
1. O Grande Conflito: Fundamento. 4°°°° Trimestre 2012 – Crescendo em Cristo 

 Textos Bíblicos: Gen. 3:15, Apo. 12:1–17, Isa. 14:4–21, Eze. 28:12–19, Isa. 53:6, Rom. 1:20–
28, João 16:2. 

 Citações 

• Deus não criou o mal. Assim como escuridão é ausência de luz, o mal é a ausência de 
Deus. Albert Einstein 

• A vida – como ela realmente é – é a batalha, não entre mau e bom, mas entre o mau e o 
pior. Joseph Brodsky 

• Aqueles que esquecem o bem e o mal e buscam conhecer apenas os fatos conquistarão o 
bem mais provavelmente do que aqueles que olham o mundo através do meio distorcedor 
de seus próprios desejos. Bertrand Russell 

• Os homens nunca praticam o mal tão plena e entusiasticamente do que quando o fazem 
por convicção religiosa. Blaise Pascal 

• Existe apenas um bem, o conhecimento, e apenas um mal, a ignorância. Socrates 
• Para o bem e para o mal, o homem é um espírito criativo livre. Isso produz o mundo 

muito estranho em que vivemos, um em contínua criação e, portanto, em contínua 
transformação e insegurança. Joyce Cary  

• Atuo na política por causa do conflito entre o bem o mal, e creio que, no fim, o bem 
triunfará. Margaret Thatcher  

 Perguntas 

 Quais são as questões no cerne do grande conflito? Por que esse abrangente tema é tão 
importante? Seria apenas outro modo de falar a respeito da batalha entre o bem e o mal? De que 
modo esse conceito tem importância para nós individualmente? Como você resolve questões 
relativas a cargos e uso do poder? De que modo  Jesus reagiu às questões do grande conflito? 

 Sumário Bíblico 

 Genesis 3:15 nos lembra que o grande conflito chegou à terra no conflito entre a serpente 
e a mulher. Essa imagem continua sendo usada em Apo. 12:1-17 no conflito entre o dragão e a 
mulher, e inclui a revelação de Apo. 12:7 de que houve guerra no céu. Isa. 14:4-21 explica a 
queda de Lúcifer, sob o título de rei de Babilônia, com paralelo em Eze. 28:12-19, no canto 
fúnebre pelo rei de Tiro. Isa. 53:6 fala da resposta de Deus às acusações feitas por Satanás – 
embora, quando lemos “o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos”, precisamos ser 
cuidadosos para não dizer que o Pai estava, de algum modo, punindo o Filho – porque isso 
vindicaria as acusações de Satanás contra Deus! Rom. 1:20-28 nos diz que não temos desculpa 
por não conhecer a Deus ou o que está acontecendo. Esta passagem também torna claro o que a 
ira de Deus realmente é: seu ato de abandonar-nos às conseqüências de nossas escolhas. Jesus 
nos fala em João 16:2 como as pessoas podem achar que estão ajudando Deus ao matar os 
santos! 

 Comentário   



 “A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui uma declaração de 28 crenças fundamentais. 
Estas não são um credo...” (introdução da Lição). Essa afirmação é  passível de discussão.  A 
palavra “credo” vem do latim “credo” que é a primeira palavra de uma declaração de crença, e 
significa simplesmente “eu creio”. Assim, dizer que a Igreja Adventista não possui um credo é 
incorreto, para dizer o mínimo. Deve ser lembrado que o credo Adventista formou-se ao longo 
do tempo. Só em 1980 é que as, então, 27 Crenças Fundamentais foram formuladas. Antes disso, 
várias formulações foram usadas. 

 Ironicamente, os pioneiros Adventistas eram extremamente opostos à formalização de um 
credo. Isso se devia à experiência de terem sido expulsos de suas igrejas anteriores por não 
seguirem o credo. J. N. Loughborough expressou isso de modo claro: “O primeiro passo da 
apostasia é ter um credo que nos diga o que devemos crer. O segundo é tornar esse credo um 
teste de comunhão. O terceiro é julgar os membros por esse credo. O quarto é denunciar como 
hereges aqueles que não crêem nesse credo. E quinto, iniciar perseguição contra os tais.” Review 
and Herald, Out. 8, 1861. 

 Poder-se-ia então questionar se as 28 Crenças Fundamentais estão “nos dizendo em que 
devemos crer”! Conquanto o apelo à ordem da igreja seja inteiramente apropriado, o contínuo 
desenvolvimento do credo é certamente motivo para preocupação, especialmente em vista das 
claras instruções contra isso dos fundadores da igreja. James White foi absolutamente claro em 
sua postura contra formulação de credos, assumindo a posição de que “a Bíblia é nosso único 
credo”: 

 “É opinião da maioria dos professores de religião que credos são indispensáveis para a 
manutenção da ordem evangélica.... Mas qual é a real condição das igrejas com todos seus 
credos a assisti-las? Elas estão em uma condição que quase chega à perfeitaconfusão.... É 
evidente, portanto, que os credos humanos de fato falham em realizar a tarefa para a qual os 
homens advogam sua necessidade.... Nós buscamos ordem e estrita disciplina na igreja de Cristo. 
E, enquanto rejeitamos todos os credos ou fundamentos humanos, os quais tem fracassado em 
produzir a ordem apresentada no evangelho, nós aceitamos a Bíblia, a perfeita regra de fé e 
prática, dada por inspiração de Deus. Esta será o fundamento sobre o qual nos levantaremos, 
nosso credo e disciplina. Esta não falhará em realizar a obra‘para a qual foi enviada’. Ela veio do 
alto. Originou-se nos concílios do céu. Seu autor é o Deus da “paz” e ordem, enquanto a estranha 
confusão dos credos feitos pelo homem brotam deste mundo e tem sua origem no cérebro de 
pobres e falhos mortais. ‘Assim como os céus são mais altos do que a terra’, assim é nosso credo, 
que é a Palavra de Deus, mais elevada em perfeição e real valor do que todos os Credos 
humanos.” James White, Review and Herald, Dec. 13, 1853. 

