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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Definição do problema 

 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia, como detentora da verdade presente que 

é, deverá, em um futuro próximo, enfrentar a última e grande crise da história da 

igreja neste mundo, passando por uma gama variada de problemas e subtilezas. 

Cada membro da igreja será provado individualmente e em circunstâncias difíceis. 

Para sobreviver a essa crise o membro precisa de um mínimo de conhecimento da 

vontade divina a fim de não ser enredado nas malhas traiçoeiras do erro. 

 

Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um 
povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio 
procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O 
orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração, sem 
temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e 
presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é 
que a igreja está florescendo, e que paz e prosperidade espiritual se 
encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a 
Cristo, seu Guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. 
Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder 
espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito 
de Deus estão levando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim 
o deseja (WHITE, 1963, p. 38-9). 

 

Este autor não crê, de maneira nenhuma, na rejeição total ou parcial da igreja 

e seu ministério, nas circunstâncias atuais. Ele crê firmemente na direção divina 

deste movimento e ama profundamente esta igreja. Não tem qualquer indisposição 

com seus colegas e respeita seus superiores hierárquicos com sentimento cristão. 

Quanto às aparências possam provar, nunca teve nenhum atrito com os 

administradores em nenhum dos ramos da obra ministerial. Portanto, este trabalho 

não terá como objetivo afrontar pessoalmente qualquer pastor ou administrador do 

ministério pastoral adventista. 

 

1.2 Propósito do trabalho 

 

Este trabalho tem propósito de contribuir para a capacitação daqueles que 

dele tiverem conhecimento, com a finalidade de saírem vitoriosamente da crise 
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vindoura. Será um pequeno auxílio, mas, pensa seu autor, muito valioso neste 

propósito. Naturalmente, o seu escopo não esgota o assunto e nem capacita de 

maneira cabal o indivíduo, mas servirá de um ponto de partida para todos quantos 

desejarem maiores esclarecimentos neste tema de transcendental magnitude e 

urgência. Será apenas um estopim que aciona uma mina de dinamite e sacode um 

morro inteiro. 

Neste sentido, todo o esforço é válido e a contribuição é bem-vinda. Por 

pequenina que seja a mensagem dada e por desanimadores que sejam as 

circunstâncias, sempre haverá tempo para ouvi-la e coração para recebê-la. Não 

compete ao mensageiro os resultados de sua missão. Tudo o que se lhe exige é que 

seja fiel no desempenho de sua função. Deus cuidará dos resultados. 

 

1.3 Limitação do estudo 

 

Para que o assunto se torne mais compreensivo e para que os leitores que 

são menos favorecidos pelas letras possam entendê-lo melhor, se fará um 

apanhado retrospectivo, mas rápido, da fundação da igreja cristã bem como da 

mensagem que ela tem para dar ao mundo. Não se entrará em pormenores dessa 

retrospecção e nem se invocará muitas provas a respeito dela. A parte histórica não 

é o essencial aqui, mas o desfecho da controvérsia – mensagem versus ouvinte. Ele 

funcionará apenas como ponto de partida na caminhada ruma à crise final. 

À essência do trabalho é a necessidade que cada adventista do sétimo dia 

tem de conhecer profundamente aquilo que foi revelado sobre essa importantíssima 

crise futura. Como soldados da cruz, cada um deles têm, não só a necessidade 

como também a obrigação de conhecer a vontade de seu Senhor e as táticas do 

arqui-inimigo. É notório que, quanto maior número de informações se tem sobre o 

inimigo, mais fácil se consegue a vitória. 

Outro pormenor que não entrará em detalhe é a controvérsia quanto à igreja 

verdadeira. Este autor dá por líquido e certo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia 

seja essa igreja sem tentar convencer a ninguém. O escopo deste trabalho não 

comporta tal digressão. O leitor deve estar de sobreaviso para este importante item. 

Caso não concorde com o mesmo, a leitura será inútil, a argumentação pueril e os 

resultados nulos. 



6 

Não se discutirá também se Ellen G. White é ou não um profetisa verdadeira 

e nem tão pouco se seus escritos são iguais ou inferiores aos da Bíblia. Neste 

trabalho, seus escritos são considerados na concepção tradicional da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, isto é, como algo fidedigno e incontestável, sem entrar no 

mérito da questão. 

 

1.4 Metodologia 

 

 Esta pesquisa está baseada em duas fontes principais e uma secundária:  

(1) A Bíblia como a infalível palavra de Deus, fonte de toda a verdade e norma de 

todos os testes; (2) Os escritos de Ellen G. White – O Espírito de Profecia – como 

fonte auxiliar da revelação divina. Tão digna de confiança quanto à Bíblia. Tendo em 

vista o estudo que se fará dos últimos acontecimentos relacionados com o povo de 

Deus na terra e que Ellen G. White escreveu especialmente para esse povo, não se 

deve estranhar que essa fonte seja a mais usada. Isso é uma questão de lógica que 

só os vesgos não enxergam; (3) Autores diversos que trataram, direta ou 

indiretamente, do assunto. É uma fonte auxiliar que, apesar de não ser infalível, 

sempre contribui para o esclarecimento do assunto. Ela será escassa por dois 

motivos: a) poucos são os escritores que se aventuram nesse tormentoso mar da 

escatologia; b) este autor achou desnecessário e até perigoso, invocar tantas 

testemunhas que correm o risco de não estarem certas, constituindo-se em águas 

poluídas de cisternas rotas. As que aqui aparecem, funcionam mais como adorno do 

que como prova. 

 

1.5 Definição de termos 

 

 Missão – Aquilo que deve ser feito. Neste caso, com relação à pregação do 

evangelho. Para Laudelino Freire (1954, v. 4, p. 345) missão é “poder dado a 

alguém para fazer alguma cousa; encargo, incumbência, comissão”. 

 Igreja – Organização eclesiástica, cuja finalidade principal é a divulgação da 

mensagem evangélica. Sempre que aparecer o termo “igreja”, sem maior 

adjetivação, ele se refere à Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

 Últimos acontecimentos – aquilo que deverá acontecer de agora em diante e 

com relação à igreja. 
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 Espírito de Profecia – Os escritos de Ellen G. White, como inspirados por 

Deus e dignos de toda a confiança e fonte segura de prova Teológica. Seria 

impossível discutir aqui a validade dessa fonte – bem como da Bíblia – sob pena de 

se desviar da rota traçada. Só aceitando essa fonte como fidedigna é que este 

trabalho terá valor, pois está primordialmente calcado nela. 

