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A  história  mostra  que  ele  tinha  o  desejo  de  cruzar  a  divisão  entre  os  outros  e  nós  e  unir  
a  Igreja  Adventista  com  os  evangélicos  e  praticamente  qualquer  outra  pessoa.  Ser  

aceito  e  não  ser  classificado  como  uma  seita  como  o  testemunho  da  Conferência  

Evangélica  dos  anos  1950  mostrará.

Mas,  por  enquanto,  vamos  mergulhar  em  seus  escritos  e  ações  e  você  verá  alguns  

esforços  reais  dele,  tentando  trazer  a  doutrina  trinitária  para  a  Igreja  Adventista.  Isso  já  

estava  sendo  influenciado  por  Herbert  Lacey  com  outros  traços  vindos  de  AG

Embora  o  pôster  na  capa  deste  livreto  possa  parecer  extremo  e  crítico  para  alguns,  o  

que  Leroy  Froom  fez  à  Igreja  Adventista  é  inacreditável.  É  além  de  desonesto.  Estamos  
procurando  o  inimigo  à  nossa  frente.  Enquanto  isso,  já  fomos  levados  por  dentro  e  por  

trás.  Neste  livreto  você  verá  do  seu  livro  “Movimento  do  Destino”  e  outros  escritos  que  

trabalhou  nele.  E  certifique-se  de  ler  em  detalhes  os  escritos  de  Evangelismo  na  parte  

de  trás  deste  livreto.  É  aqui  que  você  será  levado  mais  profundamente  no  significado  

do  que  são  aquelas  citações  estreitamente  cortadas  que  falarão  a  você  o  que  a  irmã  

Ellen  White  acreditava  e  realmente  escreveu.  O  livro  Evangelismo  não  é  uma  obra  

original  da  irmã  White.  É  uma  compilação  que  ocorreu  31  anos  após  sua  morte.  E  havia  

uma  agenda  oculta  ao  fazer  este  livro.

Daniells,  WW  Prescott  e  FM  Wilcox.  Leroy  Froom  seria  um  dos  poucos  indivíduos-chave  

que  teriam  sucesso  nesta  missão.

Leroy  Froom  era  mais  conhecido  na  Igreja  Adventista  do  Sétimo  Dia  por  seu  trabalho  

como  editor  de  várias  publicações  da  Igreja,  historiador  da  Igreja,  secretário  da  

Associação  Ministerial  da  Associação  Geral  e  autor  de  vários  livros.  Ele  também  era  
músico.

O  CONTO  DA  SERPENTE  (cauda)  –  LEROY  FROOM'S  APOSTASY

Froom  nasceu  em  Belvedere,  Illinois.  Ele  estudou  no  Pacific  Union  College  e  no  Walla  

Walla  College  antes  de  se  formar  no  Washington  Training  Center.  Existem  histórias  

mistas  sobre  Leroy  Froom,  juntamente  com  uma  conexão  com  a  Igreja  Católica.

O  movimento  para  adotar  o  trinitarismo  e  se  tornar  como  o  resto  do  mundo  estava  
em  andamento.  Ellen  White  previu  que  “livros  de  uma  nova  ordem  seriam  
escritos”.  Em  1928

Machine Translated by Google



“Posso  fazer  uma  confissão  pessoal  franca?  Quando,  entre  1926  e  
1928,  meus  líderes  me  pediram  para  dar  uma  série  de  estudos  sobre  
o  Espírito  Santo,  cobrindo  os  institutos  ministeriais  da  união  norte-
americana  de  1928,  descobri  que,  além  de  pistas  inestimáveis  
encontradas  no  Espírito  de  Profecia,  não  havia  praticamente  nada  
em  nossa  literatura  apresentando  uma  exposição  bíblica  sólida  
neste  tremendo  campo  de  estudo.  Não  havia  livros  anteriores  sobre  
a  questão  em  nossa  literatura.  Fui  compelido  a  procurar  uma  série  
de  livros  valiosos  escritos  por  homens  fora  de  nossa  fé  -  aqueles  
mencionados  anteriormente  -  para  obter  pistas  e  sugestões  iniciais,  
e  abrir  perspectivas  para  um  estudo  pessoal  intensivo.  Tendo  isso,  
continuei  a  partir  daí.  Mas  eles  foram  decididos  cedo  ajuda.  E  
dezenas,  se  não  centenas,  poderiam  confirmar  a  mesma  convicção  
sóbria  de  que  alguns  desses  outros  homens  freqüentemente  tinham  
uma  visão  mais  profunda  das  coisas  espirituais  de  Deus  do  que  
muitos  de  nossos  próprios  homens  então  tinham  sobre  o  Espírito  
Santo  e  a  vida  triunfante.  Ainda  era  um  tema  amplamente  obscuro.”  
-  Movimento  do  Destino.  pág.  322

Em  outras  palavras,  ele  foi  à  Babilônia  para  ver  o  que  diziam  sobre  
o  assunto  e  trouxe  essa  influência  para  nossa  igreja  através  de  seus  
escritos.  Porque  os  Pioneiros  não  escreveram  o  suficiente  sobre  o  
assunto.  Nada  combinaria  com  sua  opinião,  crença  ou  agenda.  Ele  
não  encontrou  “praticamente  nada”  como  disse  nos  escritos  dos  
Pioneiros.  Na  verdade,  ele  não  encontrou  absolutamente  nada.

