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Localização 

● “a quilômetros de distância das grandes cidades” (EF 95.2) 
● "saia dos grandes centros populosos" (VC 14.3) 
● "um local rural" (EF 95.2) 
● "regiões retiradas [lugares]" (ME2 359.5) 
● "deve o povo que procura guardar os mandamentos de Deus procurar lugares afastados, longe das 

cidades" (Manuscrito 85, 1908) 
● "algum ambiente afastado onde seus filhos possam estar, tanto quanto possível, ao abrigo das 

tentações" (T5 232.3) 
● "onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão" (ME2 359.5) 
● “num lugar em que possamos ter bastante largueza [literalmente espaço de cotovelo em inglês]” (VC 

25.1-3) 
● “zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas” (ME2 141.1) 
● “onde estareis livres da interferência dos inimigos” (ME2 141.1) 
● "não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em íntima relação com os que não honram 

a Deus” (ME2 359.2-4) 
● "devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude” (ME2 

359.2-4) 
● "devemos ter o cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos 

guardarmos o sábado” (ME2 359.2-4) 
● "fora e distante das cidades, mas não tão longe que não possam estar em contato com elas, para 

lhes fazer bem” (FEC 313.1) 
● "lugares em regiões montanhosas retiradas, onde seria difícil a entrada dos males das cidades” 

(Manuscrito 85,1908) 
● "afastai-os daqueles que estão violando os mandamentos de Deus, que estão ensinando e 

praticando o mal” (Manuscrito 133, 1902) 
● "onde podem ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos" (Manuscrito 133, 1902) 
● "não estarão rodeados das corruptoras influências da vida da cidade." (Manuscrito 133, 1902) 
● "onde podereis estar sozinhos com Deus" (Manuscrito 85, 1908) 
● "ir para as colinas e montanhas” (Manuscrito 85, 1908) 
● (exemplo de Jesus) "uma habitação isolada nas colinas da Galiléia” (VC 22.3) 
● "vários locais em grandes altitudes" (Carta 136, 1909) 

 
 
 

Distância da cidade 

● Existem muitas orientações que Ellen White deu para que hospitais, escolas e editoras fossem 
estabelecidas a uma distância de 8 a 64 km de cidades pequenas ou grandes. 

○ "qualquer lugar a 50 quilômetros daquela cidade estaria muito próximo" (Review and Herald, 
Aug. 11, 1903) 

○ "setenta e sete quilômetros da cidade de Nova York" (Carta 136, 1909) 
○ “a alguns quilômetros [doze] ao sul de San Diego” (Testemunhos Especiais, Série B., nº 14, 

pp. 3-5) 
○ "a uns quinze quilômetros de Nashville" (EF 105.3) 
○ "a sessenta e quatro quilômetros ao sul de San Francisco e a vinte quilômetros ao norte de 

San Jose" (Carta 141, 1904) 
○ "sete quilômetros a oeste de Redlands, nove quilômetros a sudeste de San Bernardino e treze 

quilômetros a nordeste de Riverside" (Life Sketches, pp. 405, 406) 
 
 

 

Tamanho 

● Espaço suficiente para plantar/cultivar seu próprio mantimento 
○ "um lugar apropriado, segundo lho permitam os recursos" (ME2 360.1) 
○ "deve... haver um pedaço de terra ligado com ela, que possa ser cultivado" (ME2 360.1) 
○ "um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim" (VC 25.1-3) 
○ "com terras para cultivo, onde podem ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos" 

(Manuscrito 133, 1902) 
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○ "onde poderão cultivar seu próprio mantimento; pois no futuro o problema de comprar e 
vender será bem sério" (ME2 141.1) 

○ "onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão" (ME2 359.5) 
○ "um pequeno pedaço de terra" (ME2 142.3-4) 
○ "terra em abundância para fins agrícolas" (EF 102.5) 
○ "O terreno é mais que suficiente para que os estudantes sejam instruídos no cultivo do solo" 

(EF 102.5) 

● Espaço suficiente para ter casas/construções sem aglomerar uma perto da outra 
○ “amplo espaço para uma escola e um sanatório, sem aglomerar nenhuma instituição” (Carta 

153, 1904) 
○ "espaço para que as casas não precisem ser construídas perto uma da outra" (EF 102.5) 

 
 

 

