
2. O Grande Conflito (4T 2016—O livro de Jó) 

 

Material bíblico: Jó 1:1-5; Jó 1:6-12; Zacarias 3:2; Mateus 4:1; Ezequiel 28:12-16; 

Romanos 3:26; Hebreus 2:14. 

 

Citações 

 A teologia cristã só pode ser entendida se incorporarmos a imagem mais ampla 

de um conflito celestial que transbordou para o planeta Terra. O que vamos 

descobrir é que, quando incorporamos esse conflito cósmico como tema central, 

isso nos concede uma profundidade de compreensão em relação a todas as outras 

doutrinas cristãs, inclusive a da salvação pessoal. Na verdade, a forma extrema e 

radical com que Deus venceu o conflito universal contra Satanás é a mesma 

maneira pela qual Deus proveu nossa salvação pessoal. Brad Cole 

 O problema que aflige a família humana e o problema no conflito cósmico 

teológico estão centrados no caráter de Deus. Sigve Tonstad 

 Deus procura camaradas e pede amor, o Diabo procura escravos e pede 

obediência. Rabindranath Tagore 

 

Perguntas 

 O que podemos dizer que é o assunto central no Grande Conflito? Como você 

explicaria isso para alguém que não é familiarizado com a Bíblia? É Deus que atrai a 

atenção de Satanás à Jó – Por que Deus faria isso? Ele está armando algo ruim para Jó? 

Como se revelam os conflitos cósmicos nessa história, e o que isso pode dizer sobre a 

natureza de Deus? 

 

Resumo bíblico 

  Jó 1:1-5 estabelece o cenário na Terra, apresentando Jó como um homem muito 

rico e ao mesmo tempo extremamente dedicado. Ele é retratado como um homem que 

respeita Deus e evita o mal, até mesmo oferece sacrifícios de seus filhos caso eles 

tivessem pecado de alguma maneira. (Isso também indica que o sistema sacerdotal 

ainda não havia sido estabelecido). A próxima sessão, 1:6-12, mostra o cenário no céu, 

o conselho divino em progresso e Deus apontando a lealdade de Jó à Satanás. Zacarias 

3:2 conta o diálogo entre Deus e Satanás, enquanto Mateus 4:1 é a introdução das 

tentações de Jesus nas mãos de Satanás. Ezequiel 28:12-16 descreve a queda de Lúcifer 

no céu – tendo sido criado perfeito até o mal ser achado nele. (Isaías 14 poderia ser 

citado aqui também). Romanos 3:26 NVI explica que Deus, “no presente, demonstrou a 

sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus”. Em Hebreus 

2:14 NVI aprendemos que “ele também participou dessa condição humana, para que, 

por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o Diabo”. 

 

Comentário 

 A história toda do livro de Jó é uma demonstração vívida da veracidade de Deus 

e das mentiras do Diabo. Escrita por Moisés, a experiência que Jó teve é uma das mais 

antigas análises do problema do pecado e o mal no bom universo de Deus. 

 Mesmo não havendo evidências que concluem quem Jó foi e onde ele viveu, Jó é 

mencionado como o terceiro filho de Issacar em Gênesis 46:13. Já a terra de Uz, 

provavelmente é nomeada em homenagem ao filho de Naor, irmão de Abraão (Gênesis 

22:21, 31:53), e é localizada onde hoje é o sul da Síria. Já que Jó é mencionado como 

aquele que faz os sacrifícios, e não um sacerdote, isso indica que ele viveu antes do 



Êxodo. (E também a sua idade – ele viveu 140 anos após o seu julgamento – indica que 

ele viveu numa época que os seres humanos tinham maior tempo de vida). 

 Independente das especificidades, a história é de grande relevância. Aqui 

analisamos os problemas do Grande Conflito agindo na vida desse homem, um seguidor 

dedicado de Deus. 

 O problema central no Grande Conflito é revelar quem Deus é e como Ele age. 

O Diabo acusou Deus de ter muitos defeitos de caráter e ações, que se fossem 

verdadeiras, seriam diabólicas. Esse conflito cósmico que envolveu todos os 

pensamentos que existem é de suprema importância para entender nossa própria 

situação. Apenas assim podemos começar a ver sentido na nossa estadia nesse mundo e 

no nosso relacionamento com o Criador. 

 Deus procura demonstrar os problemas no Grande Conflito, e os resultados da 

rebelião. O pecado mata? Com certeza e inevitavelmente, sim. Mas como? Através da 

longa, dolorosa e sangrenta história da humanidade, Deus permite todos enxergarem as 

consequências. Ele não nos trata como peões em um jogo divino, mas como seres livres 

que podem fazer escolhas que determinam o que acontecerá. Ainda assim, por causa dos 

efeitos do pecado, o inocente sofre com a culpa, e Deus quer que esse ponto seja 

entendido também. 

 Muitas vezes Deus tem que tratar com coisas de qualidade muito ruim – nós! A 

Bíblia nos mostra o registro de como Deus lidou com a crise, o conflito no Seu universo 

que tem como pergunta principal se Deus realmente é bom ou não. Será que Ele ama 

realmente ou é apenas em seus termos ditatoriais? Será que Ele age arbitrariamente ou 

Ele tem razão e consistência? Será que Ele sente prazer em punir e destruir, ou Ele 

lamenta pela perda de cada filho? 