Confusão,  falsa  doutrina,  falsa  adoração,  paganismo.  Passaram-se  
mais  de  quarenta  anos  antes  que  ele  confessasse  estranhamente  
em  seu  livro  chamado  Movement  of  Destiny  na  página  322:

Então  Froom  vai  para  autores  de  livros  fora  da  nossa  fé.

O  livro  de  Leroy  Froom,  “The  Coming  of  the  Comforter”  foi  publicado.  
Neste  livro,  Froom  ensina  a  falsa  doutrina  da  Trindade  e,  como  John  
Harvey  Kellogg  fez  antes  dele,  ele  usa  citações  de  Ellen  White  para  
fundamentar  sua  posição.  Este  livro  foi  o  resultado  de  estudos  que  
Froom  havia  dado  durante  o  Instituto  Ministerial  da  União  Norte-
Americana  de  1928.  No  momento  da  redação,  Froom  não  mencionou  
que  recebeu  ajuda  da  Babilônia  na  produção  de  seu  livro.  O  que  a  
Babilônia  simboliza?
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“Devo  declarar  que  meu  livro,  The  Coming  of  the  Comforter  foi  o  
resultado  de  uma  série  de  estudos  que  dei  em  1927-
28,  para  institutos  ministeriais  em  toda  a  América  do  Norte.

Froom  estava  seguindo  homens  anteriores  que  trouxeram  
pensamentos  de  guarda  do  domingo  e  teologia  em  nossa  igreja.  
Homens  como  Herbert  Camden  Lacey,  que  vieram  da  fé  da  Igreja  
Anglicana  da  Inglaterra  como  exemplo.

Você  não  pode  imaginar  como  fui  agredido  por  alguns  dos  veteranos  
porque  pressionei  a  personalidade  do  Espírito  Santo  como  a  Terceira  
Pessoa  da  Divindade.  Alguns  homens  negaram  isso  –  ainda  negam.  
Mas  o  livro  passou  a  ser  geralmente  aceito  como  padrão.”  -  Carta  de  
Leroy  Froom  para  Otto  H.  Christensen,  27  de  outubro  de  1960

“Acho  que  uma  nova  luz  confirmará  o  essencial  do  passado,  embora  
isso  não  signifique  que  todos  os  detalhes  devam  ser  mantidos  como  
nossos  fundadores  os  estabeleceram.”  -  Carta  de  Leroy  Froom  a  
Herbert  Camden  Lacey,  13  de  abril  de  1925

Observe  quem  Froom  disse  que  se  opôs  ao  que  ele  estava  dizendo.

Aqui  está  apenas  um  vislumbre  de  uma  semente  sendo  plantada,  
mostrando  dúvidas  sobre  os  fundadores  de  nossa  igreja.  Que  talvez,  
todos  os  detalhes  que  vieram  dos  fundadores,  não  precisem  
necessariamente  ser  mantidos  como  foram  estabelecidos  
originalmente.  Isso  é  o  que  Froom  está  tentando  vender  aos  outros.

Alguns  dos  veteranos.  Quem  são  os  veteranos  de  quem  ele  fala  
aqui?  Os  “velhos”  são  os  “pioneiros”.  E  eles  teriam  se  oposto  a  
Froom.

Machine Translated by Google



Cerca  de  trinta  anos  antes,  você  tem  Herbert  Camden  Lacey  defendendo  a  

“Personalidade  do  Espírito  Santo”  e  usando  a  linguagem  da  “terceira  pessoa  na  
Divindade”  através  de  seus  estudos  por  causa  de  sua  formação  anglicana  na  Igreja  

da  Inglaterra  e  então  aparece  no  Desejado  de  Todas  as  Nações,  cumprimentos  de  

Marian  Davis  (copista  e  assistente  literária  da  irmã  White).

Christensen,  ele  menciona  que  os  homens  AINDA  NEGAM  a  mentira  que  ele  estava  

espalhando.  Então  você  pode  ver  que  o  maligno  tem  seus  agentes  que  estão  se  

infiltrando  na  Igreja  Adventista  do  Sétimo  Dia.