Quantidade de pessoas 

● não aglomerados, mas espalhados (T8 244.2-3) 
● não formar colônias, ou se agrupar em grandes comunidades (T8 244.2-3) 
● "não vos aglomereis num só lugar" (FEC 495.4) 
● aumentar e ampliar [espalhar], mas não num só lugar, dividir e difundir para lugares onde nada ou 

quase nada foi feito (TM 254.2) 
● "algumas famílias que foram separadas podem estar unidas nesses lugares" (Manuscrito 50, 1903) 

 
 

 

Necessidades Essenciais 

● terra para cultivar e crescer sua própria comida 
○ "terras para cultivo, onde podem ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos" 

(Manuscrito 133, 1902) 
○ "um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim, em que vossos filhos possam ver as 

flores crescerem" (VC 25.1-3) 
○ "onde poderão cultivar seu próprio mantimento; pois no futuro o problema de comprar e 

vender será bem sério" (ME2 141.1) 
○ "cultivar a terra e produzir sua própria provisão" (ME2 359.5) 
○ "um pequeno pedaço de terra" (ME2 142.3-4) 
○ "deve… haver um pedaço de terra ligado com ela, que possa ser cultivado" (ME2 360.1) 
○ "um pedaço de terra" (FEC 326.2) 

● casa pequena (abrigo) 
○ "pequenas casas" (Manuscrito 133, 1902) 
○ "fazer um lar para si e para seus filhos" (ME2 142.3-4) 
○ "um lar confortável" (FEC 326.2) 

● água 
○ "onde poderão cultivar seu próprio mantimento; pois no futuro o problema de comprar e 

vender será bem sério" (ME2 141.1) >> devemos ter nossas próprias provisões o que implica 
nossa própria água. 

○ "um belo riacho atravessa nossa terra de norte a sul. Esse riacho é um tesouro mais valioso 
que ouro ou prata” (Carta 153, 1904) 

● plantas medicinais (medicina) 
○ "o uso de certas ervas que o Senhor fez para crescer para o bem do homem está em 

harmonia com o exercício da fé." (Manuscrito 31, 1911) 
○ "há simples ervas e raízes que qualquer família pode usar por si mesma, não sendo preciso 

chamar um médico mais depressa do que chamariam um advogado." (ME2 279.1) 
○ "há muitos outros remédios simples que farão muito para restaurar a ação saudável do corpo. 

Todas essas preparações simples, o Senhor espera que usemos por nós mesmos, mas as 
perplexidades do homem são as oportunidades de Deus." Carta 35, 1890 (ME2 297.8) 

○ "Deus fez que da terra germinassem ervas para uso do homem, e se compreendêssemos a 
natureza dessas ervas e raízes, e delas fizéssemos uso devido, não haveria necessidade de 
recorrermos ao médico tão freqüentemente, e o povo estaria em muito melhores condições de 
saúde do que se encontra hoje." - Carta 35, 1890 (ME2 298.1) 
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Casas 

● "um lar simples atrativo e aprazível" (CI 152.4) 
● casas não aglomeradas (ME2 141.1) 
● "móveis simples, com coisas que se possam manusear livremente, limpar com facilidade e substituir 

sem grande dispêndio" (CI 152.4) 
● "um lugar apropriado, segundo lho permitam os recursos" (ME2 360.1) 
● "um lar confortável" (FEC 326.2) 
● "casa seja pequena" (ME2 360.1) 
● não uma "residência dispendiosa, mobília trabalhada, ostentação, luxo e conforto" (VC 22.3) 
● pouco luxo (VC 23.1-2) 
● sem tempo para diversões (VC 23.1-2) 
● vida ativa ao ar livre (VC 23.1-2) 
● "casas modestas" (VC 29.1) 

 
 

 

Quando 

● "se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise" (ME2 359.5) 
● "o mais depressa possível" (VC 25.1-3) 
● "Devemos começar, agora, a atender às instruções que amiúde nos têm sido dadas: Saí das 

cidades" (ME2 141.1) 
● "pela providência divina" (ME2 359.2-4) 
● "à medida que nos aproximamos do fim dos tempos" (Manuscrito 85,1908) 
● “o mais depressa possível” (Manuscrito 133, 1902) 
● "é chegado o tempo" (ME2 360.1) 
● "conforme Deus abra o caminho" (ME2 360.1) 
● "conforme diante deles se abra o caminho para fazê-lo. Muitos terão de trabalhar fervorosamente 

para ajudar a abrir o caminho" (VC 36.3) 
 
 

 

Propósito 

● "para terem todas as coisas prontas para a crise" (ME2 359.5) 
● preparar para confusão e luta nas cidades em breve (ME2 142.3-4) 
● "cultivar seu próprio mantimento; pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério." 

