
O terremoto de Lisboa (1755) e o “Dia Escuro” (19 de maio de 1780) foram definitivamente o 

cumprimento de dois sinais da segunda vinda de Cristo  

 

Ellen White:  

 

“Aquele que transmitiu a revelação descreve assim o primeiro dos sinais que precede o segundo 

advento: 'Houve um grande terremoto; e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua 

tomou-se como sangue' (Apocalipse 6:12). Estes sinais foram testemunhados antes do começo 

do século dezenove. Em cumprimento a esta profecia, no ano de 1755 ocorreu o mais terrível 

terremoto já registrado... O terremoto de Lisboa. .. Noventa mil pessoas perderam suas vidas 

naquele dia fatídico” (O Grande Conflito, páginas 304- 305, escrito em 1888) (10 a 15.000 

mortes, segundo Maxwell, C. Mervin. Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse. 2ed. P. 197) 

Você sabia que EGW errou ao afirmar que o terremoto de Lisboa em 1755 foi 'o mais terrível 

terremoto já registrado”? A História nos fala de 1.000.000 de mortos em um terremoto no Egito 

em 1201, de 830.000 que perderam suas vidas na China em 1556, de 200.000 no Japão em 1703, 

e de 300.000 na Índia em 1737! A verdade é que o incidente em Lisboa nem sequer faz parte da 

lista dos 14 piores terremotos da história. É estranho que Ellen White tenha escolhido Lisboa!  

Agora, atente por um momento para dois fatos específicos e incondicionais que Ellen White nos 

apresenta:  

1. O primeiro dos sinais que precede o segundo advento foi o grande terremoto de 

Apocalipse 6:12.  

2. O terremoto de Lisboa em 1755 cumpriu a profecia de Apocalipse 6:12.  

Mantenha em mente esses dois fatos, enquanto continuamos com mais predições 

incondicionais de Ellen White:  

 

Ellen White:  

“Vinte e cinco anos depois apareceu o próximo sinal mencionado na profecia a escuridão do sol 

e da lua. O que mais nos chamou a atenção foi o fato de que o tempo para o cumprimento deste 

sinal fora definitivamente estabelecido. Quando o Salvador conversava com seus discípulos no 

monte das Oliveiras, depois de descrever um longo período de provação para sua igreja os 1.260 

anos de perseguição papal, acerca da qual Ele prometera que essa tribulação seria abreviada Ele 

então menciona certos eventos que precederiam Sua vinda, e estabelece o tempo em que o 

primeiro deles deveria ser testemunhado: ’Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se 

escurecerá, e a lua não dará a sua luz' (Marcos 13:24). Os 1.260 dias ou anos terminaram em 

1798. Vinte e cinco anos mais cedo, a perseguição já havia quase que totalmente cessado. Após 

essa perseguição, de acordo com as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer. Em 19 de maio 

de 1780 esta ; ro ecia se cumpriu... 19 de maio de 1780, permanece na história como grande Dia 

Escuro’” (O Grande Conflito, pp. 306, 308).  

Antes de continuar, vamos rever os cinco fatos incondicionais prenunciados por ela:  

1. Vinte e cinco anos depois do terremoto de Lisboa o sinal seguinte apareceu (1755 + 25 = 

1780).  



2. O sinal seguinte foi o escurecimento do sol e da lua.  

3. Após a tribulação de 1.260 anos, que terminou em 1798, o sol iria escurecer (“Dia Escuro”).  

4. Vinte e cinco anos antes (1798 - 25 anos = 1773), a perseguição já havia praticamente cessado 

por completo.  

5. A profecia sobre o escurecimento do sol e da lua foi incondicionalmente cumprida no “Dia 

Escuro” em 19 de maio de 1780.  