Aqui  está  outro  pensamento.  Ellen  White  morreu  em  1915.  Na  época  em  que  ela  
morreu,  não  havia  controvérsia  sobre  a  questão  da  trindade,  ou  a  personalidade  do  

Espírito  Santo,  da  filiação  de  Jesus  em  relação  a  Deus,  ou  Deus  Pai.  Estas  eram  

coisas  que  tinham  sido  aceitas  pelos  adventistas  do  sétimo  dia,  e  eles  tinham  uma  

fé  comum  sem  controvérsia.

Eles  são  os  que  SABIAM  o  que  a  igreja  cria  durante  o  tempo  em  que  a  irmã  White  

estava  viva.  Eles  eram  “os  Pioneiros”  e  seus  parentes;  a  próxima  geração  do  povo  

original.  Eles  sabiam  no  que  a  igreja  acreditava  e  negavam  o  que  o  Élder  Froom  

estava  tentando  vendê-los.

E  então,  em  1960,  quando  Froom  escreve  esta  carta  ao  Sr.

Lembre-se,  Irmã  White  ADVERTIDA  no  Manuscrito  Release  760,  p.  9-10:  “Aqueles  
que  procuram  remover  os  antigos  marcos  não  estão  se  mantendo  firmes;  eles  não  

estão  se  lembrando  de  como  receberam  e  ouviram.  Aqueles  que  tentam  introduzir  

teorias  que  removeriam  os  pilares  de  nossa  fé  a  respeito  do  santuário  ou  da  
personalidade  de  Deus  ou  de  Cristo  estão  trabalhando  como  cegos.  Eles  estão  

procurando  trazer  incertezas  e  deixar  o  povo  de  Deus  à  deriva  sem  âncora”.

Isso  inclui  pessoas  que  faziam  parte  dos  adventistas  originais  e  suas  famílias.
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Foi  só  depois  que  ela  morreu  que  essas  novas  ideias  começaram  a  aparecer.  E,  
como  diz  Leroy  Froom,  quando  ele  apresentou  essas  ideias,  ele  foi  atacado  
quando  tentou  apresentar  essas  ideias  pelos  veteranos.

-  Movimento  do  Destino,  p.  17

-  Movimento  do  Destino,  Leroy  Froom.  'Do  Autor  ao  Leitor'  –  Como  este  Retrato  
veio  a  ser  Escrito.  Terceira  impressão  de  1972.

Obviamente  o  material  de  Leroy  Froom  impressionou  AG

Possivelmente  seria  necessário  esperar  até  que  certos  indivíduos  saíssem  de  
ação  (morressem),  antes  que  o  retrato  necessário  pudesse  ser  sabiamente  

apresentado.”

Daniells,  pois  em  1930  AG  Daniells  sugeriu  que  o  jovem  autor  “realizasse  uma  
pesquisa  completa  de  todo  o  plano  de  redenção  –  seus  princípios,  provisão  e  
Personalidades  divinas  à  medida  que  se  desdobravam  em  nossa  visão  como  
Movimento  de  1844  em  diante,  com  ênfase  especial  nos  desenvolvimentos  de  
'1888'  e  sua  sequência.”

“Estou  encarregado  de  dizer  ao  nosso  povo  que  eles  não  percebem  que  o  diabo  
tem  dispositivo  e  dispositivo,  e  ele  os  executa  de  maneiras  que  eles  não  esperam.  

As  agências  de  Satanás  inventarão  maneiras  de  transformar  os  santos  em  
pecadores.  Eu  lhes  digo  agora,  que  quando  eu  for  sepultado,  grandes  mudanças  
acontecerão.  Não  sei  quando  serei  levado;  e  desejo  advertir  a  todos  contra  os  
artifícios  do  diabo.  Quero  que  as  pessoas  saibam  que  eu  as  avisei  completamente  
antes  da  minha  morte.”  -  Manuscrito  1,  24  de  fevereiro  de  1915

ainda  não,  ainda  não.  O  Élder  Daniels  reconheceu  os  sérios  problemas  envolvidos  
e  sentiu  quase  profeticamente  certas  dificuldades  que  enfrentariam.  Ele  sabia  que  
seria  necessário  tempo  para  que  certas  feridas  teológicas  se  curassem  e  para  

que  algumas  atitudes  se  modificassem.

De  fato,  a  irmã  White  daria  este  aviso  ao  povo  quase  cinco  meses  antes  de  morrer:

“Na  primavera  de  1930,  Arthur  G.  Daniells,  por  mais  de  vinte  anos,  presidente  da  
Associação  Geral,  me  disse  que  acreditava  que,  mais  tarde,  eu  deveria  realizar  
uma  pesquisa  completa  de  todo  o  plano  de  redenção……..  era  um  elo  de  ligação  
entre  os  líderes  do  passado  e  o  presente.  Mas,  disse  ele,  é  para  ser  mais  tarde  –
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"Sra.  Soper  chama  nossa  atenção  para  o  fato  de  que  você  está  
buscando  informações  sobre  as  posições  de  nossos  primeiros  
obreiros  a  respeito  da  Trindade,  a  personalidade  do  Espírito  Santo  
e  a  pré-existência  de  Cristo,  conforme  isso  pode  ser  revelado  em  
seus  escritos.  Acho  que  teremos  que  admitir  que  nossos  primeiros  
trabalhadores  não  eram  trinitários.”

