág 
127. Tiago  deveria imprimir um pequeno jornal ao rebanho disperso.  “Torrentes de Luz” 

1849 
2 de janeiro - Aos 17 anos, Loughborough faz seu primeiro sermão. 
A saúde de Guilherme Miller declina rapidamente. 
Julho - Os  White mudam de Topshan para Rocky Hill - Connecticut. Tiago vai à(13 Km a pé)  
Middletown para contratar a publicação do primeiro periódico publicado pelos adventistas 
guardadores do Sábado. O Jornal que passou a chamar-se “Present Truth” (A Verdade 
Presente). A edição em 8 páginas aparecia em intervalos irregulares, 11 edições em 17 meses, 
publicados como resultado da visão de novembro de 1848. 
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Julho - Nasce Tiago Edson em Rocky Hill - Connecticut. O segundo filho dos White. O Nome 
Tiago Edson, fazia alusão ao pionerio e amigo da família. 
Aos 20 anos João Andrews recebe a visita de José Bates, Tiago e Ellen White, em Paris 
Maine. Tiago e Ellen White mudam para Paris e vivem por seis meses com a família Andrews. 
Inicia-se uma amizade que duraria mais de 30 anos. A Publicadora é transferida para Paris - 
Maine. 
Primeiro Hinário dos adventistas guardadores do Sábado: “Hinos para o Povo Peculiar de 
Deus que Guarda os Mandamentos de Deus e a Fé de Jesus”. Um grande título para um 
pequeno hinário. 
20 dezembro, às 3 da tarde aos 67 anos suas últimas palavras foram: “Poderoso para 
salvar”, “Vitória, Vitória” 

1850 
José Bates, João Andrews, Hirã Edson, João Loughborough e vários outros ministros saem à 
procura de interessados 
O Jornal “Present Truth” (A Verdade Presente) passa a se chamar “Review  and Herald” ( 
Revista e Arauto). 
Loughborough ganha uma charrete, um arreio e um cavalo. 

1851 
Julho - Tiago White publica o primeiro panfleto da Sr. White, de 64 páginas, intitulado  “A 
Sktech of The Christian Experience and Views of Ellen White”. Fazendo hoje parte do Livro 
Primeiros Escritos. 
João Andrews empreende um viagem missionária de 6 semanas através de Nova Iorque e 
Pensilvânia, percorre mais de 950 Km.  
Por várias manhãs Andrews acordava com a barba congelada, devido ao inverno rigoroso e 
falta de acomodações que o protegessem  do frio. Mas nem o inverno esfriava sua fé ou o ânimo 
pelas salvação de almas. 

1852 
Primavera - Loughborough já como ministro muda-se para Rochester, onde trabalha como 
pintor de casas e vendedor de fechaduras  e pregando aos domingos. Ouve falar sobre o 
Sábado e os White pelo irmão J.B. Cook. 
Verão - Depois de um sonho, José Bates vai a Battle Creek, e pergunta pelo homem mais 
honesto da cidade, segundo o agente do correio era o Sr. David Hewitt.  
Os  White mudam de Rocky Hill para Rochester e ali compram um prelo e estabelecem a 
Primeira Casa Publicadora. 
Grande e terrível epidemia de cólera rompeu em Rochester. “Ouvia-se nas ruas, a noite toda 
o ruído dos carros que transportavam os mortos para o cemitério de “Mount Hope”. Entre os 
mortos estavam até mesmo os mais hábeis médicos. O filhinho Edson manifestou sintomas de 
cólera, mas pela graça de Deus a mão da morte não o atingiu. 
Inicia-se a publicação do “Youth's Instructor” (Instrutor da Mocidade). Tiago White escrevia 
os artigos na hora do almoço, usando a cesta do lanche como escrivaninha à beira do caminho, 
enquanto os cavalos pastavam. 
25 à 26 de Novembro - Em uma conferência em Rochester - Loughborough é informado que 
suas ovelhas estavam assistindo às reuniões dos guardadores do Sábado. João Loughborough 
prepara alguns textos para combater a “heresia”, segundo ele. Quando chega ao local das 
reuniões  e vê um homem e um cartaz que havia visto em um sonho na noite passada. Este 
homem era João Andrews que convence à Loughborough ex-pastor batista quanto a guarda do 
Sábado. 
Ellen White repreende  à Loughborough após ter tido uma visão sobre sua indecisão quanto 
ao serviço para o Mestre. Loughborough aceita humildemente a repreensão. 
A crise financeira afeta a família de Loughborough, que tinha dinheiro apenas para os 
fósforos. Maria sua esposa se desespera, mas Deus envia um escape: Um estranho faz uma 
encomenda de fechaduras à Loughborough, que recebe uma comissão de 26 dólares. 
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Hirã Edson introduz a Loughborough no campo e levaria o arado por mais de 70 anos. 

1853 
Morre Nathaniel White, irmão de Tiago White vítima de tuberculose. Sua irmã Anna White, 
devido o carinho e amor dedicados ao irmão doente, contrai tuberculose. 

