
Jones e Waggoner Merecem Crédito? 

 

 

Prezado Robson, 

Quero te agradecer por teres disponibilizado em teu site o livro BOAS NOVAS de Waggoner, que 
trata sobre a verdadeira doutrina da JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ, doutrina que foi desprezada pela 
liderança da IASD em 1888. Os líderes da IASD têm escondido dos ASDs e do mundo, os escritos 
de JONES & WAGGONER sobre o assunto, especialmente dos que não lêem inglês. 

Assim sendo, solicito tua gentileza de disponibilizar no site algumas mensagens de JONES & 
WAGGONER, que paguei para o traduzir para o português, e que tratam desse importantíssimo 
assunto. Diz a Sra. White: 

"O SENHOR em Sua grande misericórdia enviou a mais preciosa mensagem ao Seu povo através 
dos pastores Waggoner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira preeminente diante do 
mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a 
justificação pela fé no Fiador; convidava o povo para receber a justiça de CRISTO, que se 
manifesta na obediência a todos os mandamentos de DEUS. Muitos perderam JESUS de vista. 
Deviam ter tido o olhar fixo em Sua divina pessoa, em Seus méritos e em Seu imutável amor 
pela família humana. Todo o poder foi entregue em Suas mãos, para que Ele pudesse dar ricos 
dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de Sua justiça ao impotente ser humano. Esta 
é a mensagem que DEUS manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve 
ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de Seu ESPÍRITO SANTO em 
grande medida." E.G. White, Testemunho para Ministros, p. 91,92. 

A história de 1888 tem sido vastamente deturpada pelos teólogos, pastores e líderes IASD, e sua 
atitude de oposição é preconceituosa contra a obra de Jones e Waggoner, denegrindo o caráter 
deles e sua mensagem. Jones e Waggoner não renunciaram a fé no DEUS de Israel. Eles nunca se 
tornaram infiéis ou agnósticos ou ateus. Nunca renunciaram ao sábado ou a dedicação de toda 
vida deles para CRISTO. Eles perderam a fé na corporação da IASD e sua liderança, e com razão. 
Eles não confiaram no arrependimento denominacional de ter recusado a mensagem da 
Justificação pela Fé dada por JESUS, através deles na reunião de Mineápolis, em 1888. 

"Em 1888 na Conferência Geral realizada em Mineápolis, Minnesota, o anjo de Apocalipse 18 
desceu para fazer sua obra, e foi ridicularizado, criticado e rejeitado, e quando a mensagem 
que ele trouxer novamente, alargar-se num alto clamor, será novamente ridicularizada, 



criticada e rejeitada pela maioria." E.G.White in Taking Up a Reproach. Também encontrado em 
Some History, Some Experience, Some Facts, p. 1, por A.T.Jones. 

"A indisposição de ceder a opiniões preconcebidas, e de aceitar esta verdade, está à base de 
grande parte da oposição manifestada em Mineápolis contra a mensagem do SENHOR através dos 
irmãos E.J. Waggoner e A.T. Jones. Excitando aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do 
povo, em grande medida, o poder especial do ESPÍRITO SANTO que DEUS anelava comunicar-
lhes. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a mensagem ao 
mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecostes. Sofreu resistência a luz 
que deve iluminar a terra com sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos tem sido, em 
grande medida, conservada afastada do mundo." Mensagens Escolhidas, Vol. 1, 234, 235. 

"Tenho profunda tristeza de coração porque tenho visto quão prontamente uma palavra ou ação 
dos pastores Jones ou Waggoner é criticada. Quão prontamente muitas mentes passam por alto 
todo o bem feito por eles nos poucos anos passados, e não vêem evidência de que DEUS está 
operando através dessas instrumentalidades. Eles caçam algo para condenar, e a atitude deles 
para com esses irmãos que estão zelosamente empenhados em realizar uma boa obra mostra 
que sentimentos de inimizade e amargura estão no coração." E. G. White (Carta O19, 1892). 

"Vi que Jones e Waggoner tiveram sua contrapartida em Josué e Calebe. Como os filhos de Israel 
apedrejaram os espias com pedras literais, vós apedrejastes esses irmãos com pedras de 
sarcarmo e ridículo. Vi que vós voluntariamente rejeitastes o que sabíeis ser a verdade. Apenas 
porque ela era por demais humilhante para a vossa dignidade. Vi alguns de vós em vossas tendas 
arremedando e fazendo toda a sorte de galhofas desses dois irmãos. Vi também que se 
tivéssemos aceito a mensagem deles teríamos estado no reino após dois anos daquela data, mas 
agora temos de retornar ao deserto e ficar 40 anos." E.G.White, Escrito de Melbourne, 
Austrália, 09.05.1892. 

Em vez de ficar apenas 40 anos no deserto, a IASD já está há mais de 100 anos, e apostatou 
ainda mais. Vemos também nessa declaração da pena inspirada, que JESUS teria vindo em 1890. 

"Fui confirmada em tudo o que declarei em Mineápolis, que uma reforma deve ocorrer nas 
igrejas. Reformas devem ser feitas, pois fraqueza e cegueira espirituais estavam sobre o povo 
que tinha sido abençoado com grande luz e preciosas oportunidades e privilégios. Como 
reformadores [os adventistas] têm saído de outras igrejas denominacionais, mas agora agem em 
parte como aquelas igrejas. Esperávamos que não houvesse a necessidade de outra 
saída." E.G.W. 1888 Materials, p. 356, 357. 

Naquela ocasião, em que foi recusada pela liderança e pelo povo a mensagem de Jones e 
Waggoner sobre a Justificação pela Fé,  a Sra. White pensou que deveriam sair da IASD apóstata 
e formar outra igreja, mas, logo a seguir, DEUS lhe deu a mensagem de que deveriam "voltar 
para o deserto", e todos morreram no deserto, sem ver o retorno de CRISTO, inclusive a Sra. 
White, como ocorreu com o antigo povo de Israel no deserto e com Moisés, que não entrou na 
Canaã terrestre. 

"Relatarei o que me lembro da Conferência Geral de 1888 em Mineápolis, Minnesota. Soa aos 
meus ouvidos ainda como a Irmã White apelou energicamente para a conferência aceitar a 
mensagem da justificação pela fé. Ela usou alguns termos fortes tal como o seguinte: Não 
penseis que a sabedoria irá morrer convosco! O SENHOR tem homens todos preparados para 
entrar certo e levar a mensagem ao sucesso. DEUS não está dependendo de vós para terminar 
Sua obra na terra. Ela disse que tinha quase perdido a confiança na humanidade e que o SENHOR 
parecia estar a ponto de tirar das mãos de nosso povo as bênçãos de levar a mensagem ao 
mundo e levantar outros para fazer a obra." Carta de F.H. Westphal a W.C.White, 1932. 
 