Um  deles  foi  de  Urias  Smith,  seu  livro  que  a  irmã  White  havia  
endossado,  “Daniel  e  Apocalipse”.  O  que  eles  estavam  fazendo  era  
remover  qualquer  coisa  que  pudesse  ser  tomada  como  apoio  a  
crenças  não-trinitárias.  E  a  irmã  White  não  apontou  nenhum  erro,  
mas  o  endossou.  Isso  estava  acontecendo  agora  na  década  de  1940,  
quando  nossos  livros  seriam  revisados,  editados  e  grandes  
mudanças  em  seu  conteúdo  para  esconder  ou  mascarar  o  que  
realmente  acreditávamos  e  ensinávamos.  O  livro  Daniel  e  Apocalipse  
seria  um  deles.  Dezenas  de  alterações  feitas.  E  deste  ponto  em  
diante,  “livros  de  uma  nova  ordem”  seriam  escritos  pela  irmã  White.  
A  engenharia  social,  ou  pode-se  dizer,  a  reengenharia  do  adventismo  
estava  agora  em  andamento  e  ocorrendo.

Carta  de  Arthur  L  White  para  Leroy  Froom.  7  de  dezembro  de  1955.

Elder  AG  Daniells,  Presidente  da  Associação  Geral  por  22  anos  
comentando  com  Froom  que  eles  tiveram  que  esperar  até  que  os  
Pioneiros  da  igreja  e  os  membros  da  família  morressem,  para  que  a  
influência  e  a  doutrina  pudessem  ser  mudadas.  Então  você  pode  
começar,  Daniells  estava  dizendo.  Aqui  é  Leroy  Froom  contando  
essa  história.

O  irmão  Cottrell  respondeu:  “Pelo  meu  conhecimento  pessoal,  a  
doutrina  da  'Trindade-Divindade'  não  foi  ensinada  pelos  adventistas  
do  sétimo  dia  durante  os  primeiros  dias  de  meu  ministério”.  -  Carta  
de  H.  Cottrell  para  Leroy  Froom,

Ao  longo  do  caminho,  e  após  a  busca  de  informações  de  Leroy  
Froom  no  que  se  seguiria  anos  depois,  ele  levantou  um  pouco  de  
poeira  que  criou  essa  resposta  de  Arthur  L.

16  de  setembro  de  1931.

White  (neto  da  irmã  White).

Caminho  rápido  para  a  década  de  1940...  Nossa  literatura  estava  
acabando,  e  a  edição  estava  ocorrendo  para  novas  impressões.
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“A  remoção  do  último  vestígio  de  arianismo  em  nossa  literatura  padrão  foi  
realizada  através  das  exclusões  do  clássico  D&R  em  1944.”  -  Movement  of  Destiny,  
p.  465

“Estou  escrevendo  para  vocês  irmãos  como  um  grupo,  pois  vocês  são  os  únicos  
membros  vivos  do  comitê  original  de  treze,  nomeado  em  1941  para  estruturar  um  
Pacto  Batismal  uniforme...  O  Élder  Branson  era  o  presidente  e  eu  era  o  secretário.  
Elder  McElhaney,  (JF)  Wright,  Ruhling  e  (AB)  Russell  são  todos  falecidos.  A  tarefa  

desta  comissão  era  formar  uma  Aliança  Batismal  e  Voto,  com  base  na  declaração  
de  Crenças  Fundamentais  de  1931  no  Anuário  e  Manual.  Foi  também  para  apontar  
um  pouco  mais  nitidamente  a  Primeira,  Segunda  e  Terceira  Pessoas  da  Divindade.”

Leroy  Froom,  Carta  escrita  em  22  de  novembro  de  1966  para  RA  Andersen,  JL  
Schuler,  DE  Reebok,  AW

Peterson,  WG  Turner  e  JE  Weaver:

Acreditamos  que  Cristo  realmente  teve  um  começo  e  foi  verdadeiramente  o  Filho  
gerado  de  Deus.  E  através  de  sua  Filiação  e  herança,  ele  era  divino.  (O  arianismo  
o  coloca  como  “criado”.  Sim,  há  uma  diferença.)