1854 
Tiago edita um suplemento de 48 páginas do “A Sktech of The Christian Experience and 
Views of Ellen White”. Fazendo hoje parte do Livro Primeiros Escritos. 
5 a 7 de Maio -  Michigan - Realiza-se a primeira reunião dos observadores do Sábado 
naquele estado. 
Maio - Os pioneiros: Tiago, Cronell e Loughborough, decidem comprar uma grande tenda de 
160 dólares para atender as necessidades do campo. 
10 de Junho - Loughborough realiza a primeira reunião na primeira tenda dos adventistas 
guardadores do Sábado. 
16 a 18 de Junho - Segunda reunião na tenda, desta vez em Grand Rapids - Michigan 
18 de Junho - Loughborough é ordenado ministro adventista. 
Ellen White grávida de seu terceiro filho, tem um derrarme cerebral e o médico lhe dá três 
semanas de vida. 
29 de Agosto - Nasce William Clarence  em  Rochester, mas conhecido como Willie. 
Primeiro Hinário Infantil, produzido por Anna White eTiago . 
Morre Anna  White, irmã de Tiago White vítima de tuberculose. 
Crise financeira na Casa Publicadora. A saúde de Tiago declina rapidamente. 
Quatro irmãos do estado de Michigan salvam a Casa Publicadora e sugerem que a mesma 
seja a estabelecida em Battle Creek. Três destes jovens eram fazendeiros que venderam suas 
terras: Henry Lyon, João Kellogg, Cyrenius Smith. O quarto era o ferreiro Dan Palmer. 
Tiago e Ellen White visitam Battle Creek. 

1855 
Fevereiro - Aos 26 anos, João Andrews desgastado pelo trabalho excessivo em prol do 
Evangelho, que nem mesmo Tiago White o reconhece ao aproximar Andrews de sua casa com 
um a bengala. Havia empreendido viagens com Hirã Edson e José Bates. 
Abril  - Tiago White, devido ao precário estado de saúde, afasta-se dos afazeres da 
publicadora e sai com Ellen White para visitar alguns irmãos em Michigan. 
Loughborough vai para Nova Iorque trabalhar em outra tenda. 
Setembro - A Casa Publicadora e grande parte da equipe, mudam-se de Rochester para 
Battle Creek . Para aliviar a carga imposta à Tiago, Uriah Smith é nomeado editor-chefe da 
publicadora. Sua irmã Annie Smith morre também  vítima de tuberculose aos 27 anos 
Tiago White compra um terreno para construir sua primeira casa própria em Battle Creek. 
A família Andrews muda-se para uma fazenda perto da cidade de Waukon - Iowa. Mais tarde 
as famílias do irmão George I. Butler e Stevens se estabeleceram  próximo de Andrews, em 
Waukom.  
Novembro, Sábado - Os pioneiros decidem estipular uma definição quanto ao por do sol. 
João Andrews apresenta a solução: de por à por do sol,  segundo São Marcos 15: 42. 
4 de Dezembro - Sai o primeiro número da Review and Herald. Passaram a receber salário: 
5 dólares por semana. Antes trabalhavam todos apenas pela comida, moradia e vestuário. 
Dezembro: É publicado o panfleto Testimony for the Church (Testemunho Para a Igreja), n° 
1, de 16 páginas. 

1856 
Primavera: Mudou-se para sua pequena casa na Rua Wood. 
 Neste ano Loughborough, R.F. Cottrell e W. S. Ingraham para sustentar as conferências em 
Nova Iorque e Pensilvânia, decidem trabalhar quatro vezes por semana num campo de feno. 
Recebendo 1 dólar por dia. 
Outono - Andrews e Angelina Stevens casam-se na cidade de Waukon - Iowa. 
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João Loughborough e sua família chega à  Waukon - Iowa. 
Loughborough e Andrews são tomados pelo desânimo, e  por não serem  pastores 
remunerados abandonam a pregação do evangelho. 
Tiago e Ellen White sabendo da situação de desânimo dos irmãos:  Loughborough e 
Andrews. Decide visitá-los, mesmo enfrentando fortes tempestades de chuva e neve. Foram 
obrigados a interromper a viagem por uma semana devido ao mal tempo. Os White ficaram todo 
o tempo em um hotel próximo ao rio Mississippi, onde pregaram o Evangelho. 
Tiago e Ellen White arriscam suas vidas ao atravessarem de trenó as águas congeladas do 
Mississippi, afim de encontrarem os irmãos  Loughborough e Andrews. O mesmo Deus que abriu 
o Mar Vermelho diante dos filho de Israel, conservou o gelo sobre as profundas águas do 
Mississippi. Ao chegarem na cidade Sr. e Sra. White, certo dia apareceram na loja em que 
Loughborough trabalhava e Ellen White lhe disse:  “Que fazes aqui, Elias?”. Repetindo por três 
vezes para embaraço de Loughborough que juntamente com Andrews reconhecem suas faltas e 
desânimo. A Sra. Loughborough desempenha papel fundamental para reconsagração de sua 
esposo, que o anima a deixá-la mesmo em rudes acomodações por seis meses até que se 
mudassem para Battle Creek. 

1857 
Abril - Escrevendo à Sra. White,  Andrews disse que sua saúde estava ótima. 
José Bates aos 65 anos, batiza 7 almas em Monterey - Michigan, com o termômetro 
marcando 30º negativos. A espessura do gelo era de meio metro sobre o lago. 
Nasce Carlos Andrews, filho de João e Angelina Andrews. 