  

1.6 Roteiro 

 

 Para maior clareza do assunto, se fará um pequeno apanhado dos primórdios 

da igreja – sua fundação e sua função. Verificar-se-á que a função da igreja é dar a 

mensagem ao mundo. Daí, um capítulo sobre a mensagem da igreja – sua origem, 

sua natureza e sua urgência. A mensagem da igreja quando dada em sua devida 

força, produzirá uma reação, que é a oposição à mensagem. Naturalmente, essa 

oposição deverá ser enfrentada, e, para tanto, é necessário um bom conhecimento 

da vontade de Deus e da realidade escatológica. Cada adventista do sétimo dia 

precisa de um bom conhecimento da escatologia. Isto é, logicamente, a conclusão a 

que se chegará ao final deste trabalho. 
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2 MISSÃO DA IGREJA 

 

2.1 Cristo funda a igreja dele 

 

 Ao se aproximar do fim do ministério terrestre de Cristo, quando Ele e seus 

discípulos palmilhavam a poeirenta estrada de Cesaréia de Filipe, ecoou aos 

ouvidos daqueles galileus a inquietante pergunta: “quem diz o povo ser o Filho do 

Homem?” (Mt 16:13). A pergunta trazia em seu bojo o preâmbulo de um dos mais 

importantes pensamentos da Bíblia – “[…] edificarei a minha igreja […]” (v. 18). 

 Que Cristo tem uma igreja sobre a terra, não parece haver sombra de dúvida 

na mente de todos os cristãos. A controvérsia surge quando se tenta localizar, em 

meio ao emaranhado de religiões cristãs, qual é a igreja verdadeira. Apesar do 

escopo deste trabalho não permitir que se entre em detalhes quanto a esta questão, 

não seria impróprio se algumas regras em como identificá-la fossem dadas.  

 

2.2 A identidade da igreja verdadeira 

 

 A igreja verdadeira que Cristo instituiu aqui na Terra deverá ser portadora de 

alguns ensinamentos: 

 Doutrina – A igreja verdadeira não pode ter doutrina errada. No momento em 

que uma igreja estiver ensinando alguma coisa que não corresponda à vontade de 

Deus, ela não está fazendo a vontade de Deus e, portanto, não pode merecer a 

aprovação divina e nem tão pouco ser a representante de Deus. Quem não tem a 

verdade, tem o erro, e quem tem o erro não é de Deus, mas do inimigo. 

 Características – A característica verdadeira tem que ser a Bíblia. Caso 

contrário, ela seria omissa em um dos mais importantes aspectos da fé cristã – a 

certeza da verdade. 

 Profecias – As profecias bíblicas têm que apontar para a igreja verdadeira. 

Caso contrário, qual a razão de ser das profecias?  

 Nessas três premissas que se crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia seja 

a igreja verdadeira. Caso se aceite essa tese como incontestável, de agora em 

diante irá se falar em “a igreja” tendo-se em mente a Igreja Adventista do Sétimo 

Dia. Ela é, ainda que não seja o propósito deste trabalho provar isso, a descendente 

da igreja cristã, fundada pelo Senhor Jesus. 
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2.3 A igreja tem uma missão definida 

  

 A fundação da igreja cristã não foi obra do simples acaso e nem foi movida 

por interesses mesquinhos ou espúrios, mas obedeceu a um plano pré-estabelecido 

e à finalidade elevada. Em todas as eras, muitas vezes os cristão perderam de vista 

esta importante verdade. Isto ocasionou grandes perdas à igreja. Ainda hoje a 

história se repete. Não raras vezes, se passa a fazer parte da igreja sem se ter uma 

visão clara e correta da missão dela. Isto resulta em frio formalismo e em pobreza de 

testemunho. As coisas são desvirtuadas e os resultados não se fazem esperar – 

desorientação, e incredulidade, mau testemunhos, desonra para Deus e muitos 

outros males. 

 

2.4 A missão da igreja é dar a mensagem ao mundo 

 

 A missão da igreja é dar a mensagem ao mundo. É uma função definida e 

muito séria. Ela deve ser cumprida à risca e sem delonga. Paulo, o apóstolo aos 

gentios, era zeloso desse conceito, e, repetidas vezes, ele o enfatizou. Pela igreja, 

deseja Deus manifestar ao mundo a “sua multiforme sabedoria” (Ef 3:10), bem como 

a sua graça e seu amor. Aqueles que vão sendo chamados “das trevas para a sua 

maravilhosa luz” (1Pe 2:9), devem ir resplandecendo a fim de iluminar o caminho 

dos outros para que os pecadores venham ao arrependimento. 

 Cristo, por seu exemplo e por sua doutrina, já havia deixado bem claro esse 

conceito. E não somente isso. Ele não deu apenas o exemplo, Ele deu também uma 

ordem: “ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura” (Mc 16:15). É 

uma ordem abarcante e mereceria uma consideração profunda e um estudo 

minucioso. Mas esse não é o escopo deste trabalho. 

 Séculos mais tarde, quando o Senhor levantou em sua igreja o espírito de 

profecia, na pessoa de Ellen G. White, o mesmo conceito foi repetido e, talvez, 

ampliado. As gemas do pensamento divino, através de sua mensageira, são 

abundantes e preciosos. Serão transcritas apenas duas, como segue: 

 

A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos 
homens. Foi organizada para servir, e, sua missão é levar o 
evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido plano de Deus que 
através de sua igreja, seja refletida para o mundo sua plenitude e 
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suficiência. Aos membros da igreja, a que ele chamou das trevas 
para sua maravilhosa luz, compete manifestar sua glória. A igreja é a 
depositária das riquezas da graça de Cristo; e pela igreja será, a seu 
tempo, manifesta, mesmo aos ‘principados e potestades nos céus’ 
(Ef 3:10) a final e ampla demonstração de amor de Deus (WHITE, 
1957, p. 9). 

 

Cristo confiou à igreja um sagrado encargo. Cada membro deve ser 
um conduto através do qual Deus possa comunicar ao mundo os 
tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Não há 
nada que o Salvador deseje tanto como agentes que representem ao 
mundo seu espírito e seu caráter. Nada existe que o mundo 
necessite mais do que a manifestação do amor do Salvador através 
da humanidade. Todo o céu está à espera de homens e mulheres 
por cujo intermédio possa Deus revelar o poder do cristianismo 
(WHITE, 1957, p. 600). 

 

 Não é só na inspiração que se encontra um conceito tão claro e direto com 

respeito ao assunto. Na literatura religiosa, como não poderia deixar de ser, ele é 

amplamente difundido, embora possa haver pequenas divergências entre os 

teólogos das diversas corporações religiosas. Do lado protestante, há uma definição 

simples, mas profunda, da missão da igreja – aqui, naturalmente, entendida como 

sendo a igreja cristã, sem placa e sem sectarismo. Ela, a definição, vem da pena de 

Johannes Blauw (1966, p. 177) que já havia citado poucas páginas antes, qual era o 

conceito de Karl Barth sobre o assunto: 

 

a igreja que foi escolhida do mundo é escolhida com esta finalidade – 
a de realizar para o mundo o serviço de dar testemunho de reino de 
Deus que veio e vem em Jesus Cristo. Karl Barth descreve a missão 
desta maneira: “entendida no sentido mais estrito da palavra – o 
qual, contudo, é o sentido real, original – missão significa “enviar”, 
enviar às nações com o propósito de testificar o evangelho, o qual 
representa a raiz da existência e, ao mesmo tempo, a raiz também 
de toda a tarefa do povo de Cristo [...]”. 