(ME2 141.1) 
● "para que melhor se possam preparar para a vida eterna" (VC 25.1-3) 
● "Prepara-te para encontrar o teu Deus" (Manuscrito 85, 1908) 
● "aprenderem lições de simplicidade e pureza" (VC 25.1-3) 
● "formar um caráter" (Manuscrito 133, 1902) 
● "para aprender Sua vontade e Seu caminho" (Manuscrito 85, 1908) 
● "contemplando as cenas da Natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, 

imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem" (Manuscrito 85, 1908) 
● para um "abrigo das tentações" (T5 232.3) 
● estar em posição mais favorável "para assegurar saúde ao corpo, espírito e alma" (A Ciência do Bom 

Viver, 363-365) 
● "os estudantes têm que ser colocados sob as circunstâncias mais favoráveis para neutralizar em 

grande parte o efeito da educação que têm recebido" (FEC 313.1) 
● "exercício útil" e "saúde física ao desenvolver nervos e músculos" (Manuscrito 85,1908) 
● "a formação de seus filhos" (Manuscrito 85,1908) 
● "a educação de nossos filhos" (Manuscrito 85,1908) 
● "ali os preparem e os eduquem [os filhos] de modo a se tornarem úteis" (T5 232.3) 
● "salvar os filhos da ruína" (VC 29.1) 
● "criar os filhos com hábitos simples e salutares" (ME2 359.5) 
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Razões para mudar para o campo relacionadas ao Tempo do Fim 

● "o mundo protestante erigiu um sábado idólatra no lugar em que devia estar o sábado do Senhor" 
(ME2 359.5) 

● "tempos trabalhosos estão diante de nós" (ME2 359.2-4) 
● "as cidades se tornarão cada vez mais corruptas e cada vez mais censuráveis como locais para o 

estabelecimento de centros para nosso trabalho" (Manuscrito 85,1908) 
● "logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades" (ME2 142.3-4) 
● "dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades, que os que as quiserem abandonar não o 

poderão fazer" (ME2 142.3-4) 
● "Cristo está à porta" (Manuscrito 85, 1908) 
● "sérias aflições encontram-se perante nós" (CL 6.3) 
● "o fim do mundo está prestes a vir" (Manuscrito 85, 1908) 
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Citações Completas 

"Para fora das cidades, é minha mensagem neste tempo. Estai certos de que o apelo é para que o nosso 
povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Uma olhadela a São Francisco, do 
modo como é hoje, falaria a vossa inteligência, mostrando-vos a necessidade de sair das cidades. Não 
estabeleçam instituições nas cidades, mas procurem um local rural. O chamado é: "saiam do meio deles e 
separem-se". A própria atmosfera da cidade está poluída. Que suas escolas se estabeleçam fora das 
cidades, onde indústrias agrícolas e outras possam ser desenvolvidas." - Manuscript Releases 1518, May 
10, 1906 (parcialmente em EF 95.2) 
 
 
 
"Sempre que o poder de que os reis estão investidos se alia à bondade, é porque aquele que está em 
responsabilidade está sob as ordens divinas. Quando o poder se alia à impiedade, alia-se a instrumentos 
satânicos, e trabalhará para destruir os que são a propriedade do Senhor. O mundo protestante erigiu um 
sábado idólatra no lugar em que devia estar o sábado do Senhor, e está andando nas pisadas do Papado. 
Por essa razão, vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para  regiões retiradas 
[lugares], onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Assim poderão criar os filhos com 
hábitos simples e salutares. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para 
a crise." - Carta 90, 1897 (ME2 359.5) 
 
 
 
"Em lugar da cidade apinhada, busquem algum ambiente afastado onde seus filhos possam estar, tanto 
quanto possível, ao abrigo das tentações, e ali os preparem e os eduquem de modo a se tornarem úteis. O 
profeta Ezequiel assim enumera as causas que levaram ao pecado e destruição de Sodoma: “Soberba, 
fartura de pão, e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas; mas nunca esforçou a mão do pobre e do 
necessitado.” Ezequiel 16:49. Todos os que querem escapar da condenação de Sodoma, devem fugir do 
procedimento que trouxe os juízos de Deus sobre aquela ímpia cidade." (T5 232.3) 
 
 
 
"Ele quer que vivamos num lugar em que possamos ter bastante largueza. Seu povo não se deve apinhar 
nas cidades. Quer que eles tirem sua família das cidades, para que melhor se possam preparar para a vida 
eterna . Dentro em breve terão de abandonar as cidades. [...] 
 