1858 
Fevereiro -  Andrews defende a mensagem do Terceiro Anjo na conferência de Round 
Grove. 
14 de Março - Na cidade Lovett's Grove - Ohio - A Sra. White tem uma visão de 2 horas na 
qual viu os eventos do Grande Conflito entre o bem e o mal. Desde a queda de Lúcifer até o 
estabelecimento da Nova Terra. 
Publicação do Manuscrito intitulado Spiritual Gifts Volume 1 com 219 páginas 

1859 
Janeiro - Em Battle Creek, realiza-se uma reunião para estudarem uma remuneração salarial 
à todos os pastores. O plano que solicitava recursos para manutenção do Ministério foi apelidado 
de “Irmã Betsy”, mais tarde transformado no Sistema do dízimo. 
Junho - Os irmãos  Loughborough e Andrews assistem à Assembléia Geral.  Andrews 
advoga em prol da organização dos adventistas guardadores do Sábado. É então eleito 
delegado de Nova Iorque para elaboração dos estatutos e constituição da Conferência Geral. 
Anos de desenvolvimento da Igreja: 1860-1868 

A década de 1862 viu Ellen White e o marido na frente da luta para organizar a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia e transformá-la numa instituição estável. A década também foi crucial 
porque abrangeu os primórdios da ênfase adventista à saúde. Atendendo ao apelo da Sra. 
White, a Igreja, como corporação, começou a ver a importância de viver saudável na vida cristã. 
Em resposta a sua “visão do Natal” de 1865, foi inaugurada a primeira instituição de saúde (The 
Western Halth Reform Institute), em 1866. Mais tarde o instituto se transformou em Sanatório de 
Battle Creek. 

1860 
Início do ano - Morre o filho da família Loughborough. 
20 de Setembro  - Nasce João Herbert o último dos quatro filhos dos White. Foram dois 
meses sem nome e 3 meses  de vida. O pequeno João em 19 de Novembro foi vítima de 
erisipela.  Aos 14 de dezembro a saúde do bebê piora e morre.  Ellen quase não suportou o 
golpe. João Berbert foi enterrado no cemitério de Oak Hill -  Battle Creek. 
Tiago  White, João Andrews e Loughborough insistem na organização da igreja. 
Maio - Em uma assembléia da Associação Geral decidi-se delegar à Tiago White produzir 

mailto:W@hite
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um novo diagrama profético e outro com os Dez Mandamentos. Tiago ficaria ausente por dois ou 
três meses em algum lugar próximo de Boston. Ajudaria também aos irmãos Hull e 
Loughborough. 
O clima de guerra aumenta no país, devido aos conflitos dos estados do Norte, e do  Sul em  
relação com a libertação dos escravos. As manobras militares realizadas nas proximidades da 
casa dos White, agrada os jovens Henry,  Edson e Willie, mas preocupa os pais. 
Os White mudam provisoriamente,  por um ano,  para casa da família Howland em Topshan. 
Adélia Paten de 24 anos, auxiliava no cuidado dos filhos de Tiago, bem como datilografar os 
Testemunhos e outros escritos. 
Henry e Edson trabalhavam montando diagramas proféticos de pano, sob a supervisão do 
irmão Howland. 
29 de setembro: É escolhido o nome “Adventista do Sétimo Dia”. A Igreja que passa a se 
chamar Igreja Adventista do 7º Dia, por sugestão de David Hewitt, aquele homem mais honesto 
da cidade de Battle Creek procurado por José Bates em  1852. 
Novembro - Após a uma exposição de várias horas sob forte chuva, Henry contrai um forte 
resfriado. Quatro dias depois o refriado manifestou sintomas de pneumonia. 
2 de Dezembro - Ellen White reconhece os sintomas da morte em seu filho e diz: “Henry sua 
cida é incerta ...Se você tem alguma coisa a dizer, esta é sua oportunidade.”. Henry disse à 
princípio que não estava preparado para morrer. Em lágrimas Henry pede perdão aos seus 
irmãos. Unidos todos membros da família oram por Henry. Ellen assegura à Henry que Jesus é o 
Amigo dos Pecadores. 
No quinto dia Henry conforta Tiago e Ellen White com as seguintes palavras: “Papai, você 
está perdendo seu filho. Você vai sentir minha falta, mas não se aflija... Morrer assim é um 
privilégio.” “Mamãe, eu a encontrarei no céu, na manhã, pois eu sei que você estará ali.” Depois, 
acenando aos irmãos e amigos, deu-lhes um beijo de despedida e indicando ao Céu, balbuciou: 
O Céu é encantador”.  Estas foram suas últimas palavras. Henry tinha 16 anos e foi sepultado no 
cemitério de Oak Hill em Battle Creek. 

1861 
Nasce Maria Andrews, filha de João e Angelina Andrews. 
 Irrompe a Guerra Civil nos Estado Unidos 
8 de outubro: É organizada a Associação de Michigan 

1863 
Maio - Organização da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Na assembléia 
para eleição dos dirigentes da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia Tiago White foi 
eleito presidente, mas declinou do cargo. João Byington foi eleito em seu Lugar, como o 1º 
Presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. 
18 de Maio - Diário de Angelina Andrews: “ Meu querido esposo nos deixou esta manhã com 
destino à Michigan, para assistir à reuniões da Conferência Geral. Creio que o Senhor o chamou 
para servir em Sua causa  eu me submeto de bom grado às necessárias separações” 
28 de Maio - Diário de Angelina Andrews: “ Aguardei o regresso do meu esposo... e quando 
chegou a noite recebi recado de que João voltará amanhã. Ele se deteve em Rochester para 
reuniões administrativas. 
29 de Maio - Diário de Angelina Andrews: “ Desapontada porque João não chegou, fui para a 
cama com o coração cheio de ansiedade” 
31 de Maio - Diário de Angelina Andrews: “ Aproximadamente à meia-noite, meu esposo 
chegou a casa. Fui despertada com sua voz chamando-me pelo nome. Oh! Como meu coração 
bateu descompassadamente ao som de sua voz”. 
02 de Junho - Diário de Angelina Andrews: “ Meu querido esposo sai aproximadamente às 
09:00 horas da manhã. É um grande sacrifício vê-lo ausentar-se do lar. Sinto tanto a sua falta, 
mas é no interesse da causa de Deus e aceito de bom grado”. 
6 de Junho - A irmã  White recebe uma visão sobre a reforma de saúde, na casa de Arão 
Hiliard em Ostego - Michigan. 
8 de dezembro -  Morte do filho mais velho, Henry Nichols, em Topsham, Maine. 
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1864 
Verão -  Publicação do livro Spiritual Gifts (“Dons Espirituais”), vol. 4, com um artigo de 40 
páginas sobre saúde. 
Agosto - Setembro - Ellen White visita à instituição médica de James C. Jakson (Our Home 
on the Hillside), em Dansville, nova Iorque, no trajeto para Boston, Massachusetts. 
29 de Agosto - Andrews parte de Battle Creek para Washington, para conseguir uma 
permissão junto ao governo do então presidente Abraão Lincoln para que os adventistas 
pudessem  participar no serviço de não-combatentes, em hospitais ou em qualquer lugar, a fim 
de não serem obrigados a tirarem vidas humanas. Tal pedido foi deferido. 