 

 É lógico que todas as definições falham ou deixam muito a desejar. Talvez, 

seja por esta razão que o autor citado acima, preparando o espírito de seus leitores, 

já havia alertado para um perigo que os conceitos, por vezes, trazem em seu 

contexto. Para tanto, ele se vale de um tal Bispo de Neill: “[...] devemos estar 

cônscios do perigo duplo, assinalado pelo Bispo de Neil: a palavra missão pode 

tornar-se tão aberta que perde o sentido: ‘se tudo for missão, nada será missão’” 

(BLAUW, 1966, p. 121). 
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  Não se discutirá aqui se a afirmação do Bispo é correta, semicorreta ou 

incorreta. Mas, apenas mais um teólogo católico para dar o seu depoimento. Ele 

começará dando um conceito errado que ele mesmo não concorda, mas que está 

muito difundido no seio do cristianismo moderno. Posteriormente, ele emitirá outros 

dois conceitos que, longe de se contradizerem, se completam:  

 

[...] Por conseguinte, a missão consiste em propor aos povos o 
evangelho de Jesus Cristo integrado e manipulado nesse conjunto 
institucional. Converter-se a Jesus Cristo quer dizer integrar-se no 
conjunto institucional [...] A missão consiste em renovar e imitar a 
própria missão de Jesus Cristo […] A missão não é, antes de tudo, 
uma expansão da Igreja e sim um processo de busca da origem, de 
volta a realidade, processo que a igreja não pode realizar ficando 
fechada em si mesma; precisa sair de si mesma para se encontrar 
[…] A missão propriamente dita é obra de reconciliação: saída ao 
encontro dos povos do mundo para uma reunião universal (BLAUW, 
1966, p. 79-82). 

 

 Poder-se-á continuar neste diapasão, tocando essa eterna sinfonia dos 

conceitos. Mas, para que beber águas de cisternas rotas onde se corre o perigo de 

contrair uma moléstia incurável. Mormente quando se sabe que a teologia da missão 

está em controvérsia (COMBLIN, 1980, p. 68). 

 O que foi dito já basta para justificar o pensamento deste autor neste capítulo, 

o qual se resume em: Cristo fundou a igreja dele; a igreja tem uma missão definida; 

a missão da igreja é dar a mensagem de advertência ao mundo. 
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3 A MENSAGEM DA IGREJA 

 

3.1 Origem da mensagem 

 

 No capítulo 2, ao ser citada a comissão evangélica, ficou claro, qual é a 

origem da mensagem da igreja. Ela não tem sua fonte na autoridade ou na 

sabedoria humana. Caso assim fosse, sua força seria pequena, sua validade relativa 

e sua importância mínima. Entretanto, se sua origem for celeste, como tudo indica 

ser, essa mensagem deve ser encarada com mais seriedade e respeito. 

 Não é apenas em Mateus 28:18-20 que se encontra a prova da origem 

celeste da mensagem da igreja. A Bíblia está cheia de frases como: “assim diz o 

Senhor”; “veio a mim a palavra do Senhor”; “o Senhor falou por intermédio de […]”; 

etc. É bem verdade que essas frases, por serem intrínsecas, tem um valor relativo, 

mas isso não vem ao caso agora. 

 

3.2 Natureza da mensagem 

 

 Determinada a origem da mensagem e tendo em vista que ela é segura e 

firme, deve-se investigar também sua natureza. É ela importante ou não? Deve ser 

proclamada claramente? Que tipo de mensagem deve ser dada ao mundo, e como 

deve ser dada? A sua importância jamais poderá ser exagerada. Tudo o que foi dito 

a esse respeito ainda será pouco. A sua repetição será apenas uma redundância 

enfática. A mensagem divina ao pecador é uma mensagem de vida eterna ou morte 

eterna (Is 1:19 e 20; Mc 16:15 e 16). Aceitá-la ou rejeitá-la não é coisa de pouca 

importância! Talvez o homem, em seu estado pecaminoso, não possa aquilatá-la 

devidamente e nem por isso perde seu valor! O tempo e as circunstâncias é que 

determinam, até certo ponto, o tipo e o conteúdo da mesma.  

 Para cada época, há uma mensagem definida e específica. Sua proclamação 

é imperiosa. Nos dias de Adão, a mensagem era: “de todas as árvores do jardim 

comerás  livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não 

comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás” (Gn 2:16 e 17). 

Nos dias de Noé, não poderia ser pregada essa mesma mensagem, mas: “porque 

estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda carne em 

que há fôlego de vida debaixo dos céus; tudo o que há na terra perecerá” (Gn 6:17). 
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Nos dias de Jonas, a mensagem de Noé não tinha sentido. Por isso, ele proclamou: 

"ainda 40 dias e Nínive será subvertida” (Jn 3:4). Paulo, entretanto, “com grande 

poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o 

Cristo é Jesus” (At 18:28).  

 E para os nossos dias? Serão válidas todas essas mensagens? Ninguém 

ousaria dizer que não. Afinal, elas têm seu valor nos dias atuais. Mas não são “a 

verdade presente”. É no Apocalipse que se encontra a mensagem para hoje. Não é 

uma mensagem única – é uma mensagem tríplice e é conhecida como a tríplice 

mensagem angélica (Ap 14: 6-12). 

 

No próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou o seu povo e 
deu-lhe uma mensagem para proclamar. Chamou-o para expor a 
malignidade do homem do pecado que tornou a lei do domingo uma 
autoridade característica, que cuidou em mudar os tempos e a lei, e 
oprimir o povo de Deus, que prossegue firmemente honrando-o pela 
observância do único sábado verdadeiro, o sábado da criação, como 
sendo santo ao Senhor (WHITE, 1959, p. 233). 

 

 Não seria possível que aqueles que vivem nos últimos dias da história da 

humanidade fossem dar uma mensagem que se aplicava ao homem do alvorecer da 

raça humana! Dar uma mensagem extemporânea pode não provocar reação 

negativa, mas não surte efeito benéfico também, e, por isso, é melhor não dá-la. 

 

Não deve haver abrandamento da verdade nem dissimulação da 
mensagem para este tempo. A mensagem do terceiro anjo deve ser 
fortalecida e confirmada. O capítulo 18 do Apocalipse revela a 
importância de apresentar a verdade, não de maneira acanhada, 
mas com ousadia e autoridade [...] Tem havido demasiado rodeios 
na proclamação da terceira mensagem angélica. Não tem a 
mensagem sido proclamada com a clareza e nitidez com que deveria 
tê-la sido (WHITE, 1959, p. 230). 

 

Como um povo que crê no aparecimento de Cristo para breve, temos 
uma mensagem a transmitir: “preparai-vos para encontrar vosso 
Deus”. Nossa mensagem deve ser tão direta quanta foi a mensagem 
de João (Batista). Ele repreendia reis por sua iniquidade. Não 
obstante sua vida estivesse em perigo, ele não hesitou em declarar a 
palavra de Deus; e nossa obra nesta época deve ser realizada com 
igual fidelidade (WHITE, 1983, p. 302). 
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 A pergunta que surge agora é: “está a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como 

depositária da verdade divina, dando a mensagem para este tempo?” Em caso 

afirmativo, está ela dando “à trombeta sonido certo?” (WHITE, 1959, p. 194-5). Será 

o acaso de a igreja estar perdendo de vista sua elevada posição e desprezando sua 

sacrossanta missão?  