Se nós mesmos nos colocamos sob influências objetáveis, poderemos esperar que Deus opere um milagre 
para desfazer os resultados de nossa atitude errada? De maneira nenhuma. Saí das cidades o mais 
depressa possível, e comprai um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim, em que vossos filhos 
possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza." - The General 
Conference Bulletin, 20 de Março de 1903 (VC 25.1-3) 
 
 
 
"Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. 
Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades 
para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento; pois no futuro o problema de comprar e 
vender será bem sério. Devemos começar, agora, a atender às instruções que amiúde nos têm sido dadas: 
“Saí das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas, e onde estareis livres da 
interferência dos inimigos.” - Carta 5, 1904 (ME2 141.1) 
 
 
 
"Mais uma vez, fui instruída que não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em íntima 
relação com os que não honram a Deus. A respeito da santidade do sétimo dia, Deus nos ensinou 
claramente. ...  
 
Brevemente virá uma crise quanto à observância do domingo, e devemos entender que nenhuma 
autoridade foi dada a nenhum homem para a observância do primeiro dia da semana. Porém o grupo 
dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões, e isso significará opressão aos que decidem 
observar o sábado do Senhor. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado 
na sua plenitude. “Seis dias trabalharás”, declara o Senhor, “e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o 
sábado do Senhor teu Deus; não farás nenhuma obra.” Êxodo 20:9, 10. E devemos ter o cuidado de não 
nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado. 
 

6 



Se, pela providência divina, pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o 
façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós." - Manuscrito 99, 1908 (ME2 359.2-4) 
 
 
 
"Verificaremos ser necessário estabelecer nossas escolas fora e distante das cidades, mas não tão longe 
que não possam estar em contato com elas, para lhes fazer bem e permitir que a luz resplandeça em meio 
das trevas morais. Os estudantes têm que ser colocados sob as circunstâncias mais favoráveis para 
neutralizar em grande parte o efeito da educação que têm recebido." (FEC 313.1) 
 
 
 
"Chegou o momento em que todas as vantagens a serem obtidas para o avanço do trabalho devem ser 
reconhecidas; pois precisamos de toda a força que pudermos obter. Cristo está chegando, e Satanás sabe 
que seu tempo é curto. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, as cidades se tornarão cada 
vez mais corruptas e cada vez mais censuráveis como locais para o estabelecimento de centros para nosso 
trabalho. Os perigos das viagens aumentarão, confusão e embriaguez serão abundantes; e se puderem ser 
encontrados lugares em regiões montanhosas retiradas, onde seria difícil a entrada dos males das cidades, 
que o nosso povo assegure esses lugares para nossos sanatórios e escolas avançadas. As duas 
instituições podem estar suficientemente afastadas para que não haja confusão. 
 
Que os pais compreendam que a formação de seus filhos é um trabalho importante para a salvação das 
almas. Em lugares rurais abundantes, há abundante exercício útil  ao fazer as coisas que precisam ser 
feitas e que proporcionam saúde física ao desenvolver nervos e músculos. " Fora das cidades" é minha 
mensagem para a educação de nossos filhos. 
 
Deus deu a nossos primeiros pais os meios da verdadeira educação quando Ele os instruiu a cultivar o solo 
e a cuidar de sua casa no jardim. Após a entrada do pecado, pela desobediência às exigências do Senhor, 
o trabalho a ser feito no cultivo da terra foi grandemente multiplicado; porque a terra, por causa da 
maldição, produziu ervas daninhas e cardos. Mas o emprego em si não foi dado por causa do pecado. O 
próprio grande Mestre abençoou o trabalho de cultivar o solo. 
 