1865 
Publicação de 6 panfletos: Health: or How to Live (“Saúde: ou Como Viver”). 
Tiago White tem um enfarto, que o afeta por 3 anos. 
Sr. e Sra White devido à precária condição física, vão ao Instituto de saúde do Dr. Jackson 
em Dansville - Nova Iorque. 
25 de Dezembro - Ellen envia uma mensagem aos dirigentes da obra para que construam 
uma instituição de saúde. 

1866 
5 de Dezembro - Iniciam-se  as atividades do Western Health Reform Institute (Instituto da 
Reforma de Saúde), mais tarde chamado de Sanatório de Battle Creek. 
Loughborough é eleito presidente da Associação de Michigan e como secretário da 
Conferência Geral.  

1867 
Os White compram um sítio em Greenville, Michigan, constroem  uma casa e ocupou-se em 
cultivar a terra e escrever.  
14 de Maio - Andrews é eleito Presidente da Conferência Geral. O mandato era de 1 ano. 
Loughborough, que morava há 10 anos em Battle Creek, escreve um livro sobre  Saúde. 
18 de Junho - Loughborough e D. T. Bourdeau atendem ao apelo da Conferência Geral e 
vão com suas famílias para a Califórnia. A viagem de 30 dias foi cansativa pois não havia 
linha férrea. Tiveram que ir boa parte do caminho de barco. A tenda foi levada. Ali enfrentam 
severa oposição quanto à apresentação da Mensagem do Terceiro Anjo. 
24 de Junho - Uma hora depois do nascimento de seu filho a Sra. Loughborough morre, 
deixando outro filho de 3 anos. 
Os Anos das reuniões Campinais: 1868-1881 

Residindo, respectivamente, em Grenville e Battle Creek, Michigan, até perto do fim de 
1872, e dividindo então o tempo entre os Estados de Michigan e Califórnia, Ellen White passou 
os invernos escrevendo e publicando. Durante o verão, assistitu a reuniões campais, que 
nalguns anos chegaram a 28! Os testemunhos, números 14-30, que agora se encontram em 
Testemonies, volumes 2-4, foram publicados durante esses anos. 

1868 
 28 de julho: O segundo filho, James Edson, casou-se no seu vigésimo primeiro aniversário. 
1 de Setembro - Primeira reunião campal dos Adventitas do Sétimo Dia, após a organização, 
em  Wright - Michigan, realizada no bosque do irmão Root. 

1870 
28 de julho: O segundo filho, James Edson, casou-se no seu vigésimo primeiro aniversário. 
É publicado o primeiro volume de The Spirit of Prophecy (“O Espírito de Profecia”), precursor 
de Patriarcas e profetas. 

1872 
15 a 16 de Fevereiro  - Uma Associação é organizada com 328 observadores do Sábado na 



14 

Califórnia - Estado Unidos. Tiago e Ellen White empreendem  uma viagem para visitar os novos 
irmãos. 
19 Março - José Bates morre em Batlle Creek quando ia completar 80 anos, sofrendo dores 
que poucos homens suportariam . Contudo nunca perdeu sua fé e confiança em Deus. Foi 
sepultado em Monterey - Michigan, no cemitério Poplar. 
Devido a uma terrível febre que a paralisou por um mês, morre Angelina, esposa de 
Andrews, deixando-o com dois filhos Carlos com 14 anos e Maria com 10. 
Andrews muda-se para Rochester. 
Julho - Setembro - Ellen White descansa nas Montanhas Rochosas e escreve no trajeto para 
a Califórnia. 
1 de novembro - Loughborough inaugura a primeira igreja dos Adventistas do Sétimo Dia do 
Oeste das Montanhas Rochosas. 

1873 
Tiago e Ellen White dividem o tempo entre Battle Creek e Califórnia, assistindo a reuniões 
campais e passou alguns meses ( em 1873) no Colorado, descansando e escrevendo. 

1874 
1 de Abril - Ellen White tem uma visão sobre o avanço da obra no mundo, em Óregon e 
além-mar. 
Junho - Tiago e Ellen White em Oakland, Califórnia, ao fundam a Pacific Publishing 
Association e a revista Signs of the Times. 
15 de Agosto - A Conferência Geral determina que João Andrews vá à Europa para a 
expansão do trabalho naquele continente. Fixaria residência na Suíça, na cidade de Basiléia. 
15 de Setembro - Andrews aos 45 anos torna-se o Primeiro Missionário Adventista do Sétimo 
Dia - Além Mar. Leva consigo para  Europa seus dois filho Carlos agora com 16 anos e Maria 
com 12 e o irmão Ademar Vuilleumier. São recebidos na Inglaterra pelo Pastor W. M . Jones que 
havia aceitado o Sábado em uma viagem aos Estados Unidos. O Pastor Jones conduz Andrews 
em diversos lugares da Europa: Escócia, Canal da Mancha, Suíça, França, Prússia(Onde havia 
46 guardadores do Sábado). Andrews trabalhou arduamente na Europa por 9 anos onde 
publicou em diversos idiomas a revista “Sinais do Tempo” 