 Os ensinos filosóficos de nossa época, apoiados pelas teorias científicas, têm 

subtraído ao homem sua origem divina e seu destino eterno (WELLS, 1957, v. 5, p. 

39). O conceito que domina a maioria das mentes é de que o homem vem de lugar 

nenhum e vai para lugar nenhum lugar. Isto o leva a perder o sentido da vida, 

deixando-o sem missão alguma (PIJOAN, 1926, v. 1, p. 35). Apesar de os 

adventistas do sétimo dia não aceitarem essa doutrina, não estão imunes a ela. 

Como seres humanos que são, acham-se sujeitos as influências que os cercam. 

 Diante do exposto no parágrafo anterior, não seria heresia pensar-se que a 

igreja, se já não perdeu o sentido da sua missão, corre o perigo de fazê-lo. Mas não 

é esse o único fator a incidir em cima da igreja. Há outros e eles serão examinados 

no próximo capítulo. Note-se, ainda, um pouco mais sobre a natureza da mensagem 

– uma mensagem definida, clara, direta e agressiva (Ap 18: 1-4): 

 

Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o 
tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor 
operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos 
que se consagraram ao seu serviço. Os obreiros serão antes 
qualificados pela unção do seu Espírito do que pelo preparo das 
instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a 
sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus Ihes dá. Os 
pecados de Babilônia serão patenteados. Os terríveis resultados da 
imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil as 
incursões do espiritismo, os furtivos, mas rápidos progressos do 
poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes 
avisos, o povo será comovido. Milhares que nunca ouviram palavras  
como essas, escutá-las-ão (WHITE, 1981a, p. 612). 

 

É o desígnio de Deus que a verdade seja posta em evidência, 
tornando-se objeto de exame e estudo, ainda mesmo que para isso 
seja necessário torná-la vítima do desprezo. É mister agitar a mente 
do povo. Toda contenda, todo vitupério e calúnia, são meios 
empregados por Deus para suscitar curiosidade, e despertar os 
espíritos que, de outro modo, continuariam adormecidos [...] (WHITE, 
1963, p. 159). 

 

 



15 

3.3 Urgência da mensagem 

 

 A mensagem da igreja tem uma origem celeste, uma natureza dinâmica e 

agressiva e por isso mesmo ela é urgente. Deveria ser dada no mais curto período 

de tempo possível e para o maior número de pessoas. Esses requisitos só serão 

cumpridos dentro de uma compreensão clara da vontade divina. E, por isso, não se 

pode perder tempo – nem um momento sequer (1954, v. 2, p. 61). Cada dia que 

passa é um dia a menos para a proclamação do evangelho. E não somente isso, a 

cada dia que passa, milhares descem a tumba fria levando na alma o gelo da 

incredulidade e da ignorância. 

 

Oh! Como se parece ouvir a voz dia e noite: “avançai, acrescentai 
novo território; penetrai em novos campos com a tenda, e dai ao 
mundo a derradeira mensagem de advertência. Não há tempo a 
perder. Deixai meu [de Deus] memorial em cada lugar onde fordes. 
Meu Espírito irá diante de vós, e a glória do Senhor será vossa 
retaguarda” (WHITE, 1959, p. 61). 

 

 Nessa grandiosa obra devem estar empenhados, como um só homem, 

“pastores, professores e evangelistas” e não somente esses – leigos também; 

homens, mulheres e crianças. A urgência da obra exige o maior número possível de 

obreiros. Está o povo de Deus engajado, como deveria estar nessa obra? É de se 

temer que a resposta seja negativa. Se assim é, por quê? A resposta não pode ser 

dada em uma única palavra e não tem apenas um único motivo. Os motivos são 

vários. Alguns deles serão aventados nos capítulos seguintes. Entretanto, dois serão 

discutidos aqui – “formalismo” e “mundanismo”.  

 É própria da natureza humana a acomodação. O próprio Criador colocou na 

constituição do homem um poder maravilhoso de adaptação. E isso, por vezes, é 

bom. Não fosse a faculdade em questão e ele – o homem – não sobreviveria a 

variações climáticas ou a emoções drásticas. Mas, nem sempre a adaptabilidade 

segue o bom caminho. À medida que a mensagem vai se tornando conhecida, vai 

também perdendo o seu impacto sobre o espírito humano e sua força diminui de 

intensidade. Mesmo os portadores da mensagem são afetados por esse estado de 

coisas, o resultado inevitável é o formalismo. Ele é um câncer que corrói a fé e é de 

difícil cura. “Quando um povo está inteiramente satisfeito com suas próprias 

consecuções, pouco mais se pode esperar dele […] (WHITE, 1957, p. 239). 
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As igrejas novas são ardentes, fervorosas e sacrificadas. Logo em 
seguida, sobretudo quando as comunidades crescem e começam a 
atrair muita gente, quando aparece a segunda geração, o entusiasmo 
começa a esfriar. Volta o homem antigo que se deixa mover pela 
angústia de liberdade, pela ânsia de segurança, pela necessidade de 
buscar compromissos com o pecado do mundo, por todos os 
sentimentos e todas as aspirações complexas que geram os 
sistemas de crenças, ritos, preceitos e autoridades. Os cristãos 
também sentem a necessidade de definir, delimitar, catalogar e 
canalizar o cristianismo num sistema de crenças, ritos, preceitos e 
autoridades. A tranquilidade individual e a tranquilidade social 
tornam-se metas imediatas de grande urgência (COMBLIN, 1980, p. 
84). 

 

 Quando um ideal surge, surge de uma grande descoberta. O impacto de tal 

descoberta motiva grandemente o seu idealizador, e este motiva outros, formando 

assim um movimento vigoroso que avança triunfantemente pelo tempo e pelo 

espaço. Mas, à medida que os pioneiros vão tomando o ânimo de seus discípulos, 

vai arrefecendo em vez de transmitirem ânimo, transmitem desânimo. Eis a razão 

porque Deus tem renovado continuamente a sua igreja. Esta é, também, a razão 

porque o Senhor não deu nome a ela, quando disse: “fundarei a minha igreja [...]” 

(Mt 16:18). 

 O formalismo gera outro grande empecilho à propagação da mensagem – o 

mundanismo. Entende-se por esse termo a tendência que o ser humano tem em 

copiar os usos e costumes do meio ambiente onde vive, quer sejam bons, quer 

sejam maus. Umas das características da mensagem evangélica é a condenação 

das práticas que não levam à moral e aos bons costumes (Tg 4:4; e 1Jo 2:15-7). 

Quando, porém, os mensageiros estão participando desses costumes, eles perdem 

a capacidade de avaliação, e, por isso, não os consideram como tais. Pior que isso! 