Foi  neste  momento;  este  grupo  de  homens  estava  trabalhando  em  uma  agenda.  
Eles  não  estavam  inspirados.  Eles  não  eram  os  pioneiros.  Mas  eles  conseguiriam  
mudar  as  posições  passadas  de  nossa  igreja.  E  eles  se  concentraram  em  nomear  
um

O  que  você  verá  repetidamente  em  diferentes  momentos  é  a  acusação  de  
“arianismo”  em  diferentes  aspectos  quando  na  verdade  nosso  povo  era  “não  
trinitário”.  Semi-Arianismo  foi  outro  rótulo  usado  por  alguns,  mas  tentar  nos  
encaixar  em  uma  caixa  ao  lado  de  uma  definição  de  dicionário  não  faz  sentido.

Você  vê  a  tentativa  descarada  e  a  agenda  aqui  no  tom  desta  carta?  Eles  estão  
movendo  uma  agenda  aqui,  tentando  reestruturar  socialmente  ou  mudar  o  
pensamento  adventista.  Isso  é  muito  usado  na  política  hoje.  Através  da  mídia,  
eles  fazem  você  pensar  que  alguém  disse  algo,  ou  está  fazendo  algo  que  não  é  a  
verdade  no  assunto.  Ou  talvez  não  corresponda  à  sua  história.
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“O  próximo  passo  lógico  inevitável  na  implementação  de  nossas  
“Crenças  Fundamentais”  unificadas  envolveu  a  revisão  de  certas  
obras  padrão  para  eliminar  declarações  que  ensinavam  e,  portanto,  
perpetuavam  visões  errôneas  sobre  a  Divindade.  Tais  sentimentos  
estavam  agora  em  forte  desacordo  com  as  “Crenças  Fundamentais”  
aceitas  estabelecidas  no  Manual  da  Igreja,  e  com  o  uniforme  
“Convênio  Batismal”  e  “Voto”  baseado  nele,  que,  em  forma  de  
certificado,  agora  era  usado  para  todos  os  candidatos  que  buscavam  
admissão.  para  ser  membro  da  igreja”.

Isso  está  no  livro  de  Leroy  Froom!  Adicione  essas  ações  da  história  
e  você  não  poderia  pedir  melhores  admissões  de  culpa!

Primeira  pessoa  da  divindade,  segunda  pessoa  da  divindade  e  
terceira  pessoa  da  divindade.  E  hoje  todo  mundo  pensa  que  isso  foi  
desposado  da  boca  de  Ellen  White  com  a  intenção  de  como  eles  
retratam  isso.  E  a  identidade  de  primeira  e  segunda  pessoa  começou  
com  William  Warren  Prescott.  A  linguagem  de  terceira  pessoa  por  
Herbert  Camden  Lacey.

–  Movimento  do  Destino,  p.  422

Era  uma  vez  nós  tínhamos  Princípios  Fundamentais.  Não  eram  
Crenças  Fundamentais.  E  relutantemente,  estes  eram  simplesmente  
um  esboço.

Machine Translated by Google



3.  Experimente&membros&(como&um&teste&em&uma&igreja&diretório&ou&negócio&&

4.  Denuncie&eles&como&aqui@cs&quem&não&acredita&o&credo&

2.  É&uma&medição&para&comunhão&

5.  Perseguir&contra&eles&que&não&aderir&ao&credo&

mee@ng)&de  acordo&com&aquele&credo&

1.  Configurar&um&credo&(crenças&fundamentais)&

“O  inimigo  das  almas  tem  procurado  introduzir  a  suposição  de  que  uma  grande  
reforma  deveria  ocorrer  entre  os  adventistas  do  sétimo  dia,  e  que  essa  reforma  
consistiria  em  abandonar  as  doutrinas  que  são  os  pilares  de  nossa  fé,  e  empenhar-
se  em  uma  processo  de  reorganização.  Se  essa  reforma  ocorresse,  o  que  
resultaria?  Os  princípios  da  verdade  que  Deus  em  Sua  sabedoria  deu  à  igreja  
remanescente  seriam  descartados.  Nossa  religião  seria  mudada.  Os  princípios  
fundamentais  que  sustentaram  o  trabalho  nos  últimos  cinqüenta  anos  seriam  
contabilizados  como  erro."

Nosso  povo  previu  o  problema  de  fazer  isso.  Eles  temiam  que  um  dia  isso  pudesse  
determinar  se  você  era  membro  da  igreja  ou  não.  Ou  se  você  seria  um  candidato  
ao  batismo  ou  não.  Os  Pioneiros  podiam  ver  pessoas  sendo  removidas  da  igreja  
se  não  se  apegassem  ao  “credo”.  Então  eles  eram  contra  isso.

-  Mensagens  Selecionadas,  bk  1,  p.204:  Carta  242,  out.  1903

Se  você  perguntasse  a  Ellen  White  sobre  os  fundamentos  de  nossa  fé,  ela  diria  
que  isso  aconteceu  ao  longo  de  50  anos.  E  Deus  estava  envolvido.  Mas  quando  
você  pergunta  a  Leroy  Froom  por  seu  livro,  ele  diz  que  eles  precisavam  corrigir  
visões  errôneas  sobre  a  Divindade.  É  uma  pena,  porque  a  parte  errônea  é  o  que  
entrou  em  nossa  igreja  nos  dias  DELE  e  o  que  se  seguiria.  Dê  uma  olhada  neste:

STEPS%TO%APOSTASY%

Machine Translated by Google



O  que  sustentou  nosso  trabalho  nos  primeiros  dias  (1853-1903)  agora  é  chamado  
de  erro.