1875 
Membros que compunham a Casa Publicadora. A maioria jovens com idade de 23 anos. 
Vejam: Tiago White 32 anos, Ellen White  
26 anos, Henry 6 anos, Tiago Edson 4 anos, Clarissa Bonfoey 32 anos - ajudante do casal 
White. Annie Smith 25 anos e Uriah Smith 21 anos eram os redatores. Os impressores eram: 
Geroge Amadon 21 anos, Oswald Stowell 25 anos, Fletcher Byington 20 anos, Warren Bacheler 
14 anos. O tipógrafo Luman Master 24 anos. Jannie Frasier era a cozinheira. De Saratoga 
Springs,  Stephen que cuidava da parte financeira e Sara Belden irmã de Ellen White era 
secretária do lar. O filho do casal  Stephen e Sara Belden: Franklin E. Belden, também sobrinho 
de Ellen White, foi um grande compositor de vários hinos adventitstas. 
Por fim dois irmãos carnais de Tiago White: Nathaniel 22 anos e Anna 25 anos. O pregador João 
Loughborough 21 anos e sua esposa. O escritor João Andrews 24 anos. 
4 de janeiro - Inauguração do Colégio em Battle Creek. 
Ellen White tem uma visão de casas publicadoras em outros países. 

1876 
8 de Janeiro, Europa - Chega da América o primeiro obreiro adventista: D.T. Bourdeau, que 
devia auxiliar o pioneiro. 
11 de Fevereiro -  William Clarence, terceiro filho de Ellen e Tiago White, e gerente de Pacific 
Press, casa-se aos 21 anos de idade. 
27 de Agosto de 1876 - A Sra. White prega em uma reunião campal para mais de 20.000 
pessoas em Groveland-Massachesetts. 
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1877 
Janeiro - Andrews contrae pneumonia. 
 Publicação de The Spirit of Prophecy, volume 2, percursor de O Desejado de Todas as 
Nações. 
 1 de julho: falou a 5.000 pessoas em Battle Creek, sobre temperança.  

1878 
24 de Fevereiro  - Outra Associação é organizada com 45 observadores do Sábado em 
Nevada - Estado Unidos. Loughborough seria o presidente. 
27 de Junho - A Conferência Geral decide enviar Loughborough e sua segunda esposa para 
Inglaterra para que ele presidisse o campo inglês. 
16 de Dezembro - Loughborough parte rumo à Inglaterra após serem impedidos de viajarem 
no navio “ Homer”. Seguem viajem no barco “Nevada”. Mais tarde ficam sabendo que o “Homer”  
não completou a viagem devido a um trágico naufrágio. 
Andrews com auxílio da Conferência Geral estabelece uma publicadora na Europa. O 
trabalho avança. Existiam agora adventistas na: Inglaterra, Escócia, Irlanda, Egito, Noruega, 
Suécia, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Rússia, França e Itália. Escrevendo ao então presidente 
da Conferência geral Tiago White, disse Andrews: “A verdade continua avançando. O Senhor 
voltará breve. Nossos dias de luto logo terminarão. Continuamos trabalhando e labutando na 
esperança da vida eterna.” 
Setembro - Andrews volta aos Estados Unidos com sua filha Maria que estava tuberculosa, a 
fim de assistir as reuniões da Conferência Geral que seriam realizadas em abril. 
Novembro  - Maria Andrews, aos 19 anos de idade,  morre no Sanatório de Battle Creek, 
sendo sepultada ali. 
Novembro - Ellen White passou o inverno no Texas. 
Publicação de The Spirit of Prophecy, volume 3, percursor da última parte de O Desejado de 
Todas as Nações, e de atos dos Apóstolos. 
A irmã White tem uma visão da ressurreição da esposa e filhos de Andrews. Ellen White 
passa o inverno no Texas. 

1879 
Loughborough inicia reuniões na Inglaterra e encontra dificuldades maiores do que as que 
enfrentou na Califórnia. 
18 de Maio - Loughborough anuncia uma série de conferências por meio de jornais e 
cartazes. 
Abril - Andrews prega o sermão de inauguração do Tabernáculo de Battle Creek . 
Abril- Ellen White partiu do Texas para empenhar-se na obra das reuniões campais durante 
o verão. 
Maio - Andrews volta à Europa. Antes porém se detém na Inglaterra para descansar da longa 
viagem. 
11 de Agosto - Andrews após um ano de ausência chega à Basiléia - Suíça. A partir desta 
data, devido ao precário estado de saúde, o ministério de Andrews, não menos eficaz, ficou 
restringido à silenciosa página impressa. Escrevia 5 a 6 artigos por mês. Entre os anos de 1876 à 
1883, Andrews escreveu mais de 480 artigos. 
Fim do ano - A Conferência Geral coloca João Andrews responsável por todo o campo da 
Europa. 