Eles se sentem inibidos em condenar aquilo que eles mesmos praticam. 

 Só um apego genuíno a Deus e da Bíblia, ligado a um conhecimento profundo 

da mesma, poderá livrar o mensageiro das malhas traiçoeiras do mundanismo. “De 

que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a 

tua Palavra [...] Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti” (Sl 

119:9-11). 

 A mensagem da igreja tem sua origem em Deus e não no homem. Por esta 

razão, ela é dinâmica e agressiva, devendo ser proclamada urgentemente, mesmo 

que para isso gere oposição. 
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4 OPOSIÇÃO À MENSAGEM 

 

4.1 A mensagem sofre oposição 

 

 Toda ação produz uma reação.  A mensagem quando dada em sua devida 

forma e conteúdo, gera, invariavelmente, algum tipo de oposição. Essa oposição 

estará diretamente relacionada com a maneira de se dar a mensagem. Pode-se 

fazê-la mais ou menos agressiva. Ela se torna mais agressiva por duas maneiras: (1) 

por falta de tato. Neste caso, a mensagem poderia ter sido dada, com toda a sua 

força e da melhor maneira possível sem ter suscitado ódios e rancores. Nem sempre 

isso é possível. No simples fato de se dar a advertência o advertido já se acha 

ferido, lesado ou atacado; (2) pelo cumprimento do dever. Quando o mensageiro 

cônscio de seu dever, entrega a mensagem ao povo, este, em sua maioria a rejeita 

e se revolta. São poucos os errados que reconhecem seus erros.  

 Aceitando-se o pensamento do parágrafo anterior como verdadeiro, o que não 

deverá ser difícil, é impossível não perguntar algo intrigante: por que  não está a 

igreja sendo perseguida atualmente? A resposta é óbvia e nem precisaria ser dada: 

 

[...] Por que é, pois, que a perseguição, em grande parte parece 
adormentada? A única razão e que a igreja se conformou com a 
norma do mundo, e, portanto, não suscita oposição. A religião que 
em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que 
assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É 
unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por 
serem as grandes verdades da Palavra de Deus tão indiferentemente 
consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o 
cristianismo e aparentemente tão popular no mundo. Haja um 
reavivamento da fé e poder da primitiva igreja, e o espírito de 
opressão revivera, reacendendo-se os fogos da perseguição 
(WHITE, 1982, p. 45-6). 

 

 Em leis sociais, os iguais se atraem. Quando os membros da igreja estão 

agindo em conformidade com o mundo, eles atraem as simpatias dos mundanos e 

estes se sentem bem juntos daqueles. Não há atrito; não há perseguição! A voz de 

reprovação, por parte da igreja, silencia também. Quando, entretanto, a igreja vive a 

elevada norma moral, decretada pelos céus para os pecadores, ainda que ela não 

falasse uma só palavra – o que seria impossível – os seus atos seriam uma 
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constante reprovação. Sem santificação não há reprovação, porém, quando ocorre, 

o efeito é neutralizado pelo mau testemunho. 

 

Quando o povo de Deus está à vontade e satisfeito com a luz que já 
possui, podemos estar certos de que Ele não os favorecerá. É 
vontade de Deus que eles marchem sempre avante, recebendo a 
avultada e sempre crescente luz. A atitude atual da igreja não agrada 
a Deus. Tem-se introduzido uma confiança em si mesmo que o tem 
levado a muitos a não sentir necessidade de mais verdade e maior 
luz. Vivemos numa época em que Satanás opera em todo o lugar; e, 
todavia, como um povo, estamos dormindo. Deus deseja que se faça 
ouvir uma voz despertando o seu povo para a ação (WHITE, 1954, v. 
2, p. 313-4). 

 

 O texto citado anteriormente não só mostra o perigo que a igreja corre por seu 

estado de lassidão, como expressa o desejo de Deus em despertar seu povo. Para 

que isso aconteça, uma mensagem especial deve ser ouvida nos arraiais 

adventistas. Esta mensagem tem que condenar os pecados existentes entre os 

filhos de Deus. Porém, isto não poderá ser feito pacificamente. Há dois caminhos a 

seguir:   

 Continuar como está – Nenhuma voz de advertência deve ser ouvida e se 

houver, que seja rouquenha, indireta e dissimulada. Deve-se continuar clamando 

“paz e “segurança”, como muitos ministros e “gente grande” estão fazendo. “Assim, 

paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta 

para mostrar ao povo de Deus suas transgressões, e à casa de Jacó os seus 

pecados” (WHITE, 1954, v. 2, p. 65-6). 

 

A impiedade está alcançando um nível nunca dantes atingido, 
contudo, muitos ministros do evangelho estão clamando: “paz e 
segurança”. Mas os fiéis mensageiros de Deus devem prosseguir 
firmemente com sua obra. Revestidos com a armadura do céu, 
devem alcançar destemida e vitoriosamente, jamais cessando de 
lutar até que cada alma a seu alcance tenha recebido a mensagem 
da verdade para este tempo (WHITE, 1957, p. 220). 

 

 Erguer a voz de advertência – Para isso, é preciso, entre outras, ser prudente 

e não provocar, desnecessariamente, a oposição interna. É preciso também, 

conhecer bem o terreno em que se movimenta, porque qualquer movimento em 

falso será mais danoso do que a omissão. Os porta vozes da advertência têm que 

ter uma vida digna de sua alta vocação. Para advertir os pecadores contumazes é 
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preciso firmeza de caráter e santidade, quanto mais aos professos seguidores de 

Cristo! 

 O último requisito antes enumerado é, talvez, o mais difícil de ser conseguido 

(embora não seja impossível!). Aqueles que tiverem uma vida consagrada ao 

Senhor, não lhes faltará ânimo e nem munições. A inspiração está recheada de 

balas de grande calibre e alto poder explosivo. 

 

Foram-se mostradas as igrejas em vários Estados que professam 
guardar os mandamentos de Deus e aguardar a segunda vinda de 
Cristo. Alarmante e a quantidade de indiferença, orgulho, amor do 
mundo e fria formalidade existente entre elas. E essas são as 
pessoas que se vão rapidamente assemelhando ao antigo Israel, no 
que respeita à falta de piedade, e, todavia, são destituídos de 
domínio próprio. O apetite e a paixão têm rédeas; o eu, a 
preeminência. Muitos são arbitrários, ditatoriais, despóticos, 
jactanciosos, orgulhosos e destituídos de consagração. Todavia, 
alguns são ministros, a lidar com sagradas verdades […] (WHITE, 
1954, v. 1, p. 534-5). 