Esta  carta  foi  escrita  em  1966,  mas  o  mal  aconteceu  em  1946.  Isso  foi  sob  a  
orientação  e  encorajamento  do  Élder  Branson.  Leroy  Froom,  Roy  Allan  Anderson  
e  Louise  Kleuser  escolheram  a  dedo  algumas  citações  selecionadas  que,  quando  
colocadas  juntas,  poderiam  ser  percebidas  como  apoio  à  crença  trinitária  para  o  
adventista  novato  e  desavisado.

Essas  advertências  exatas  da  irmã  White  foram  plenamente  cumpridas  hoje  e  
anteriormente.  Nossa  verdade  foi  descartada  por  estudiosos  do  sistema  jesuíta.  
Nossa  religião  foi  completamente  mudada.  Mas  se  você  entrou  na  igreja  nos  
últimos  20-30  anos,  você  não  teria  a  menor  ideia.

Como  você  pode  ver  na  carta  abaixo  para  Louise  Kleuser,  há  uma  agenda  que  
estava  em  andamento  no  nosso  passado.
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“Tenho  certeza  de  que  estamos  de  acordo,  em  Avaliar  o  livro  
Evangelismo,  como  uma  das  grandes  contribuições  em  que  a  
Associação  Ministerial  fez  parte  naqueles  dias.  Você  sabe  o  que  
aconteceu  com  os  homens  da  Columbia  Union  que  ficaram  cara  a  
cara  com  as  declarações  claras  e  inequívocas  do  Espírito  de  Profecia  
sobre  a  Deidade  de  Cristo,  a  personalidade  do  Espírito  Santo,  a  
Trindade  e  coisas  semelhantes.  Eles  tiveram  que  depor  suas  armas  
e  aceitar  essas  declarações,  ou  então  eles  tiveram  que  rejeitar  o  
Espírito  de  Profecia.  Eu  sei  que  você  (RA  Anderson)  e  a  Srta.  Kleuser  
e  eu  tivemos  muito  a  ver  com  a  seleção  dessas  coisas  sob  o  
encorajamento  de  homens  como  o  Pastor  Branson,  que  sentiu  que  
o  conceito  anterior  dos  irmãos  do  White  Estate  neste  livro  sobre  
Evangelismo  não  era  adequado. .”  -  Leroy  Froom,  Carta  a  Roy  Allan  
Anderson,  18  de  janeiro  de  1966

Essas  citações  fizeram  parte  da  compilação  do  livro  chamado  
"Evangelismo".  E  eles  acrescentaram  subtítulos  que  não  eram  os  
originais  de  Ellen  White,  e  quase  TODAS  as  pessoas  seriam  
enganadas  por  décadas.  Mas  quando  você  compara  tudo  o  que  ela  
escreveu  sobre  o  assunto  (o  que  tentamos  fazer  sob  os  títulos  
"Evangelismo"  e  "Ellen  White"  neste  site),  fica  claro  no  que  Ellen  
White  acreditava.  E  coloca  buracos  na  agenda  de  Leroy  Froom  e  
amigos.

Eles  não  sabiam  como  combater  esses  erros.  Quando  eles  viram  
este  livro,  Evangelismo,  parecia  diferente  do  que  eles  conheciam  ou  
acreditavam.  E  Elder  Froom  diz  que  eles  tiveram  que  aceitar  ou  
rejeitar  o  Espírito  de  Profecia.

Você  vê,  se  eles  estivessem  mais  enraizados  na  “Palavra”,  eles  
poderiam  ter  lutado  com  Froom  e  o  chamado  por  seus  erros.  Mas  
eles  provavelmente  tropeçaram  e  não  conseguiram  raciocinar  o  
suficiente  para  apontar  sua  agenda.  Hoje  as  pessoas  pegam  uma  
citação  de  uma  ou  duas  linhas  em  Evangelismo  da  forma  como  é  
apresentada  e  não  têm  ideia  de  que  foi  cortada  de  uma  imagem  
maior.  Quando  essas  “mensagens  semelhantes”  são  agrupadas,  
Froom  fez  parecer  que  a  irmã  White

Agora  uma  carta  de  um  homem  muito  orgulhoso,  Leroy  Froom:

Homens  que  eram  fiéis  à  fé,  mas  não  totalmente  enraizados  na  
“Palavra”  dentro  da  União  Columbia,  tinham  um  problema.
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Em  Movement  of  Destiny  nas  páginas  149-150,  Froom  rotulou  os  
não-trinitarianos  como  tendo  a  visão  minoritária  usando  um  título  
de  subtítulo  chamado  “Principal  Projectors  of  Minority  View”.  Então  
ele  passou  a  escrever  sobre  Uriah  Smith  e  Joseph  H.  Waggoner.  Ele  
então  continua  usando  a  engenharia  social  para  reprogramar  como  
alguns  podem  pensar

“Os  fundadores  da  Igreja  Adventista  do  Sétimo  Dia  há  mais  de  um  
século  vieram  de  várias  origens  denominacionais.