Você percebeu a divergência entre os cálculos e as predições? Os números não batem! O 

problema reside no fato de que segundo Ellen White, os 1.260 anos de perseguição terminaram 

em 1798. Estes dois sinais da segunda vinda de Cristo deveriam ocorrer depois que os 1.260 

anos de tribulação tivessem terminado em 1798. Entretanto, leia com cuidado! O terremoto de 

Lisboa, que segundo Ellen White foi o cumprimento do primeiro sinal, ocorreu em 1755, 

quarenta e três anos mais cedo. E o “Dia Escuro”, que Ellen White reivindicou 

incondicionalmente cumpriu o segundo sinal, ocorrido em 1780 - com uma antecipação de 

dezoito anos. Portanto, de acordo com as próprias palavras de Ellen White, é histórica e 

matematicamente impossível que esses dois eventos ocorridos nos anos de 1700 sejam o 

cumprimento das passagens proféticas de Lucas 21:25, Marcos 13:24-26 e Apocalipse 6:12! Na 

esperança de resolver este dilema, ela acrescentou essas palavras:  

“... Os 1.260 anos terminaram em 1798. Vinte e cinco anos mais cedo, a perseguição já havia 

quase que totalmente cessado...”  

Infelizmente, o “quase” não foi suficiente para que ela passasse no teste bíblico de um 

verdadeiro profeta de Deus. Ellen White afirmou (e a Bíblia confirma) que Jesus disse que estes 

sinais ocorreriam “depois daquela aflição” e não que eles iriam ocorrer “quase" depois!  

Em 1888, Ellen White publicou O Grande Conflito. Ali, em vários lugares, ela reiteradamente 

afirma que os 1.260 anos terminaram em 1798. Mas quando seus fiéis seguidores começaram a 

questionar por que Jesus não retornou imediatamente após o “Dia Escuro” - e por que ele não 

tinha voltado mesmo depois que mais de cem anos se haviam passado - Ellen White não admitiu 

que estava errada. Em vez disso, em 1900, ela culpou os fiéis por não trabalharem com diligência 

suficiente para propagar o Adventismo do Sétimo Dia ao mundo!  

Ellen White:  

“Se o propósito de Deus houvesse sido cumprido por seu povo de levar ao mundo sua mensagem 

de misericórdia, Cristo já haveria retornado à terra” (Testemunhos, vol. 6, p. 450, 1900). 

Isso foi o que Ellen White disse. Agora, abra sua Bíblia e examine comigo a declaração completa 

de Jesus diretamente da fonte original para vermos o que o Senhor realmente disse:  

 

BÍBLIA:  

 

“E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas; e na terra angústia das nações, em perplexidade 

pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que 

sobrevirão ao mundo; porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Naquele tempo verão vir o 

Filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem 



a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está 

próxima” (Lucas 21 :25-28).  

Será que Jesus disse que voltaria duzentos anos ou mais depois que testemunhássemos sinais 

no sol, na lua e nas estrelas? Não! Ele disse: “Naquele tempo verão vir o Filho do homem numa 

nuvem, com poder e grande glória"! E mais: “Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai 

para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima”! Perceba que o 

Senhor não faz nenhuma menção a quaisquer 1.260 anos aqui! Isso tudo vem de Ellen White. 

Então, se o grande terremoto e o “Dia Escuro” são literais, eles devem ser eventos futures pois 

ainda não se cumpriram.  

Enquanto continuamos a examinar a Palavra de Deus, lembre-se que essas passagens são as 

mesmas que Ellen White citou. Ela incondicionalmente afirmou que estas profecias já se 

cumpriram com o terremoto de Lisboa em 1755, e o “Dia Escuro” de 1780. Porém veja o que 

Jesus disse no livro de Marcos: 

Bíblia 

“Ora, naqueles dias, depois daquele aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as 

estrelas cairão do céu. e as forças que estão nos céus serão abaladas. Naquele tempo os homens 

verão o Filho do homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória" (Marcos 13:24-26).  

Perguntamos mais uma vez: Jesus disse que viria duzentos anos ou mais depois dos sinais no 

sol, na lua e nas estrelas? Não! Ele diz: “Naquele tempo os homens verão o Filho do homem 

vindo nas nuvens”. Em seguida EIe prossegue dizendo que Ele não demoraria em resgatar 

aqueles que o virem vindo nas nuvens com seus anjos para reunir Seus eleitos:  

 

BÍBLIA:  

 

“Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas!” 

(Marcos 13:29).  

 

A boa-nova é que, se o Senhor quiser, você poderá estar vivo para ver pessoalmente os sinais 

da segunda vinda de Cristo e saudá-Lo! Lembre-se que todas as pessoas que viveram na época 

do terremoto de Lisboa em 1755 ou mesmo durante o "Dia Escuro" de 1780 já morreram há 

mais de 150 anos. De acordo com a Palavra de Deus, nenhum desses eventos poderia ser o 

cumprimento da profecia de Jesus. Somente um falso profeta tentaria enganar seus seguidores 

fazendo-os crer que a Segunda Vinda de Cristo ocorreria com toda a certeza por volta de1800! 