 

 Um texto como este, se mal empregado, gera uma confusão medonha! Acirra 

os ânimos, desperta o ódio e divide a igreja. Entretanto, usado com prudência, amor 

e tato, poderá despertar consciências há muito amortecidas. É bem verdade que, 

como repetidas vezes já foi externado, por mais cuidado e amor que se manifeste na 

apresentação da mensagem, sempre haverá aqueles que se sentirão lesados e 

injuriados, erguendo-se em defesa de seus “direitos ameaçados”. Mas, isso não 

deveria ser motivo para fazer os fiéis recuarem. “A história da verdade tem sido o 

relato da luta entre o direito e o erro. A proclamação do evangelho sempre tem sido 

levada avante neste mundo em face de oposição, perigos, perdas e sofrimento 

(WHITE, 1954, v. 1, p. 534-5). 

 

4.2 O motivo da oposição 

 

 Por que o mensageiro é perseguido? Quanto se possa entender, o 

mensageiro é sempre bem-intencionado, polido e cortês, procurando o bem-estar de 

seus ouvintes. Parece um contrassenso alguém querendo ajudar a outrem e este se 

revoltando contra aquele!  Alguma coisa deve estar errada. Em um raciocínio rápido 

e abreviado teríamos uma conclusão: ou a mensagem está errada e o mensageiro é 

hipócrita, ou o advertido é tolo e não sabe o que lhe é util.  
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 Na verdade, as coisas são mais profundas do que o pensamento anterior 

pode sugerir. O pecado é agradável ao pecador e este o ama e não deseja ver se 

livre daquele. Isto também pode ser explicado pela dualidade do ser humano. O 

homem é tanto racional como sentimental. A razão pode ser pervertida, mas o 

sentimento muito mais. E, não raras vezes, há um conflito entre a razão e o 

sentimento. Aquela diz que tal coisa é errada e este diz que é correta. Quase 

sempre prevalece o sentimento.  

 José Comblin (1980, p. 66), teólogo, tem outra resposta à pergunta – por que 

a mensagem gera oposição? Diz ele: “os cristãos não são perseguidos pelo fato de 

celebrarem ritos, e sim pelo fato de enfrentarem uma situação estabelecida que se 

sente chamada à conversão e que se defende”. Seja lá o que for, a oposição à 

mensagem é uma realidade. Assim foi no passado, assim é no presente e assim 

será no futuro. A Bíblia e o espírito de profecia, repetidas vezes, se referem a ela. 

 

4.3 Tipos de oposição 

 

 Um pequeno conhecimento da escatologia já será o suficiente para 

esclarecer, que há duas mensagens, não completamente distintas, a serem dadas. 

Uma para os que não conhecem a verdade e outra para aqueles que a conhecem, 

mas não a vivem. A primeira terá um conteúdo e será apresentada de uma forma; a 

segunda, outro, cuja apresentação não poderá ser igual à primeira.  

 A Bíblia e o espírito de profecia delineiam detalhadamente a grande trama do 

futuro e só se enredara nela os que assim o desejarem. Esse desejo nem sempre é 

claro e direto e, por vezes, ele vem na forma de negligências e ignorância. Por isso, 

os adventistas do sétimo dia que vivem nas últimas horas da história do mundo 

precisam conhecer muito bem essas estupendas revelações divinas.  O que dizem 

essas fontes? 

 

 4.3.1 Bíblia 

 

Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos 
filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca 
houve, desde que houve nação até aquele tempo; mas, naquele 
tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no 
livro (Dn 12:1). São estes os que vêem da grande tribulação [...] (Ap 
7:14). Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca 
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do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs; porque 
são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos 
reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande 
dia do Deus Todo-Poderoso [...] no lugar que em hebraico se chama 

Armagedom (Ap 16:13-16). 

 

 4.3.2 Espírito de profecia 

 

Estendendo-se a controvérsia a novos campos, e sendo a atenção 
do povo chamada para a lei de Deus calçada a pés, Satanás entrará 
em ação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá 
os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-
humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. 
Por todos os meios ao seu alcance esforçar-se-á por evitar todo 
estudo destes assuntos vitais. A igreja apelara para o braço forte do 
poder civil, e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Ao 
tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz 
e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos 
mandamentos. Serão ameaçados com multas, prisão, e a alguns se 
oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens 
como engodo para renunciarem a sua fé […] Os que honram o 
sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, 
como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando 
anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a Terra. 
Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, 
obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade 
para com o governo. Ministros que negam a obrigatoriedade da lei 
divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às 
autoridades civis, como ordenadas por Deus. Nas assembléias 
legislativas e tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos 
serão caluniados e condenados. Dar-se-á um falso colorido às suas 
palavras; a pior interpretação será dada aos seus intuitos (WHITE, 
1981a, p. 598, 605-6). 

 

A história do passado é um espelho no qual se vê o futuro. Se se 
quiser ter uma idéia de como será a crise vindoura, deve-se revolver 
as páginas da história. Ali se verá atrocidades que foram cometidas 
em nome de Deus e de seu Cristo. Entretanto, não se precisa temer 
o futuro. Apesar das sombrias perspectivas, há gloriosas esperanças. 
O Senhor não desampara os seus fiéis (WHITE, 1954, v. 3, p. 285). 

 

 A oposição externa não será mole, mas a interna será muito mais dura! Ruim 

é ser incompreendido pelos inimigos, porém, muito pior, pelos amigos. Como a 

grande maioria da igreja está apostatada atualmente (WHITE, 1948, v. 5, p. 76); 

como o testemunho da Testemunha Verdadeira será uma reprovação de seus erros 

(WHITE, 1954, v. 1, p. 327-33), tudo isso, a exemplo dos de fora, excitará os ânimos 

e despertará a ira dos infiéis. 
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E, por esse tempo, a classe de superficiais, conservadores, cuja 
influência tem retardado decididamente o progresso da obra, 
renunciará a fé e tomará sua posição com os francos inimigos dela, 
para os quais havia muito tendiam suas simpatias. Esses apóstatas 
hão de manifestar então a mais acerba inimizade, fazendo tudo 
quanto estiver ao seu alcance para oprimir e fazer mal a seus  
antigos irmãos e excitar indignação contra eles. Esse tempo se acha 
justamente diante de nós (WHITE, 1954, v. 2, p. 164). 

 

Homens de talentos e maneiras agradáveis, que se haviam já 
regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e 
transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos 
irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante 
os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os 
mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os 
acusar e, por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os 
governantes contra eles (WHITE, 1981a, p. 607). 

 

 O maior perigo da igreja não está do lado de suas portas, mas dentro destas 

(WHITE, 1954, v. 2, p. 311-2). Levantar a sua voz fora em reprovação aos erros da 

Igreja Católica, do espiritismo ou de outra seita qualquer, não é muito difícil para 

qualquer adventista, mas fazer o mesmo com seus irmãos de fé, sobretudo em se 

tratando de pastores, administradores ou “alguém das organizações superiores”, e 

algo que foge a compreensão dos mortais! O só se referir já é perigoso! 

 Qualquer empreendimento levado a efeito neste terreno produzirá uma 

reação em cadeia que poderá ser mortal para o “prepotente” mensageiro. Mas é 

preciso que venham as divergências. A ausência delas não prova que Deus esteja 

abençoando o Seu povo e nem que eles estejam progredindo no conhecimento das 

Escrituras (WHITE, 1963, p. 40). 

