
  "Quão formosos são, sobre os 

montes, os pés do que anuncia as 

boas novas, que faz ouvir a paz, 

do que anuncia o bem, que faz 

ouvir a salvação, do que diz a 

Sião: O teu Deus reina!"   

(Isaías 52 : 7) 
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Jorge  

Riffel e  

sua família 

Imigram 

desde 

Alemanha 

para a 

Argentina 

1890 
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 1894, Chega o 

primeiro 

pregador 

enviado pela 

Associação 

 Geral, o pastor 

F. H. Westphal 
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 1894, O Pr. Westphal organiza a primeira igreja 

adventista de America do Sul em Crespo, Entre 

Rios, Argentina com 36 membros.  
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  1895 —Pastor Frank H. Westphal organiza a primeira 

igreja adventista do Brasil em Gaspar Alto, SC; 
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 J. N. Andrews 

Primeiro 

Missionário 

Adventista 

Oficial 

 embarcou em um 

navio que partiu 

de Boston para 

Liverpool, na 

Inglaterra, no dia 

15 de setembro 

de 1874. 
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Charles Andrews  
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Mary Andrews 



Neuchatel, na Suíça 







Mary Andrews 



J. N. Andrews, 1878 



Sanatório de Battle Creek, 1878  



J. H. Kellogg  







―Ontem de manhã, às 4h30, minha querida filha 

Mary F. Andrews faleceu. Essa minha filha me 

ajudou muito na Europa, e mesmo quando 

passamos por privação, queria que ela enfrentasse 

tudo com invencível coragem, com paciência, fé e 

esperança. O que ela sofreu lá, fez com que caísse 

doente com uma tuberculose que avançou 

rapidamente. Ela adoeceu quando seus serviços 

haviam se tornado muito valorosos. Quem há lá que 

possa se dispor a tomar o seu lugar? 

 

Battle Creek, 28 de novembro de 1878 – J. N.  





 ― Foi-me mostrado que o 

irmão estava com a 

cabeça baixa e pesaroso 

ao seguir Mary até sua 

última morada neste 

mundo. 

 

     “Então eu vi que o 

Senhor olhava 

amorosamente para o 

irmão. Vi o Doador da vida 

vindo e a sua esposa e os 

filhos ressurgindo de seus 

túmulos com o esplendor 

da imortalidade. ... 

 

    Sua irmã, que compartilha 

da sua dor.”  

 

 Ellen G. White,  

5 de dezembro de 1878 



Tabernáculo Dime , dedicado em 15 de abril 

de 1879. 





Sarah Pottle Andrews  





―Ah, se pelo 

menos 

pudesse me 

obrigar a 

comer, eu 

teria forças 

para 

continuar.” 





―Prezado Urias: 

 

 ―Neste momento... Parece que estou vendo a morte na 

minha face. Há uma coisa que está me perturbando e que vou 

expô-la a você como um pedido. Sobre você recaiu a sorte de 

noticiar a minha morte na Revista. Peço-lhe que faça uma nota da 

maneira mais simples e breve possível, e solenemente eu lhe 

ordeno para excluir qualquer palavra de elogio... 

 ―Faço-lhe este pedido porque temo que sua bondosa 

consideração por mim o obrigue a dizer algo que eu não mereça e 

que não deveria ser dito. Meus melhores atos têm tido alguns 

traços de egoísmo ou neles podem estar faltando  o amor a Deus e 

aos outros. Eu lhe suplico, portanto, diante de toda a afeição que 

sente por mim, que você leve em consideração esse sincero 

pedido que lhe faço. ... 

 ―Quem sabe Deus ainda poupe a minha vida, mas aos 

olhos humanos parece que em breve serei chamado logo daqui. 

 ―Seu irmão em Cristo, 

 

 J. N. Andrews‖ 
  





J. N. Andrews (1829-1883) 



―Deixo $500 dólares 

para a Missão na 

Europa.‖ 



―Deixo $500 dólares 

para a Missão na 

Europa.‖ 

J. N. Andrews (1829-1883) 



―Deixo $500 dólares 

para a Missão na 

Europa.‖ 

Em 2008 havia no mundo: 60.840 

Igrejas 

 

 

No 2010, no território da America do sul: 

 

Iglesias: 10.138 

Grupos:  11.377 

 

No 2011: Pela graça de Deus 

2.000 novas congregações 
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