1880 
8 de Fevereiro - Loughborough constrói um tanque batismal portátil onde inicialmente 6 
conversos foram batizados. 
24 de Julho - Dia designado para oração em favor da saúde de Andrews. Aparece os 
sintomas de Tuberculose. 
Outono Andrews visita à Loughborough na Inglaterra. Embora doente sua vitalidade mental 
era grande, falava 7 idiomas e tinha todo o Novo Testamento na mente. 
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1881 
Loughborough visita  Andrews na Suíça e o unge com óleo. Várias oração são feitas em seu 
favor. Andrews  melhora. 
Loughborough segue rumo à América para assistir a Conferência Geral, levando consigo 
parte dos obreiros. 
Tiago e Ellen White contraíram malária e são conduzidos de charete (forada com um 
colchão) à Battle Creek. Era a última viagem que o valoroso casal fariam juntos. 
6 de Agosto - Tiago White morre aos 60 anos com fortes dores na espinha e vítima de 
malária. Numa demonstração de fé Ellen White fala por cerca da 10 minutos as seguintes 
palavras: 
“Quero dizer algumas palavras aos presentes nesta ocasião. Meu querido Salvador tem sido minha força e 
sustentáculo neste tempo de necessidade. Ao ser levada de meu leito de doente para estar com meu marido em 
seus últimos momentos, a princípio o inesperado golpe me pareceu demasiado forte para suportar, e pedi a Deus 
que mo poupasse – não o levasse e me deixasse trabalhar sozinha. ... Quando meu marido exalava tão placidamente 
o último alento, sem um gemido, sem uma luta, senti que seria egoísmo de minha parte desejar-lhe pôr-lhe em torno 
os braços do meu afeto e detê-lo aqui. Ele era como um batalhador cansado que se deitara para repousar. Meu 
coração pode sentir até as profundezas e todavia poso dizer-vos que não tenho lágrimas para derramar pelos mortos. 
Minhas lágrimas são pelos vivos... “E agora reecento a obra de minha vida sozinha. Dou graças a me Salvador por ter 
dois filhos que Ele me deu para ficarem ao meu lado. Daqui em diante, a mãe deve se apoiar nos filhos; porém o 
forte, bravo e nobre esposo está a descansar. Para ele o redemoinho já passou. Por quanto tempo batalharei sozinha 
os combates da vida, não o posso dizer; uma coisa, porém, eu vos direi, e esta é, que ao ver meu marido soltar o 
último suspiro, senti que Jesus me era mais precioso do que jamais me fora em qualquer hora anterior de minha vida. 
Ao estar eu ao lado de meu primogênito, e cerrar-lhe os olhos na morte, foi-me possível dizer : “O Senhor o deu, e o 
Senhor o tomou; bendito seja o nome do Senhor”. E agora aquele em cuja grande afeição tenho descansado, com 
quem tenho trabalhado – e temos estado unidos no trabalho por trinta e seis anos- foi-me levado; mas posso pôr-lhe 
as mãos nos olhos e dizer: “Entrego-Te o meu tesouro até a manhã da ressurreição“ “Centralizam-se em Jesus todas 
as nossas esperanças de vida eterna, portanto, trabalhemos sempre com Ele. Daqui em diante, Ele é meu Guia, meu 
Marido e meu Conselheiro e Amigo. Ele andará comigo através das espinhosas sendas da vida e afinal 
encontraremos outra vez onde não mais há separação e onde ninguém mais dirá: “Enfermo estou.” Entrego meu 
precioso tesouro; digo-lhe adeus; não irei a sua sepultura para chorar. Nem posso derramar lágrimas sobre meu 
caçula nem meu filho mais velho. Demasiado brilhante é a manhã da ressurreição. E então olho àquela manhã  em 
que os partidos laços de família se unirão e veremos o Rei em Sua beleza, e contemplaremos Seus incomparáveis 
encantos, e lançaremos nossas brilhantes coroas a Seus pés , e tocaremos as harpas de ouro, enchendo todo o Céu 
com acentos de nossa música e cânticos ao Cordeiro, Juntos cantaremos lá. Triunfaremos juntos em torno do grande 
trono branco.” Tirado do esboço biográfico de autoria de E.H. Gates, na brochura da cerimônia realizada na Austrália, 
em 11 de setembro de 1.915. Livro Testemunho de Jesus pg 168. 

A Década de 1880: 1881-1891 

Depois da morte de Tiago White, em agosto de 1881, Ellen White residiu na Califórnia – às 
vezes em Healdsburg e às vezes em Oakland. Labutou ali, escrevendo e falando, até partir para 
a Europa, em agosto de 1885, atendendo ao chamado da Associação Geral. Durante os dois 
anos na Europa ela residiu na Basiléia, Suíça, exceto durante as três prolongadas visitas aos 
países escandinavos, à Inglaterra e à Itália. Retornando aos Estados Unidos em agosto de 1887, 
dirigiu-se logo para o Oeste, a sua casa em Healdsburg. Assistiu à assembléia da Associação 
Geral em Mineápolis. Nos meses de outubro e dezembro de 1888. Depois da assembléia, 
enquanto residia em Batlle Creek, ela trabalhou entre igrejas do centro-oeste e do Leste dos 
Estados Unidos. Após uma ano no leste, retornou à Califórnia, mas foi chamada de volta para 
assistir à assembléia da Associação Geral em Battle Creek (outubro de 1889).Permaneceu nas 
cercanias de Battle Creek até partir para a Austrália, em setembro de 1891. 

Novembro - Ellen White assistiu à reunião campal da Califórnia, em Sacramento, e participou 
de um planejamento de um colégio no Oeste, o qual teve início em 1882. 