 “Agora, qual é nossa posição como um povo? A Bíblia é nosso credo. Nós rejeitamos 
tudo que tenha a forma de um credo humano. Nós aceitamos a Bíblia e os dons do Espírito; 
abraçando a fé de que, assim, o Senhor nos ensinará de tempos em tempos. E desse modo 
assumimos uma posição contra a formulação de um credo.” James White, Review and Herald, 
Oct. 8, 1861. 

 Contudo, o foco principal desta semana é o tema abrangente, cósmico, do grande 
conflito. O autor AdventistaHerb Douglass identifica o grande conflito como a peculiar 



contribuição do Adventismo à teologia. Ellen White o chama de o “grande tema central” da 
Bíblia. Enquanto muitos concordam com a idéia de que há um conflito em nosso mundo entre o 
bem e o mal, há muitas diferentes sugestões quanto a como isso surgiu e quais são realmente as 
questões envolvidas. 

 O problema é que, se não sabemos o que aconteceu de errado no começo de tudo e quais 
são as questões envolvidas, então não compreenderemos as soluções! Essa é a razão pela qual 
estou muitosatisfeito por estarmos iniciando com este tema vital, uma “meta narrativa”, como é 
chamada, que subjaz à totalidade de nossa teologia e nos dá uma perspectiva única deste mundo, 
da salvação e do futuro. 

 Alguns, mesmo dentro da igreja, tem chamado o grande conflito de “mitologia 
Adventista”. Dizem que é apenas uma história que foi inventada. Até mesmo Lutero disse que os 
primeiros escritores cristãos “fantasiaram” que havia uma guerra no céu. Certamente devemos 
ser fiéis às Escrituras e não depositar confiança em fontes extrabíblicas para estabelecer nossas 
crenças fundamentais, especialmente numa área tão importante quanto o grande conflito. 
Algumas vezes não fizemos um trabalho muito bom em explicar o grande conflito a partir da 

Bíblia. Porém, é o que precisamos fazer ao dialogarmos com outros cristãos e descrentes.  

 Então, por onde começamos? Com a guerra no céu e Gênesis 3:15, bem como Isaías 14 e 
Ezequiel 28. Não devemosesquecer Col. 1:16-20 e Ef. 4:10. 

 Comentários de Ellen White  

 A Bíblia, e a Bíblia somente, deve ser nosso credo, o único vínculo de união.{Review and 

Herald Dec. 15, 1885} 

 Cristianismo tem um significado muito mais amplo do que muitos lhe tem dado até 
agora. {Testimonies to Ministers p. 421} 

 Um credo perfeito e uma vida carnal são muito frequentemente achados juntos em 
professos crentes. Para que possa ser meio para uma finalidade salvífica, a palavra de Deus deve 
ser compreendida e obedecida de modo inteligente e prático.{Review and Herald Oct.1, 1901} 

 Cristo não era exclusivo... Em seu contato com os homens Ele não perguntava ‘Qual é 
seu credo’? A que igreja você pertence?{Desire of Ages p. 86} 

 A oração de Cristo a seu Pai, contida no capítulo dezessete de João, deve ser o credo de 
nossa igreja.{Lift him up p. 296} 

 A Bíblia é seu próprio intérprete. Escritura deve ser comparada com escritura. O 
estudante deve aprender a considerar a palavra como um todo e a ver a relação de suas partes. 
Ele deve obter conhecimento de seu grande tema central – do propósito original de Deus para o 
mundo, do surgimento do grande conflito e da obra de redenção. Ele deve compreender a 
natureza dos dois princípios que estão contendendo pela supremacia, e deve aprender a traçar sua 
operação por meio dos registros da história e da profecia até a grande consumação. Ele deve ver 



como essa controvérsia é introduzida em cada fase da experiência humana; como, em cada ato da 
vida, ele mesmo revela ou um ou o outro dos dois motivos antagônicos; e como, quer queira quer 
não, ele está, mesmo agora, decidindo-se em qual lado do conflito será achado.{Counsels to 

Parents, Teachers and Students p. 462} 

 Desde o início do grande conflito no céu, Satanás tem sustentado sua causa por meio do 
engano; e Cristo tem trabalhado para desmascarar suas maquinações e quebrar seu poder. É Ele 
quem tem combatido o enganador e quem, através de todas aseras, tem buscado arrancar os 
cativos de suas garras, quem julgará cada alma. {Desire of Ages p. 210} 

 Por que o grande conflito foi permitido através dos séculos? Por que a existência de 
Satanás interrompida no início de sua rebelião? Foi para que o universo pudesse convencer-se da 
justiça de Deus no seu trato com o mal; para que o pecado pudesse receber condenação eterna. 
No plano da redenção há alturas eprofundidades que a própria eternidade não exaurirá, 
maravilhas que os anjos desejam contemplar.{Education p. 308} 

 Mas não até que o grande conflito seja terminado. Então, o plano da redenção, tendo sido 
completado, o caráter de Deus será revelado a todas as inteligências criadas.{Desire of Ages p. 

764} 
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