É o propósito de Satanás atrair homens e mulheres para as cidades e, para alcançar seu objetivo, ele 
inventa todo tipo de novidade e diversão, todo tipo de excitação. E as cidades da terra hoje estão se 
tornando como eram as cidades antes do dilúvio." (Manuscrito 85,1908) 
 
 
 
"Aos pais que estão vivendo nas cidades, o Senhor está enviando o grito de advertência: Reuni vossos 
filhos dentro de vossas próprias casas; afastai-os daqueles que estão violando os mandamentos de Deus, 
que estão ensinando e praticando o mal. Saí das cidades o mais depressa possível. MS 310.3 
 
Os pais podem adquirir pequenas casas no campo, com terras para cultivo, onde podem ter pomares e 
cultivar hortaliças e pequenos frutos que tomem o lugar da carne, que é tão maléfica à vital corrente 
sangüínea que flui através das veias. Nesses lugares os filhos não estarão rodeados das corruptoras 
influências da vida da cidade. Deus ajudará o Seu povo a encontrar lares como estes fora das cidades.  
 
Oh, se nosso povo participasse da natureza divina, seriam capaz de formar um caráter que os tornariam um 
templo espiritual, santo ao Senhor! “Não sois de vós mesmos. Porque fostes comprados por bom preço; 
glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.” [1 Coríntios 6:19, 
20.] Aquele que libertou Israel da servidão degradante do cativeiro amargo e os adotou como Seu povo 
peculiar, novamente pôs Sua mão para libertar um povo do cativeiro do pecado e adotá-lo como Seus filhos 
e filhas. Ele “se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniqüidade, e purificar para si um povo 
seu especial, zeloso de boas obras." [Tito 2:14]" - Manuscrito 133, 1902 (parcialmente em MS 310.3-4) 
 
 
 
"Os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservai-vos fora, e longe deles, irmãos. 
Nada tenhais a ver com eles. Por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas 
instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Minha advertência é: Conservai-vos fora das cidades. 
Não edifiqueis sanatórios nas cidades. Educai nosso povo a sair das cidades para o campo, onde possam 
obter um pequeno pedaço de terra, e fazer um lar para si e para seus filhos. … 
 
Nossos restaurantes devem estar nas cidades; pois de outra maneira os obreiros desses restaurantes não 
poderiam alcançar o povo e ensinar-lhe os princípios do viver sadio. E, no presente, temos de ocupar casas 
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de culto nas cidades. Mas dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades, que os que as quiserem 
abandonar não o poderão fazer. Devemos estar preparando-nos para esses acontecimentos. Essa é a luz 
que me é dada." - The General Conference Bulletin, 6 de Abril de 1903 (ME2 142.3-4) 
 
 
 
"Não podemos deixar de ver que o fim do mundo está prestes a vir. Satanás está operando sobre a mente 
de homens e mulheres, e muitos parecem estar cheios do desejo de divertimentos e excitação. Como nos 
dias de Noé, toda espécie de mal está se multiplicando. O divórcio e o casamento estão na ordem do dia. 
Num tempo como este, deve o povo que procura guardar os mandamentos de Deus procurar lugares 
afastados, longe das cidades. Alguns devem permanecer nas cidades para dar a última nota de 
advertência, mas ficará cada vez mais perigoso fazer isso. Contudo, a verdade para hoje deve chegar ao 
mundo - a verdade assim como foi pronunciada pelos lábios dAquele que compreende o fim desde o 
princípio; "Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não 
poderão." [Lucas 13:24] "Larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos 
os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são 
poucos os que acertam com ela." [Mateus 7:13,14] 
 
[...] 
 
Quem será advertido? Outra vez dizemos: Saí das cidades. Não considereis uma grande privação terdes 
de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus, para 
aprender Sua vontade e Seu caminho. 
 
No movimento de 1844, quando acreditávamos que a vinda de Cristo estava próxima, noite após noite, 
quando desejávamos boa-noite aos que tinham a mesma fé, segurávamos as suas mãos, sentindo que não 
as voltaríamos a apertar até que nos encontrássemos no reino da glória. Assim será novamente ao nos 
aproximarmos do fim dos tempos. Insisto como nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a 
espiritualidade. Cristo está à porta . Por este motivo  é que digo ao nosso povo: Não considereis uma 
privação serdes convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para zonas rurais. Aí, ricas bênçãos 
aguardam aos que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da Natureza, as obras do Criador, 
estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. 
 
