
1. A Restauração de Todas as Coisas (3T 2016—O Papel da Igreja na 
Comunidade). 
 
Material bíblico: Gênesis 1:26, 27; Deuteronômio 6:5; Gênesis 3:8–19; Tiago 4:4; 

Gálatas 4:19; Marcos 2:1–12; João 10:10. 

 
Citações 

• Os escritores do novo testamento também fizeram suas análises teológicas de 

passagens específicas dentro do contexto maior do complexo “grandioso tema 

central” ou metanarrativa da Escritura, definidas nas páginas de abertura e 

fechamento da Bíblia (Gênesis 1-3; Apocalipse 20-22): criação e o design 

original divino para esse mundo; a ascensão do conflito cósmico moral (Grande 

Conflito) sobre o caráter de Deus, no contexto do santuário; o plano da redenção 

restauradora centralizado em Cristo e Seu trabalho expiatório; e o julgamento 

escatológico e o fim do pecado no clímax da história. Richard M. Davidson 

• Ao longo da história, ninguém sofreu mais que Deus. Ele sofreu porque Seus 

próprios filhos se distanciaram dEle. Desde a Queda, Deus tem trabalhado 

incessavelmente pela restauração da humanidade. As pessoas não conhecem esse 

aspecto de “coração partido” de Deus. Sun Myung Moon 

• Nossa queda foi, sempre foi, e sempre será, que não somos satisfeitos com Deus 

e com o que Ele nos dá. Nós desejamos algo mais, uma outra coisa. Ann 

Voskamp 

• Marx estava errado; inveja e orgulho, forças emocionais, são tão responsáveis 

quanto fome e necessidade por nossas ações; elas explicam o todo da História, e 

a queda inicial do homem. Eugene Ionesco 

 
Perguntas 

Por que é tão óbvio para nós de que devemos mudar e ser restaurados? Como 

enxergamos esse mundo triste e doloroso no qual vivemos? Como Igreja, como 

podemos compartilhar melhor “a restauração de todas as coisas”? Ao tentarmos nos 

comunicar com a comunidade, qual é o evangelho que queremos explicar? Como vemos 

o Grande Conflito se concluir? 

 

Resumo Bíblico 
Gênesis 1:26, 27 descreve claramente como fomos feitos segundo à imagem de 

Deus. Infelizmente essa imagem foi danificada durante a Queda (Gênesis 3:8-19). Leia 

este relato novamente, já que às vezes pensamos que há coisas no texto que na verdade 

não estão (como a maçã, ou mais importante, qual era o problema realmente). Nós 

somos incentivados à “Amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua 

alma e de todas as suas forças” Deuteronômio 6:5 NVI. Nós escolhemos ser inimigos de 

Deus (Tiago 4:4). Porém nós somos renascidos, e Cristo está se formando em nós 

(Gálatas 4:19). Esse perdão verdadeiro do pecado é o reavivamento espiritual que é 

explicado claramente em Marcos 2:1-12. Jesus nos diz, “O ladrão vem apenas para 

roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente” João 

10:10 NVI. 

 

Comentário 
A Queda deixa claro que o colapso na confiança leva à um relacionamento 

rompido com Deus, o que o pecado é de fato. Nossos primeiros pais escolheram 

acreditar na serpente ao invés de Deus, e então fugiram e se esconderam de seu amoroso 



Senhor. A única maneira de sermos salvos é irmos à Deus para sermos curados e 

mudados e para sermos feitos à sua imagem mais uma vez, enquanto Ele nos cura dos 

resultados tóxicos de nossa natureza caída e escolhas pecaminosas. Somente quando 

verdadeiramente nascemos outra vez espiritualmente podemos ficar bem com Deus e 

vivermos para sempre com Ele. 