 Às vezes pensamos o porquê Deus não agiu mais “decisivamente”, o porquê não 

usou poder e controle e ordenou o que deveria acontecer. Mas esse não é o problema 

fundamental no conflito. Ninguém, nem mesmo o Diabo, conseguiu negar o poder 

divino de Deus. Na verdade, essa é uma das acusações – que Deus é poderoso e por isso 

é um ditador, tirano e rigoroso que reina através do poder. Portanto não é uma questão 

de Deus revelar o Seu incrível poder para impor obediência à sua vontade autocrata. 

 Muitas vezes Deus usou o Seu poder, assim é registrado na Bíblia. Entretanto, 

essas ações não resultam no que Deus quer – um acordo sobre o verdadeiro e correto, 

um relacionamento baseado não em medo, mas em amor. Para quando se levar em 

consideração a grandeza e o poder, até os demônios acreditarão. Mas eles tremem: 

simplesmente por reconhecer a supremacia do Senhor. Deus diz claramente que o que 

Ele quer não é através da Sua grandeza, nem do Seu poder, mas pelo Seu espírito (ler 

Zacarias 4:6) – a persuasão que vem do terceiro membro da Trindade que condena e 

guia até a verdade. 

 Nosso papel aqui no presente é ajudar pessoas à pensarem bem de Deus, 

compreenderem Sua natureza e caráter, e enxergarem a grandiosa mensagem que 

envolve o universo inteiro! Sem essa perspectiva, algumas das ações de Deus são 

difíceis de entender. Com certeza não temos um monopólio da verdade, mas esse 

sistema maior dos problemas relacionados à Deus, Seu uso do poder, e como Ele 

governa aumenta consideravelmente o nosso entendimento do nosso papel nesse 

conflito cósmico. 

 No contexto do Grande Conflito, qual seria o problema fundamental? Seria que 

o Diabo e todos os que o seguem não estão obedecendo Deus? Seria que Deus demanda 

obediência? Se esse é o real problema, então Deus já poderia ter obrigado a obediência 

muito tempo atrás. No entanto, Deus fez coisas grandiosas para demonstrar que não é 

assim que Ele reina o universo. 



 A prioridade de Deus é nos ajudar a vencer a batalha nas nossas mentes – para 

nos convencer através de demonstrações que o Seu jeito de reinar o universo é a única 

maneira, e que Ele é correto, amoroso e verdadeiro. Apenas assim, convencendo os 

Seus filhos que as acusações do Diabo são mentirosas, Ele pode concluir o conflito 

entre o caráter e o governo de Deus. 

 Na verdade, uma das acusações maiores do Diabo é que Deus demanda 

obediência. Então o problema é muito mais profundo – que tipo de obediência, e por 

que? 

 Algumas respostas dadas pelos Cristões tendem a concordar com as acusações 

do Diabo! Até aqueles que desejam falar bem de Deus, podem algumas vezes se 

confundir com o que Deus realmente quer, e como Ele alcança Seus objetivos. Termos 

como “justificação” podem sugerir que a prioridade de Deus é declarar que não somos 

culpados, ao invés de nos restaurar espiritualmente. Mas a obediência que Deus quer é a 

disposição em aceitar que o certo é certo e o errado é errado, e a nos dedicar aos outros, 

ao invés de somente à nós mesmos. 

 

Comentários de Ellen White 

 A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para todo o Universo por todos os 

séculos vindouros, um testemunho perpétuo da natureza e terríveis resultados do 

pecado.... Destarte, a história desta terrível experiência de rebelião deveria ser perpétua 

salvaguarda a todos os santos seres, impedindo-os de serem enganados quanto à 

natureza da transgressão, livrando-os de cometer pecado e sofrer o seu castigo. {GC 

435} 

 Deus permitiu que Satanás levasse avante sua obra até que o espírito de desafeto 

amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem 

completamente a fim de que todos pudessem ver sua verdadeira natureza e tendência. ... 

Seu poder para enganar era muito grande. Disfarçando-se sob a capa da falsidade, 

alcançara uma vantagem. Todos os seus atos eram de tal maneira revestidos de mistério, 

que era difícil descobrir aos anjos a verdadeira natureza de sua obra. ... Consistia sua 

astúcia em perturbar com argumentos sutis, referentes aos propósitos de Deus. Tudo que 

era simples ele envolvia em mistério, e por meio de artificiosa perversão lançava a 

dúvida sobre as mais claras declarações de Jeová. — Patriarcas e Profetas, 41. 

Sua obra traiçoeira era tão sutil que não aparecia diante do exército celestial 

como aquilo que realmente era; e assim houve guerra no Céu, e Satanás foi expulso com 

todos os que não permaneceram ao lado da lealdade ao governo de Deus. — The S.D.A. 

Bible Commentary 4:1143. {FQV 140} 

É o constante esforço de Satanás representar falsamente o caráter de Deus, a 

natureza do pecado e os resultados finais em jogo no grande conflito. Seus sofismas 

diminuem a obrigação da lei divina dando ao homem licença para pecar. Ao mesmo 

tempo fá-lo Satanás acariciar falsas concepções acerca de Deus, de maneira que O 

considera com temor e ódio, em vez de amor. A crueldade inerente ao seu próprio 

caráter é atribuída ao Criador; aparece incorporada aos vários sistemas de religião e 

expressa nas diversas formas de culto. Sucede assim que a mente dos homens é cegada e 

Satanás deles se aproveita como agentes para guerrear contra Deus. Por meio de 

concepções pervertidas acerca dos atributos divinos, foram as nações gentílicas levadas 

a crer serem os sacrifícios humanos necessários para alcançar o favor da Divindade; e 

horríveis crueldades têm sido perpetradas sob as várias formas de idolatria. {GC 496} 
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