Foi-me transmitida uma mensagem decidida sobre este assunto. Preciso dizer ao nosso povo. Prepara-te 
para encontrar o teu Deus." - Manuscrito 85, 1908. (parcialmente em VC 21.4-22.2, ME2 355.5-6 e MPC 
93.3) 
 
 
 
"De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. 
Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias, e cada vez mais se torna evidente que os que 
desnecessariamente nelas permanecem, fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma." - Manuscrito 
115, 1907 (VC 14.3) 
 
 
 
"Vi representações de vários locais em grandes altitudes, que deveriam ser asseguradas para fins de 
sanatório. Sua descrição da propriedade a setenta e sete quilômetros da cidade de Nova York parece 
corresponder a essas representações. Nesses locais, o ar é estimulante e induz a respiração profunda, o 
que é muito benéfico. 
 
Espero que o Dr. Kress e outros examinem este pedaço de propriedade. Eu seria a favor de comprá-lo se 
ela for achada recomendável ao melhor julgamento de nossos irmãos que a verem. Estou satisfeita com a 
descrição que você deu, e especialmente com os privilégios da água. Sem dúvida, algumas melhorias 
precisariam ser feitas, mas nem todas precisam ser implementadas de uma só vez. Uma economia estrita 
deve ser exercida. Parece-me que nosso povo deve conseguir angariar os fundos necessários para sua 
compra e equipamentos para uso no sanatório." (Carta 136, 1909) 
 
 
 
"Uma residência dispendiosa, mobília trabalhada, ostentação, luxo e conforto, não proporcionam as 
condições essenciais a uma vida útil e feliz. Jesus veio a este mundo a fim de realizar a maior obra jamais 
efetuada entre os homens. Veio como embaixador de Deus, para nos mostrar a maneira de viver de modo 
a conseguir na vida os melhores resultados. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai infinito para Seu 
Filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galiléia; um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável; 
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vida de simplicidade; luta diária com as dificuldades e provações; abnegação, economia e serviço paciente, 
feito com contentamento; a hora de estudo ao pé de Sua mãe, com o rolo aberto das Escrituras; a 
serenidade da alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale; o sagrado ministério da Natureza; o estudo da 
criação e da providência; a comunhão da alma com Deus; tais foram as condições e oportunidades dos 
primeiros anos de vida de Jesus." (VC 22.3) 
 
 
 
“O local que foi garantido para nossa escola e sanatório é tudo o que poderia ser desejado. A terra se 
assemelha a representações que foram apresentadas diante de mim pelo Senhor. É bem adaptado para a 
finalidade para a qual deve ser usada. Há um amplo espaço para uma escola e um sanatório, sem 
aglomerar nenhuma instituição. A atmosfera é pura e a água é pura. Um belo riacho atravessa nossa terra 
de norte a sul. Esse riacho é um tesouro mais valioso que ouro ou prata. Os canteiros de obras estão em 
altitudes elevadas, com excelente drenagem." (Carta 153, 1904) 
 
 
 
"A boa mão do Senhor tem estado com o nosso povo na escolha de um lugar para o colégio. Este local 
corresponde às representações que me foram feitas a respeito de onde o colégio deveria localizar-se. Ele 
está longe das cidades, e há terra em abundância para fins agrícolas, e espaço para que as casas não 
precisem ser construídas perto uma da outra. O terreno é mais que suficiente para que os estudantes 
sejam instruídos no cultivo do solo." - The Review and Herald, 28 de Janeiro de 1902 (EF 102.5) 
 
 
 
"Muitos dos membros de nossas grandes igrejas praticamente nada realizam. Eles poderiam fazer um bom 
trabalho se, em vez de se aglomerarem, se dispersassem por lugares ainda não atingidos pela verdade. As 
árvores plantadas junto demais umas das outras não se desenvolvem. Elas são transplantadas pelo 
jardineiro a fim de terem espaço para crescer, e não ficarem mirradas e débeis. O mesmo procedimento 
daria bons resultados em nossas igrejas grandes. Muitos membros estão morrendo espiritualmente por falta 
dessa atividade. Estão-se tornando fracos e incapazes. Se fossem transplantados, teriam espaço para 
crescer fortes e vigorosos. 
 
