
5. Uma Guerra Visível e Invisível (2Q 2016 – Mateus) 

Textos Bíblicos: Mateus 11:11, 12;Apocalipse 5:5; Mateus 12:25-29; Isaías 27:1; Mateus 11:1-12; 

Hebreus 2:14; Mateus 10. 

Notas 

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

Einstein 

• A vida, da forma como realmente é, não é a batalha entre o bem o mal, mas sim entre o mal 

e o pior.Joseph Brodsky 

• Aqueles que esquecem o bem e o mal e procuram somente saber os fatos estão mais 

propensos à alcançar o bem do que aqueles que enxergam o mundo através de seus 

próprios desejos distorcidos. Bertrand Russell 

• O homem nunca faz o mal com tanta satisfação e alegria como quando faz através da 

convicção religiosa. Blaise Pascal 

• Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Sócrates 

• Para o bem ou para o mal, o homem é um espírito criativo livro. Isto produz o estranho 

mundo em que vivemos, um mundo de criação contínua e, portanto, mudanças e 

inseguranças contínuas. Joyce Cary 

Perguntas 

 Quais são os problemas no coração da guerra? Por que esse tema predominador do grande 

conflito é tão importante? Seria essa apenas outra maneira de discutirmos sobre a batalha entre o 

bem e o mal? Como esse conceito pode ter um significado para nós individualmente? Como você 

resolve problemas de confiança e do uso do poder? 

Resumo da Bíblia 

 Em Mateus 10, Jesus chama os doze discípulos e os envia para anunciarem a chegada do 

reino de Deus. Em Mateus 12 Jesus dá continuidade à isso fazendo visitas às cidades e vilas. Sua 

chegada mal recepcionada à Corazim e Betsaida leva-o a fazer uma comparação desfavorável deles 

com Sodoma e Gomorra! Ele responde aos mensageiros de João Batista com um apelo para 

examinarem a evidência de Seu ministério. Em Mateus 12:24-45, Jesus responde às acusações de 

que Ele está ao lado de Satanás e responde também aqueles que pediram um sinal miraculoso. Aqui 

vemos o Grande Conflito desempenhar seu papel! Note isso em particular: “Desde os dias de João 

Batista até agora, o Reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele” 

Mateus 11:12 NVI. O triunfo de Jesus é relatado em Apocalipe 5:5, juntamente com a imaginação 

poética do conflito em Isaías 27:1. “Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele 

também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o 

poder da morte, isto é, o Diabo” Hebreus 2:14 NVI. 

Comentário 

 A guerra que começou no céu (Apocalipse 12:7) continua aqui na Terra, e visível ou invisível, 

o conflito por quem está falando a verdade é revelado especialmente no ministro de Jesus. A 



essência do Grande Conflito se encontra no caráter de Deus – Seu uso do poder, como Ele trata 

aqueles que discordam, a diferença que é causada pelo que é certo e verdadeiro. 

 O autor adventista Herb Douglass identificou o Grande Conflito como uma contribuição 

teológica impar do adventismo. Ellen White chama-o de “tema central” da Bíblia. Enquanto muitos 

concordam com a ideia de que há um conflito no nosso mundo entre o bem e o mal, há muitas 

sugestões diferentes de como isso surgiu e de quais são os problemas realmente. 

 O problema é que se não soubermos o que aconteceu de errado no início e como esses 

problemas estão sendo resolvidos, então não entenderemos as soluções! Por isso fico encantado de 

estarmos começando com esse tema vital, a “metanarrativa”, que fundamenta toda a nossa teologia 

e nos proporciona uma perspectiva única desse mundo, a salvação e o futuro. 

 Alguns, mesmo em meio à igreja, chamam o Grande Conflito de “mitologia adventista”. Eles 

dizem que essa é apenas uma história inventada. Até Luther menciona que os primeiros escritores 

cristãos “fantasiavam” que havia uma guerra no céu. Certamente devemos ser verdadeiros às 

Escrituras e não nos basearmos em conteúdos de fonte extra-bíblica para nossa crença fundamental, 

especialmente em um tema tão importante quanto o grande conflito. Algumas vezes não fazemos 

um bom trabalho explicando o grande conflito pela Bíblia. Porém, isso é o que devemos fazer 

enquanto dialogamos com outros cristãos e descrentes. 

 Então por onde começamos? Com a Guerra nos céus e Genesis 3:15, Isaías 14 e Ezequiel 28. 

Não podemos esquecer também de Colossenses 1:16-20 e Efésios 4:10. Ainda assim a mais clara 

demonstração da guerra são os ataques contínuos à Jesus durante Sua vida, culminante em seu 

julgamento e execução injustos. O conflito no grande conflito é sobre ideias, pensamentos e atitudes 

que são traduzidos em ações. Deus responde às acusações com demonstrações, nas quais fazemos 

parte. O Diabo atacou Jesus com tentações na natureza (wilderness), e tudo foi uma tentativa de 

levar Jesus a fazer mal uso de Seu poder para seu próprio benefício. Nisso o Diabo tentou Jesus à 

trair Ele mesmo e sua missão na qual era de representar fielmente a Deus e nos reconquistar com 

amor e confiança. 

 Como parte da resposta no grande conflito, é importante entendermos e concordarmos com 

Deus no que realmente é verdadeiro. Somente assim será possível seguir o que Pedro 

escreveu:“Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo” 2 

Pedro 3:18 NVI. Deus não está procurando servos obedientes e inquestionáveis (unquestioning), 

mas sim amigos compreensíveis: filhos fidedignos (trustworthy children) que concordam com seu Pai 

amoroso sobre o que é verdadeiro e correto.Eles andam na luz, seguindo os comandos de Deus – 

não porque são obrigados, mas porque nunca desejariam fazer o contrário. (Ao estudar essa semana 

não se esqueça de ler Mateus 10 que não foi analisado na lição desse trimestre).  

Comentários de Ellen White 

 Para que foi permitido continuar o grande conflito através dos séculos? Por que foi que se 

não eliminou a existência de Satanás no início de sua rebelião? – Foi para que o Universo se pudesse 

convencer da justiça de Deus ao tratar com o mal, e para que o pecado pudesse receber condenação 

eterna. No plano da salvação há sumidades e profundezas, que a própria eternidade jamais poderá 

compreender completamente, maravilhas para as quais os anjos desejam atentar. 



Desde o início do grande conflito no Céu, Satanás tem mantido sua causa por meio de 

engano; e Cristo tem trabalhado no sentido de lhe revelar as tramas... {DTN 141} 
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