1882 
A Conferência Geral manda o Pastor S. N. Haskell afim de animar à Andrews.  Após 
regressarem de uma viagem juntos, Haskell faz uma surpresa a Andrews levando-o para uma 
casa nova. 
Publicação de Early Writings (“Primeiros Escritos”), reunindo três outros livros publicados 
anteriormente. 
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1883 
Primavera - O Dr. Kellogg quando regressava de Viena(onde fez um curso de pós-
graduação)  para a América, resolve visitar João Andrews na Suíça. Kellogg ao ver o grave 
estado de saúde de Andrews, faz um apelo à Conferência Geral que envia sua mãe e o irmão B. 
L. Whitney. 
22 de Julho - Andrews completa 54 anos. Mesmo definhado fisicamente persistia em publicar 
várias obras antes de morrer. Usava uma tábua entre o joelhos para continuar escrevendo 
mesmo na cama. 
 Outubro - Sob decisão da Conferência Geral Loughborough volta para a América. 
21 de Outubro - João Andrews desejou que este fosse seu último dia e Deus o atendeu. 
Deixou duas recomendações: Um Testamento doando seus últimos 500 dólares à missão 
Européia e que nenhum elogio fosse publicado ao seu respeito após sua morte. Andrews morreu 
durante o culto vespertino sem que ninguém o percebesse. O Sol sem nuvens se punha no 
Ocidente, sua bondosa mãe calmamente abanava o febril rosto, quando após levantarem da 
oração, Albert  Vuilleumier exclamou: “Andrews está morto” 

1884 
No segundo Concílio Missionário Europeu foi votada a visita de Ellen White à Europa 
juntamente com seu filho Willian White. 
Última visão pública deEllen White que há notícia, numa reunião campal em Portland, 
Oregon. 
Publicação de The Spirit of Profecy, vol. 4, percursor de O Grande Conflito. 

1885 
Verão - Ellen White e seu filho Willian White, partem da Califórnia rumo à Basiléia - Suíça. 
Visitam grande parte do campo 

1887 
Loughborough é eleito Presidente da Associação da Califórnia. 
Regresso de Ellen White e Willian White à América. 
Verão: Publicação do livro The Great Controversy (“O Grande Conflito”). 

1888 
Outubro-Novembro: Ellen White assistiu à assembléia da Associação Geral em Mineápolis. 

1889 
Publicação de Testemonies, vol. 5, incorporando Testemonies, números 31-33 – 746 
páginas. 

1890 
Sai do prelo a primeira História da denominação adventista chamado: “The Rise and 
Progress of Seventh-Day Adventists” 
Publicação do livro Patriarcas e profetas, em inglês. 

Os Anos na Austrália: 1891-1900 
Atendendo aos chamado da Associação Geral para que visitasse a Austrália, a fim de 

ajudar no estabelecimento da obra educacional, Ellen White chegou a Sydney em 8 de 
dezembro de 1891. Aceitara o convite com alguma relutância, pois desejava continuar a escrever 
u m livro maior sobre a vida de Cristo. Logo após a sua chegada, foi acometida de reumatismo 
inflamatório, que a reteve na cama por uns oito meses. Embora sofresse intensamente, persistiu 
em escrever. No começo de 1893 foi à Nova Zelândia, onde trabalhou até o fim do ano. 
Retornando à Austrália no fim de dezembro, assistiu à primeira reunião campal australiana. 
Nessa reunião foram elaborados alguns planos que resultaram no estabelecimento de uma 
escola rural que se tornou o Colégio Avondale, em Cooranbong, a uns 145 quilômetros ao norte 
de Sydney. Ellen White comprou um terreno ali por perto e construiu a chamada “Sunnyside”, 
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nos últimos meses de 1895. Residiu nessa casa e deu especial atenção a seus escritos e às 
viagens entre as igrejas, até retornar aos Estados Unidos em agosto de 1900. 

1891 
12 de Setembro - Ellen White navega para Austrália, via Honolulu. 

1892 
Junho - Ellen White fala na inauguração da Escola Bíblica Australiana, em Melbourne, a qual 
funcionava em dois edifícios alugados. 
Publicação de Caminho Para Cristo e Obreiros Evangélicos, em inglês. 

1894 
Janeiro - Ellen White, participa do planejamento de uma escola permanente na Austrália. 
23 de Maio - Ellen White visita o terreno em Cooranbong na Austrália. 

1895 
27 Julho - Josué Himes morre aos 90 anos vítima de câncer. Segundo Uriah Smith, Josué 
Himes foi o instrumento humano mais ativo e de maior liderança do Grande Movimento. 
Dezembro - Ellen White mudou-se para seu lar Sunnyside, em Cooranbong, onde foi escrita 
grande parte do livro O Desejado de Todas as Nações 

1896 
 Publicação de O maior Discurso de Cristo, em inglês. 

1898 
Loughborough depõe os cargos da Conferência Geral e regressa para a Califórnia, onde 
passa o resto de sua vida. 
 Publicação de O Desejado de Todas as Nações, em inglês. 

O Anos em Elmshaven: 1900-1915 
Quando Ellen White fixou residência em Elmshaven, seu novo lar perto de Santa Helena, na Califórnia 

do Norte, ela esperava dedicar a maior parte do tempo a escrever livros. Estava com 72 anos de idade, e 

ainda desejava completar diversos volumes. Quase não imaginava quanto teria também de viajar, aconselhar 

e falar em público. A crise ocasionada pelas controvérsias em Battle Creek requeria igualmente boa parcela 

de seu tempo e energia. Ainda assim, escrevendo de manhã cedo ela conseguiu produzir nove livros durante 

os anos que passou em Elmshaven. 

1900 
Publicação do livro Parábolas de Jesus, em inglês. 
Agosto: Deixa a Austrália e regressa aos Estados Unidos. 
Outubro:  Fixou residência em Elmshaven. 
Ellen White  Incentivou o estabelecimento do Sanatório de Sydney. 

1901 
Abril - Assembléia da Associação Geral em Battle Creek. 

1902 
18 de fevereiro -  Incêndio no Sanatório de Battle Creek. 
30 de dezembro -  Incêndio na Review and Herald. 