Agora, vejamos o que diz Apocalipse 6:12, também mencionado por Ellen White:  

 

BÍBLIA:  

 

“E vi quando abriu o sexto selo. e houve um grande terramoto: o sol tornou-se negro como saco 

de cilicio e a lua toda tomou-se com sangue" (Apocalipse 6:12).  



 

Lembre-se de dois fatos sobre o uso que Ellen White fez deste texto bíblico:  

 

1. Sempre que Ellen White citava Apocalipse 6:12 ela afirmava categoricamente que o terremoto 

de Lisboa de 1755 foi o cumprimento desta profecia.  

2. Ellen White não cita o restante desta passagem, de forma que você é privado de outros 

eventos que a Bíblia descreve e que devem ocorrer ao mesmo tempo. 0 que mais Deus 

profetizou que aconteceria em simultâneo com o grande terremoto? Leia os dois próximos 

versos:  

 

BÍBLIA:  

 

"... e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira é sacudida por um vento 

forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola; e todos 

os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares” (Apocalipse 6: 13 e 14).  

Por que razão você acha que Ellen White se ateve apenas ao terremoto e ao dia de trevas (o 

“Dia Escuro”) e negligenciou mencionar que ao mesmo tempo as estrelas cairiam, o céu se 

recolheria, e os montes e ilhas mudariam de lugar? Estas omissões serviram para enganar seus 

seguidores. Contudo, o fato de Jesus não ter voltado por volta de 1700 prova que as 

interpretações de Ellen White estavam erradas.  

Agora, se a profecia de Jesus for literal, você ainda poderá estar vivo para ver estes eventos 

ocorrerem no futuro. Você está preparado para a vinda de Jesus? Você já conhece o verdadeiro 

Evangelho? Você já foi salvo pela fé no sangue purificador de Jesus Cristo? Somente o Evangelho 

de Jesus Cristo pode lhe permitir encarar o futuro com certeza confiante em Seu poder salvador. 

Só Jesus lhe dá o poder de se tomar tudo aquilo que Deus quer que você seja a partir de agora 

até a Segunda Vinda de Cristo.  

 

2. A Turquia cairia em 11 de agosto de 1840  

 

Ellen White:  

 

“Josias Litch, um dos pastores líderes que pregavam o segundo advento, publicou uma exposição 

de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. De acordo com os cálculos dele, esse 

poder seria deposto... e acabaria no décimo primeiro dia de agosto de 1840... neste mesmo 

período, a Turquia... cumpriu exatamente a predição” (O Grande Conflito, pp. 334, 335, escrito 

em 1888).  

Ellen White aprovou a predição de Josias Litch, e reafirmou sua aprovação 48 anos depois 

mesmo que Turquia não houvesse sido “extinta"! Josias e Ellen estavam errados: a Turquia 

continua a existir como uma nação soberana até hoje! Você sabia que os teólogos Adventistas 

do Sétimo Dia insistem hoje que o erro de Ellen White foi dar sua aprovação para esta profecia 



de Litch? Quase todas as referências a esta profecia foram removidas de todo o ensino 

Adventista! Mas por que? Por que? Por que razão os Adventistas ousariam manipular as palavras 

da “Mensageira do Senhor” dirigidas à igreja? Por que ficou obvio até para os Adventistas do 7º. 

Dia que Ellen White pôs seu imprimatur sobre uma falsa profecia! Assim, Deus não poderia a 

estar direcionando.  

Mas continue lendo para descobrir outra profecia de Ellen White que fracassou em passar no 

teste bíblico. Ao fazê-lo, lembre-se de que ela alegou que todas as profecias que recebeu vieram 

de Deus, e lhe foram dadas para que ela pudesse guiar sua própria igreja na verdade e desviar-

se do erro.  
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Têm sido publicadas no mínimo 12 profecias de EGW que não se cumpriram: 

https://aodeusunico.com.br/ellen-g-white-12-profecias-nao-cumpridas/ 

http://www.revistaadventista.com.br/blog/2017/06/01/ellen-white-fez-profecias-que-nao-se-

cumpriram/  (tentativa de explicação) 

 