Mas  se  estudarmos  o  contexto  dos  escritos  originais,  incluindo  
todos  os  parágrafos,  você  verá  que  o  significado  por  trás  das  
citações  é  muito  diferente.

Embora  todos  fossem  
pré-milenistas,  alguns  eram  trinitários;  outros  eram  arianos.”

Elder  Froom  em  ambos  Questions  on  Doctrines  e  mais  tarde  em  
Movement  of  Destiny  mentiu  descaradamente  sobre  nossa  história.  
Ele  tentou  mostrar  que  o  antitrinitariano  era:

“Questions  on  Doctrine”  é  um  livro  publicado  pela  igreja  adventista  
em  1957  para  ajudar  a  explicar  o  adventismo  para  protestantes  e  
evangélicos  conservadores.  Estávamos  tentando  estar  à  altura  do  
tipo  de  cristianismo  deles.  Você  poderia  dizer,  tentando  ser  “um  
com  o  mundo”.  Os  homens  envolvidos  de  nossa  igreja  foram  Leroy  
Froom,  Roy  Allan  Anderson  e  Walter  E.  Read.

Esta  é  apenas  uma  verdade  parcial.  Os  fatos  são,  enquanto  os  
Pioneiros  eram  de  várias  origens  denominacionais.  No  entanto,  uma  
vez  que  se  tornaram  adventistas,  todos  eles  desistiram  de  suas  
falsas  crenças  trinitárias.  E  pode-se  argumentar  que  apenas  alguns  
eram  arianos  para  começar.  Não  uma  crença  com  a  qual  eles  
permaneceram.

“um  câncer  encapsulado,  grosseiro,  mas  confinado”.  -  O  Santuário  
e  a  Expiação,  p  530  (Do  Comitê  de  Pesquisa  Bíblica  da  Associação  
Geral  dos  Adventistas  do  Sétimo  Dia)

Em  Perguntas  sobre  Doutrinas,  página  29,  lemos:

escreveu  de  uma  forma  ou  crença  que  não  é  verdade  hoje.  Isso  está  
longe  de  ser  honesto.  E  legendas  com  a  palavra  “trindade”  foram  
adicionadas.
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sobre  nossa  herança  ao  comparar  o  que  alguns  pontos  de  vista  
eram,  pintando  um  quadro  gritante  de  como  eles  retratavam  Cristo,  
sua  existência  e  início  ou  versos  gerados,  uma  ideia  errada  de  ser  
criado.

O  que  está  acontecendo  aqui  é  que  Froom  e  companhia  estão  
tentando  se  distanciar  da  história  e  dos  Pioneiros  de  nossa  igreja.  
Eles  estão  tentando  ser  aceitos  pelos  evangélicos  na  década  de  
1950  e  pela  Igreja  Católica  de  algumas  maneiras,  nos  equiparando  
com  o  mesmo  deus  da  trindade  de  Roma.

Desde  os  dias  da  Conferência  Evangélica  de  1950,  Froom  observou  
que  algumas  das  respostas  dadas  aos  evangélicos  foram  feitas  
como  uma  negação  pública  das  declarações  feitas  pelos  primeiros  
Pioneiros.  Froom  e  a  equipe  adventista  moderna  estavam  tentando  
se  distanciar  do  fundamento  de  nossa  fé.  Nas  páginas  483  e  484  de  
Movement  of  Destiny,  ele  escreveu:  “….os  primeiros  conceitos  
errôneos  de  uma  minoria  claramente  precisavam  ser  repudiados.  
Assim,  os  formuladores  designados  das  respostas  às  suas  perguntas  
prepararam  uma  declaração  simples  repudiando  essas  posições  
pessoais,  individuais  e  minoritárias,  para  inclusão  no  próximo  livro,  
a  ser  chamado  Adventistas  do  Sétimo  Dia  Respondem  às  Questões  
da  Doutrina.”  -  Movimento  do  Destino,  págs  483-484

“A  crença  dos  adventistas  do  sétimo  dia  nessas  grandes  verdades  
é  clara  e  enfática.  E  sentimos  que  não  devemos  ser  identificados  ou  
estigmatizados  por  certos  conceitos  limitados  e  defeituosos  mantidos  
por  alguns,  particularmente  em  nossos  anos  de  formação.  Esta  
declaração  deve,  portanto,  anular  as  'cotações'  de  ações  que  
circularam  contra  nós”.  -  Perguntas  sobre  Doutrina,  Pergunta  3,  
págs.  31,  32

“Somos  um  com  nossos  companheiros  cristãos  de  grupos  
denominacionais  nos  grandes  fundamentos  da  fé  uma  vez  entregue  
aos  santos.”