1903 
Outubro - Ellen White enfrenta a crise panteística. 

1904 
Abril-Setembro: Viajou para o Leste, a fim de ajudar no início da obra em Washington, D.C., 
visitar o filho Edson em Nashville, e assistir reuniões importantes. 
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Novembro-dezembro: Ocupou-se com a aquisição da propriedade e com o estabelecimento 
do Paradise Valley Sanitarium (Sanatório do Vale do Paraíso). 

1905 
Loughborough publica uma edição revisada e ampliada da História Demoninacional, 
intitulada: “The Great Second Advent Movement”. 
Maio - Ellen White assisti à assembléia da Associação Geral em Washington, D.C. 
Publicação do livro A Ciência do Bom Viver, em inglês. 
Junho-Dezembro. Ellen White empenha na aquisição e no estabelecimento do Sanatório de 
Loma Linda. 

1906-1908 
Ellen White. Ocupada com o trabalho literário, em Elmshaven. 

1908 
Loughborough, com 66 anos de idade, inicia uma viagem ao redor do mundo, visitando os 
principais centros da obra adventista do sétimo dia. Viajou 55.650 Km por água e quase 10.000 
Km por terra, encerrando seu trabalho ativo.  Passou a morar com a filha, Sra J. J. Ireland, em 
Lodi - Califórnia. 

1909 
Abril-Setembro. Aos 81 anos de idade, viajou para Washington D.C., a fim de assistir à 
assembléia da Associação Geral. Esta foi sua última viagem para o Leste. 

1910 
Janeiro. Ellen White desempenhou uma parte proeminente no estabelecimento do Colégio 
de Médicos- Evangelistas, em Loma Linda. 
Deu atenção ao remante de Atos dos Apóstolos e à reedição de O Grande Conflito, uma 
tarefa que se estendeu até 1911. 

1911 
Ellen White estando em idade avançada, realizou apenas algumas viagens à Califórnia do 
Sul. Empenhou-se em Elmshaven na sua obra literária, concluindo os livros Profetas e Reis e 
Conselhos a Pais, Professores e Estudantes. 
13 de fevereiro - Ellen White caiu em sua casa em Elmshaven, quebrando o quadril. 
15, 16 de julho -  Ellen White terminou sua vida profícua aos 87 anos de idade. Suas últimas 
palavras foram as seguintes: “Sei em quem tenho crido.” Testemonies, volumes 6-9, também 
foram publicados nos anos passados em Elmshaven.  

1915 
16 Julho - Morre Ellen Gould White aos 88 anos de idade 

1924 
7 de Abril - Loughborough passou seus últimos dias no Sanatório de Santa Helena, onde 
pacificamente adormeceu aos 92 anos de idade. O funeral foi realizado na igreja de Santa 
Helena, que foi uma das primeiras igrejas levantadas por ele na Califórnia, mais de 50 anos 
antes. 
Ao estudar a vidas desses homens e mulheres de Deus percebemos a grande  necessidade uma 
urgente reforma em nosso meio. Quando pensamos no que passaram os pioneiros ficamos com 
vergonha de nos mesmos. E quando lemos a vida dos pioneiros, encontramos que eles também 
se envergonhavam ao comparar o que passavam com o que Cristo passou. 
 
“Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas 
necessidades. Buscá-lo, deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a 
bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos 
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carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai celeste está mais disposto a dar Seu Espírito Santo 
àqueles que Lho peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, 
porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições 
estipuladas por Deus em Sua promessa para conceder-nos Sua bênção. Só podemos esperar um 
reavivamento em resposta à oração. Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, 
não pode apreciar a pregação da Palavra; mas quando o poder do Espírito lhes toca o coração, então os 
sermões não ficarão sem efeito. Guiados pelos ensinos da Palavra de Deus, com a manifestação de Seu 
Espírito, no exercício de sã discrição, os que assistem a nossas reuniões adquirirão preciosa experiência 
e, voltando ao lar, acham-se preparados para exercer saudável influência. Os antigos porta-bandeiras 
sabiam o que significava lutar com Deus em oração, e fruir o derramamento de Seu Espírito. Estes, 
porém, estão se retirando do cenário; e quem está surgindo para preencher-lhes o lugar? Como é com a 
geração que surge? Estão eles convertidos a Deus? Estamos nós alerta quanto à obra que se está 
desenvolvendo no santuário celeste, ou estamos à espera de algum poder impelente que venha sobre a 
igreja antes de despertarmos? Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de 
vir. Há na igreja pessoas não convertidas, e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. 
Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais, e falar menos. Abundante é a 
iniqüidade, e o povo deve ser ensinado a não se satisfazer com uma forma de piedade sem o espírito e o 
poder. Se intentarmos esquadrinhar o próprio coração, afastando nossos pecados, corrigindo nossas más 
tendências, nossa alma não se inchará em vaidade; desconfiaremos de nós mesmos, possuindo 
permanente senso de que nossa suficiência é de Deus. Temos muito mais a temer de dentro do que de 
fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Os 
incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de 
Jesus, façam muito mais que qualquer outra classe para promover e honrar mediante sua vida coerente, 
seu exemplo piedoso, sua influência ativa, a causa que representam. Mas quantas vezes se têm os 
professos defensores da verdade demonstrado o maior entrave ao seu progresso! A incredulidade com 
que se contemporiza, as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a presença dos anjos 
maus, e abrem o caminho para a execução dos ardis de Satanás.” III Mens Escolhidas  pág 122 
“Ainda que a figueira não floresça, nem há fruto na vide, ainda que  o produto da oliveira mente, e os 
campos não mais produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam  arrebatadas do aprisco, todavia eu 
me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor meu Deus é a minha força.; e me 
faz andar vitoriosamente...” Habacuque 3:17-19 
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