Não é desígnio de Deus que Seu povo forme colônias, ou se agrupe em grandes comunidades. Os 
discípulos de Cristo são representantes Seus na Terra, e Deus tem por desígnio que se espalhem por todo 
o país, nas cidades e vilas, como luzes em meio às trevas do mundo. Devem ser missionários de Deus, 
testificando, por sua fé e obras, da proximidade da vinda do Salvador." (T8 244.2-3) 
 
 
 
"O mundo é extenso; suas necessidades são grandes. Ide, formai novos centros em lugares onde há 
necessidade de luz. Não vos aglomereis num só lugar, cometendo o mesmo erro que foi cometido em 
Battle Creek. Há centenas de lugares que precisam da luz que Deus vos deu." (FEC 495.4) 
 
 
 
"O povo está sendo animado a se centralizar em Battle Creek, e dão o dízimo e exercem sua influência 
para a edificação de uma moderna Jerusalém que não é segundo a ordem de Deus. Nessa obra outros 
lugares são despojados de recursos que deviam ter. Aumentai, sim, ampliai [espalhai]; mas não num só 
lugar. Ide e estabelecei centros de influência em lugares em que nada ou quase nada foi feito. Parti vossa 
massa consolidada; difundi os salvadores raios de luz, e irradiai a luz pelos recantos obscurecidos da Terra. 
Precisa-se fazer um trabalho um tanto semelhante à descrição da águia despertando seu ninho." (TM 
254.2) 
 
 
 
"Em razão de monopólios, sindicatos e greves, as condições da vida nas cidades estão-se tornando cada 
vez mais difíceis. Sérias aflições encontram-se perante nós; e sair das cidades tornar-se-á uma 
necessidade para muitas famílias. 
 
O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O estar constantemente 
sujeito ao contato com doenças, a prevalência de ar viciado, água e alimento impuros, as habitações 
apinhadas, obscuras e insalubres, são alguns dos [muitos] males a enfrentar. 
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Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse em cortiços. Ele pôs, no 
princípio, nossos primeiros pais entre os belos quadros e sons em que se deseja que nos regozijemos 
ainda hoje. Quanto mais chegarmos a estar em harmonia com o plano original de Deus, mais favorável será 
nossa posição para assegurar saúde ao corpo, espírito e alma." - (A Ciência do Bom Viver, 363-365) 
 
 
 
"Mobiliai vossa casa com móveis simples, com coisas que se possam manusear livremente, limpar com 
facilidade e substituir sem grande dispêndio. Com bom gosto, podeis tornar um lar simples atrativo e 
aprazível, se aí residirem o amor e o contentamento." (CI 152.4) 

 
 
 
"É chegado o tempo em que, conforme Deus abra o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das 
cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar apropriado, segundo 
lho permitam os recursos. Embora a casa seja pequena, deve, contudo, haver um pedaço de terra ligado 
com ela, que possa ser cultivado. Algumas famílias que foram separadas podem estar unidas nesses 
lugares." - Manuscrito 50, 1903 (ME2 360.1) 
 
 
 
"Conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair das cidades. Durante anos temos 
recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, e especialmente as famílias que têm filhos, devem 
fazer planos para abandonar as cidades, conforme diante deles se abra o caminho para fazê-lo. Muitos 
terão de trabalhar fervorosamente para ajudar a abrir o caminho." - The Review and Herald, 27 de 
Setembro de 1906 (VC 36.3) 
 
 
 
"O mesmo acontece com a maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos. Lede a 
história de Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e Eliseu. Estudai a vida dos homens de épocas posteriores, 
que mais honrosamente ocuparam posições de confiança e responsabilidade, homens cuja influência foi 
mais eficaz no erguimento do mundo. 
 
Quantos deles não foram criados num lar campestre! Pouco conheciam de luxo. Não gastaram o tempo da 
juventude em diversões. Muitos deles foram obrigados a lutar com a pobreza e privações. Aprenderam 
primeiramente a trabalhar, e sua vida ativa ao ar livre, deu-lhes elasticidade, e vigor a todas as faculdades. 
Forçados a contar unicamente com os próprios recursos, aprenderam a combater as dificuldades, a vencer 
os obstáculos, e adquirirem ânimo e perseverança. Abrigados, por assim dizer, das más companhias, 
satisfaziam-se com os prazeres naturais, com uma camaradagem sã. Eram simples nos gostos e de 
hábitos moderados. Regiam-se por princípios, e cresciam puros, robustos e leais. Ao terem que dedicar-se 
a um meio de vida, levavam para esse trabalho vigor físico e mental, boa disposição de espírito, 
capacidade de conceber e executar planos, e firmeza para resistir ao mal, o que os tornava no mundo uma 
força positiva para o bem." (VC 23.1-2) 
 