 Quando a Palavra de Deus é estudada com denodo, fé e oração, o estudante 

é agraciado com nova luz e o Senhor o abençoa. Contudo, deve-se ter muito 

cuidado com aquilo que chamarmos de “nova luz”. Ela poderá ser uma benção 

divina como também uma maldição diabólica. 

 

Satanás está agora operando com todo o seu poder insinuante e 
enganador, a fim de desviar os homens da obra da mensagem do 
terceiro anjo, a qual deve ser proclamada com grande poder. Quando 
o inimigo vê que o Senhor está abençoando seu povo, e preparando-
os para discernirem os seus enganos, ele operara com magistral 
poder para introduzir fanatismo por um lado, e por outro, frio 
formalismo, a fim de que consiga colher uma messe de almas. Agora 
é a ocasião para vigiarmos incessantemente. Estai atentos ao 
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primeiro passo de avanço que Satanás possa dar entre nós (WHITE, 
1981d, v. 2, p. 84). 

 

 Os fiéis destes últimos dias têm que ter um conhecimento profundo de 

escatologia para poder distinguir entre fanáticos e fervorosos. Apoiar aqueles é um 

tremendo erro, mas rejeitar estes é a mesma coisa. “Sempre haverá movimentos 

falsos e fanáticos, feitos na igreja por pessoas que pretendem ser dirigidas por Deus 

[…]” (WHITE,1948, v. 5, p. 84), mas rejeitar a luz divina ou negligenciar segui-la por 

causa desses movimentos espúrios, em nada beneficiará a igreja. “Vossa 

negligência em seguir a luz vos colocará em uma posição mais desfavorável do que 

a dos judeus sobre quem Jesus pronunciou um ‘ai’” (WHITE, 1948, v. 5, p. 728). 

 

Sua história [a dos lideres judeus] é uma solene advertência para 
nós. Não devemos esperar que quando o Senhor tem luz para seu 
povo, Satanás ficará tranquilamente sem fazer nenhum esforço para 
impedi-los de recebê-la. Ele trabalhará nas mentes para provocar 
desconfiança, inveja e descrença. Acautelemo-nos para não 
recusarmos a luz enviada por Deus, porque isso não nos guiará por 
um caminho agradável. Não percamos as bençãos divinas por que 
não sabemos o tempo de nossa visitação. Se houver alguém que 
não vê e não aceita, por si mesmo, a luz não estorve o caminho dos 
outros. Que não seja dito deste povo altamente favorecido, como dos 
judeus quando as boas novas do reino foram pregadas a eles: “pois 
vós não entrais, nem deixeis entrar os que estão entrando’” (WHITE, 
1948, v. 5, p. 728). 

 

 A apostasia é um processo lento e gradual. Pouco a pouco se vai afastando 

do reto caminho e mesmo estando longe do rumo certo não se percebe o desvio. 

Um apostata influência os outros a seguirem o seu caminho e se ele for um líder sua 

influência será muito maior. 

  

4.4 Natureza da Oposição  

 

 Qualquer mensagem dada, direta ou indiretamente, a tais indivíduos, será 

uma afronta a sua majestade pessoal e será reprimida da melhor forma possível, 

segundo os parâmetros deles próprios. Isto cria um dilema para o mensageiro. Por 

amor à paz e a concórdia ele deseja ficar silente, falando a linguagem dos mudos. A 

voz da consciência, porém, o impele para frente, e para cima, sempre avante. A 

mensagem tem que ser dada. Mas isto traz oposição. 
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Quando os terríveis resultados de suas más ações forem manifestos, 
eles procurarão, se possível, tornar responsáveis por suas 
dificuldades quem fielmente os tem advertido, exatamente como os 
judeus acusaram a Jeremias de ser o responsável por suas 
desventuras. Mas, tão certamente como foram as palavras de Jeová 
vindicadas no passado por meio de seu profeta, assim serão suas 
mensagens estabelecidas hoje (WHITE, 1981b, p. 424). 

 

 Quem não quiser problemas com os homens, que não lhes denuncie os 

pecados. Mas enquanto a terra os aprova, os céus os condenam. É uma questão de 

escolha – ou se escolhe a aprovação da terra ou a dos céus. Antonio Neves de 

Mesquita (1978, p. 123) dá um conselho irônico que este autor não deseja seja 

seguido por seus leitores. Ele apenas reflete uma triste realidade: “Urias (Jr 26:20-4) 

pagou o preço da ousadia em falar contra o pecado do povo. Ninguém mexa com os 

pecados dos homens. Deixem-nos viver assim, porque é dessa forma que eles 

gostam”. 

 Pode ser que Mesquita não esteja advogando essa tese, mas que ela 

representa uma triste realidade parece não padecer dúvida alguma! Entretanto, a 

perseguição não vem sem motivo. Deus a permite para que o caráter de seus filhos 

seja revelado, aparecendo as falhas as quais estes possam emendá-las enquanto 

há oportunidade (WHITE, 1967, p. 412). 

 Ainda que não se deva provocar desnecessariamente a oposição, não se 

deveria omitir ao dever por medo à repressão. Nada deveria se interpor entre a alma 

sincera que deseja ardentemente fazer a vontade de Deus e a mensagem enviada 

do céu a ela (WHITE, 1954, v. 3, p. 83). Embora os homens que ocupam cargos de 

mando na obra de Deus estejam constantemente sob a tentação de abusarem de 

sua autoridade (WHITE, 1964, p. 347-8), compete a cada individuo escolher a quem 

servir (Js 24:14-5). É aqui que se avalia a grande utilidade de um bom conhecimento 

da vontade revelada do Senhor. 

 Ninguém faz o que não sabe. Quanto maior for o conhecimento, aliado a uma 

boa dose de sinceridade, tanto mais fácil será a vitória nesta luta ingente. Do antigo 

Israel foi dito o que muito bem pode ser aplicado ao moderno: “o meu povo está 

sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento” (Os 4:6). O erro é sutil, vindo 

sempre misturado com a verdade. Quanto maior for a quantidade de verdade 

contida no erro, mais perigoso ele se torna.  
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5 ENFRETANDO A OPOSIÇÃO 

 

5.1 A oposição precisa ser enfrentada 

 

      A realidade da oposição à mensagem cria um dilema ao mensageiro. Como 

se comportar ante a oposição? Silenciar para que a oposição arrefeça? Diminuir a 

intensidade, a clareza e a agressividade da mensagem ou continuar no mesmo tom 

e arcar com as consequências?  

 Há uma verdade basilar que a história nos ensina: “em cada século e em 

cada terra, os mensageiros de Deus têm sido chamados a enfrentar amarga 

oposição dos que deliberadamente escolhem rejeitar a luz do céu […]” (WHITE, 

1957, p. 179). 