Restauração verdadeira vai até o coração, e é baseada na boa vontade de querer 

ser refeito, de ser mudado e curado. Isso é o que Deus está realmente tentando nos 

ensinar – que há “um caminho de volta a Deus dos caminhos sombrios do pecado”, que 

pode haver verdadeira restauração e podemos nos tornar Seus filhos, assim como Ele 

planejou originalmente. 

Deus se entregou à nós – esse é o significado da vida e morte de Jesus – e o 

sacrifício não é para quitar um estilo de vida pagão, mas para ser o meio de como 

podemos ser salvos, como parte da resposta de Deus ao universo sobre questões 

relativas ao Grande Conflito. Restauração. Cura. Reavivamento. O refazer da imagem 

de Deus em nós. Isso é o que Deus mais quer, não que procuremos Ele e digamos, “Por 

favor, me perdoe” e assim que formos perdoados, continuar em nosso egocêntrico e 

maléfico modo de viver. Deus está muito mais interessado em acabar com nosso desejo 

pelo pecado, do que apenas perdoar pecados específicos! 

A ênfase do evangelho é essa: ser trazido de volta à harmonia, concordância e 

unificação com Deus por Deus; não pela provisão de “ações legalistas”, mas através de 

um relacionamento restaurado –pois isso é que foi quebrado com a Queda. Esse ponto 

de vista é essencialmente ilegal, já que amizade não é baseada na observância de regras 

e requerimentos. Amor não pode ser exigido, somente pode ser suplicado. E Deus nos 

conhece muito bem – nossos pensamentos (Salmos 139:2) – e,portanto, compartilha 

conosco da única maneira que irá funcionar! 

A restauração que gera expiação significa que Deus procura provar sua verdade 

e direito, não pelo apelo à uma revisão judicial, mas através da experiência pessoal com 

aqueles que duvidam dEle. Todos hão de consentir que Deus sempre esteve correto 

legalmente (o que é de fato um aspecto do Grande Conflito), mas Ele não será 

universalmente amado. Expiação não é primariamente uma decisão baseada nos fatos 

das ações de Deus, mas se o indivíduo deseja responder ao tipo de Deus revelado por 

essas ações. 

 
Comentários de Ellen White 
 Desde os dias de Adão até os nossos, tem havido uma sucessão de quedas, cada 

uma maior que a anterior, em todas as espécies de crime. Deus não criou uma raça de 

seres tão desprovida de saúde, beleza e poder moral assim como existe hoje no mundo. 

Doença de todos os tipos tem aumentado drasticamente sobre a nossaraça. Isso não é 

causado pela providência especial de Deus, mas diretamente contrária à vontade dEle. 

Veio do desrespeito do homem sobre todos os meios que Deus ordenou para protegê-Lo 

dos terríveis males existentes {1BC 1082-3 traduzido}. 

 A expiação de Cristo não é uma mera maneira habilidosa de ter nossos pecados 

perdoados; é um remédio divino para a cura da transgressão e a restauração da saúde 

espiritual. Carta 406, 1906; {6BC 1074 traduzido}. 

 Se desejamos fazer bem às pessoas, nosso êxito neste sentido será proporcional à 

sua confiança no interesse e na estima que lhes dispensamos. O respeito manifestado ao 

ser humano que luta é o seguro meio através de Cristo Jesus para restauração do 

respeito próprio perdido pelo homem. Nossas ideias antecipadas do que ele poderá 

tornar-se são um auxílio que não podemos apreciar completamente. Fundamentos da 

Educação Cristã, 281. {FD 138} 



 Jesus conhece as circunstâncias de toda alma. Podeis dizer: Sou pecador, muito 

pecador. Talvez o sejais; mas quanto pior fordes, tanto mais necessitais de Jesus. Ele 

não repele nenhuma criatura que chora, contrita. Não diz a ninguém tudo quanto poderia 

revelar, mas manda a toda alma tremente que tenha ânimo. Perdoará abundantemente 

todos quantos a Ele forem em busca de perdão e restauração. {MG 240} 
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