 
 
"Deve-se fazer com que a Terra manifeste sua força; mas, sem a bênção de Deus, ela nada pode fazer. No 
princípio Deus contemplou tudo quanto fizera e disse que era muito bom. A Terra foi amaldiçoada em 
conseqüência do pecado. Deve-se, porém, multiplicar essa maldição pelo aumento do pecado? A 
ignorância está realizando sua funesta obra. Servos indolentes estão aumentando o mal por meio de seus 
hábitos ociosos. Muitos relutam em ganhar o pão com o suor do rosto e recusam cultivar o solo. Mas nas 
profundezas da Terra há bênçãos ocultas para os que têm coragem, disposição e perseverança para 
ajuntar seus tesouros. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável  são reis e 
rainhas." (FEC 326.2) 
 
 
 
"Para que possam salvar os filhos da ruína, terão os crentes que agora moram na cidade de se mudar para 
o campo . Deve-se dar atenção ao estabelecimento de indústrias nas quais essas famílias possam arranjar 
emprego. Os encarregados do trabalho na escola de _____ e na de _____ devem ver o que essas 
instituições podem fazer para estabelecer essas indústrias, para que as pessoas de nosso povo que 
desejarem abandonar as cidades possam obter casas modestas sem grande dispêndio de meios, e 
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também possam achar emprego. Tanto em _____ como em _____ há condições favoráveis e 
encorajadoras para o desenvolvimento desse plano. Estudai quais são essas condições.  
Não se pode especificar tudo o que precisa ser feito até que se dê o início. Orai sobre o assunto, e 
lembrai-vos de que Deus está ao leme, de que Ele está dirigindo o trabalho dos vários empreendimentos. 
Um lugar em que o trabalho é realizado da maneira certa é uma lição objetiva para os outros lugares. Não 
deve haver mesquinhez, nem egoísmo, no trabalho feito. Deve este ser colocado em bases simples e 
judiciosas. Devem ser todos ensinados, não somente a professar crer na verdade como sendo a verdade, 
mas também a exemplificá-la na vida diária." - Carta 25, 1902 (VC 29.1) 
 
 
 
Em 1903, quando um local estava sendo procurado para a fábrica da Review and Herald, e o comitê estava 
procurando nas proximidades de Nova York, foi informado de que "qualquer lugar a 50 quilômetros daquela 
cidade estaria muito próximo". (Review and Herald, Aug. 11, 1903) 
 
 
 
No sul da Califórnia, Ellen White viu “a graciosa liderança de Deus” ao preparar o caminho para começar o 
trabalho do Sanatório Paradise Valley “a alguns quilômetros [doze] ao sul de San Diego”. (Testemunhos 
Especiais, Série B., nº 14, pp. 3-5) 
 
 
 
"Ao procurarem um lugar para a escola, os irmãos encontraram uma fazenda de mais de cento e sessenta 
hectares, a uns quinze quilômetros de Nashville, a qual estava à venda. O tamanho da fazenda, sua 
situação, a distância em que se encontra de Nashville, e a quantia razoável pela qual poderia ser 
comprada, pareciam apontar para ela como o lugar ideal para a obra da escola. Recomendamos que esse 
local fosse comprado. Eu sabia que todo o terreno acabaria sendo necessário. — The Review and Herald, 
18 de Agosto de 1904 (EF 105.3) 
 
 
 
A Pacific Press foi transferida de Oakland, Califórnia, para um local menos movimentado. Um local foi 
encontrado na vila de Mountain View, a sessenta e quatro quilômetros ao sul de San Francisco e a vinte 
quilômetros ao norte de San Jose. Quando a sra. White inspecionou a situação, ela escreveu: "Um se 
surpreende porque um lugar com tantas vantagens não tenha sido encontrado antes". (Carta 141, 1904) 
 
 
 
"Enquanto participava da Conferência Geral de 1905, […] recebi uma carta do irmão J. A. Burden, 
descrevendo uma propriedade que ele havia encontrado sete quilômetros a oeste de Redlands, nove 
quilômetros a sudeste de San Bernardino e treze quilômetros a nordeste de Riverside. Ao ler a carta dele, 
fiquei impressionada que esse fosse um dos lugares que eu tinha visto em visão.” (Life Sketches, pp. 405, 
406) 

11 