Encontrado  em  Questions  on  Doctrine,  este  material  adicional  
continua  na  citação  acima:

Essas  declarações  foram  necessárias  para  esclarecer  o  equívoco  
das  declarações  anteriores.  A  rejeição  dizia  em  parte:
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Há  testemunhos  flutuando  por  aí  sobre  a  verdadeira  história  de  Leroy  Froom.  
Que  ele  era  católico  ou  jesuíta  plantado  em  nossa  igreja.  Não  estamos  vendendo  
essa  teoria  aqui,  mas  irmãos  e  irmãs,  precisamos  ser  muito  sábios  e  céticos  em  
relação  ao  que  acontece  nos  dias  de  hoje.  Nossa  igreja  teve  um  cobertor  puxado  
sobre  os  olhos  de  seu  povo.  E  nós  nem  sabemos!

Leroy  Froom  ficou  irritado  com  o  livro  e  ordenou  a  destruição  das  chapas  de  
impressão  offset  para  que  o  livro  não  pudesse  ser  reimpresso.  Wilkinson  tinha  
80  anos  de  idade  neste  momento  e  não  podia  se  dar  ao  luxo  de  fazer  as  placas  
novamente.

A  irmã  White  tem  isto  a  dizer:

Por  que  um  adventista  faria  uma  coisa  dessas?

“. .  É  um  grave  erro  da  parte  daqueles  que  são  filhos  de  Deus  procurar  superar  o  
abismo  que  separa  os  filhos  da  luz  dos  filhos  das  trevas,  cedendo  princípios,  
comprometendo  a  verdade”.

Ceder  o  princípio  e  comprometer  a  verdade  é  o  centro  do  problema.  Embora  já  
tenhamos  notado  o  livro  de  Froom,  Movement  of  Destiny  e  citado  dele,  devemos  
citar  os  seguintes  pontos.  Movement  of  Destiny  foi  uma  clara  tentativa  de  
reescrever  nossa  história  e  apresentar  o  crescimento  do  movimento  adventista  
como  um  caráter  evangélico  desde  suas  raízes.

Alguma  coisa  está  muito  errada  aqui.  Felizmente,  você  pode  encontrar  este  livro  
em  reimpressão  hoje  em  dia,  ou  em  formato  pdf  na  internet  e  julgar  por  si  mesmo.

-  Review  &  Herald,  24  de  julho  de  1894

Existe  um  livro  intitulado  “Verdade  Triunfante”,  escrito  pelo  teólogo  adventista  
Dr.  BG  Wilkinson.  Este  livro  é  um  estudo  exaustivo  da  história  da  Igreja  de  Deus  
no  deserto  e  contém  declarações  contra  a  Igreja  Católica.

Que  vergonha  dizer  que  somos  um  com  nossos  companheiros  cristãos  de  grupos  
denominacionais.  Froom  e  o  resto  podem  chamá-lo  de  cristão  até  que  as  pragas  
caiam.  Deus  a  chama  de  Babilônia.  E  que  autoridade  temos  para  chamá-lo  de  
cristão,  quando  Deus  o  chama  de  Babilônia.
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Wilkinson  como  o  homem  mais  perigoso  desta  denominação”.  Isso  
ocorreu  em  meados  da  década  de  1940.  Acreditamos  que  o  Dr.  BG  
Wilkinson  tinha  boas  razões  para  dizer  isso,  para  grande  desgosto  
de  Froom.

Hoje  você  pode  visitar  Leroy  Froom  na  seção  maçônica  do  Cemitério  
George  Washington  em  Aldephi,  Maryland.  Sim,  Leroy  Froom  era  
maçom.  E  há  muitas  histórias  que  foram  contadas  sobre  seu  
envolvimento  como  uma  fábrica  jesuíta.  E  ele  foi  o  grande  
responsável  por  trazer  a  teologia  do  guardião  do  domingo  ao  longo  
do  tempo.  Isso  seria  concluído  oficialmente  seis  anos  após  sua  
morte  em  1974,  na  Conferência  Geral  de  Dallas,  TX,  em  1980,  quando  
a  igreja  adventista  aceitou  a  doutrina  da  Trindade.

Em  14  de  dezembro  de  1955,  Leroy  Froom,  em  uma  carta  a  Reuben  
Figuhr,  escreveu:  “Fui  denunciado  publicamente  na  capela  do  
Washington  Missionary  College  pelo  Dr.  BG
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