 Diante deste fato e tendo em vista o comportamento dos mensageiros do 

passado, silenciar equivale a comportar-se como um traidor. A mensagem de 

Mordecai a Ester encaixa-se muito bem nesta situação: “se de todo te calares agora, 

de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de 

teu pai perecereis; e quem sabe se para tal conjuntura e que foste elevada a 

rainha?” (Et 4:14). Mas não é apenas essa passagem bíblica que nos preceitua tal 

ensino. Este é um conceito corrente nas Escrituras. Quando os mensageiros se 

calam as próprias pedras clamam (Lc 19:40).  

 Diminuir a intensidade, a clareza e a agressividade da mensagem por amor à 

comodidade é colocar-se em uma posição insustentável, preparando-se para a 

derrota. Todo fiel atalaia dos muros de Sião sabe que, mesmo com perigo de sua 

própria vida, ele deve enfrentar com coragem a oposição que por ventura se levantar 

contra a sua mensagem. Resguardada a provocação desnecessária, e a 

agressividade excessiva, ele deve seguir em frente “declarando as palavras que o 

Senhor Ihe dá” (WHITE, 1981a, 612). 

 

Uma noite foi-me apresentada claramente uma cena. Achava-se 
sobre as águas um navio, envolto em densa cerração. Súbito o vigia 
bradou: “Iceberg à frente”. Ali, elevando-se muito mais alto que o 
navio, estava um gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou: 
“enfrentai!” Não houve um momento de hesitação. Urgia ação rápida. 
O maquinista pôs todo o vapor, e o timoneiro dirigiu o navio 
diretamente para cima do iceberg. Com um estrondo o navio desfez 
em muitos pedaços, despencando sobre o convés, com ruído de 
trovão. Os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da 
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colisão, mas nenhuma vida se perdeu. O navio sofreu avaria, mas 
não irreparável. Refez-se da colisão, tremendo de proa a popa, qual 
criatura viva. E seguiu então seu caminho. Bem sabia eu o 
significado dessa representação (WHITE, 1981d, p. 205-6). 

 

 E quem não o sabe? A descrição é demasiadamente vívida e a ilustração 

demasiadamente clara para ficar em confusão! Em regra geral, todos nós sabemos 

um pouco mais do que aquilo que realizamos! Que a oposição deva ser enfrentada, 

talvez não reste dúvida na mente de ninguém – o problema é: “devo eu enfrentá-la 

ou deixarei que outros o façam?” 

 Em certas circunstâncias, essa dúvida se dissipa rapidamente e o mensageiro 

reage correta e prontamente. Mas, e em outras? Quando a oposição “vem de baixo” 

– isto é, de pessoas em posições inferiores a do mensageiro; ou quando “vem do 

lado” – isto é, de colegas, tudo bem. Mas, se ela “vem de cima” – ou seja, de 

pessoas com posto de comando superior? Aqui está um ponto sensível deste 

problema! Algo que deveria preocupar a todos quantos conhecem a “verdade 

presente”. A liderança mundial da igreja será sempre totalmente fiel ou não? Apenas 

por ser um líder – em qualquer escalão – é prova de que esteja trilhando o caminho 

certo ou não? Haverá algum tempo em que alguns líderes agirão em desacordo com 

a vontade de Deus? 

 É lógico que estas perguntas são profundas, e o estudo das mesmas 

oferecem muitos perigos. Mas elas precisam ser esclarecidas. Se não houvesse 

esse perigo, poderia-se cair nos braços dos líderes e se deixar embalar docemente! 

Mas, [...] em caso contrário? Que boa parte da liderança mundial da igreja – em 

seus diversos escalões – não será achada fiel na última grande crise é fácil de ver-

se pelos textos infra-citados. 

 Vemos aí (Ez 9:6) que a igreja – o santuário do Senhor – foi a primeira a 

sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, e 

que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, 

haviam traído seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos 

esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias 

da antiguidade. Os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhes a 

incredulidade, e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. E demasiado 

misericordioso para visitar seu povo em juízos. Assim, paz e segurança e o grito de 

homens que nunca mais erguerão a voz como de trombeta para mostrar ao povo de 
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Deus suas transgressões, e a casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos, 

que não querem ladrar, são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus 

ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos (WHITE, 1954, v. 2, p. 

65-6). 

 A clareza do texto nos faz ver que a igreja não está imune à “ira de Deus”. A 

palavra “anciãos”, neste texto, não deixa dúvida de que se trata dos dirigentes 

máximos, em seus diversos escalões, na obra de Deus na terra. É claro que isto não 

deveria nos alegrar, mas nos encher de tristeza e até pavor. Entretanto, nem uma 

coisa e nem outra deveria chegar às raias do desespero a ponto de nos privar de 

tirar outra lição assaz importante – deve-se confiar nos líderes, mas essa confiança 

não deve ser extremada a ponto de colocá-los acima dos interesses eternos. A 

instrução é:  

 

nossa fé não deve apoiar-se na habilidade dos homens, e, sim, no 
poder de Deus. Há perigo em confiar em homens, mesmo que 
tenham sido usados como instrumentos de Deus para realizar grande 
e boa obra. Cristo deve ser a nossa força e nosso refúgio. Os 
melhores homens podem cair de sua firmeza, e o melhor da religião, 
quando corrompida, é o que há de mais perigoso em sua influência 
sobre as mentes (WHITE, 1981c, p. 78-9). 

 

Ninguém deve pretender ter toda a luz que há para os filhos de Deus. 
O Senhor não tolerará isso. Ele disse: “eis que diante de ti pus uma 
porta aberta e ninguém a pode fechar”. Mesmo que todos os nossos 
dirigentes recusem a luz e a verdade, essa porta ainda continuará 
aberta. O Senhor suscitará homens que darão ao povo a mensagem 
para este tempo (WHITE, 1964, p. 107). 

 

5.2 Como enfrentar a oposição 

 

 Para enfrentar a oposição que em breve se levantará contra os fiéis, 

necessita-se de muita coragem (WHITE, 1957, p. 507) e um bom conhecimento da 

verdade revelada (WHITE, 1957, p. 232). Esta é a nota constante e é também o 

fundamento deste trabalho. Não é da vontade de Deus que o seu povo viva na 

ignorância, a mercê do erro, caindo constantemente nas armadilhas do inimigo. De 

maneira especial, os pastores e administradores “devem crescer diariamente em 

graça e entendimento espiritual, fortalecendo-se com poder na medida de sua 
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gloriosa majestade. Devem crescer em eficiência espiritual para que possam dar 

força ao povo de Deus” (WHITE, 1983, p. 163). 

 Qualquer negligência no preparo pessoal de um líder pode ser fatal tanto para 

ele como para os seus liderados. Estes têm obrigações individuais, mas aqueles as 

têm muito mais. Nos campos de batalha a queda de um soldado simples e motivo de 

regozijo no quartel do inimigo, mas quando tomba um oficial o regozijo e muito 

maior. E quanta mais alta for a patente desse oficial, maior será a perda e mais 

desastrosos os danos. Portanto, líderes e liderados deveriam estar sempre a postos, 

para enfrentar as investidas do inimigo. Jamais alguém poderá dizer: “estou 

preparado suficientemente e por isso não necessito mais de instruções”. Tudo o que 

for dito será pouco diante da gravidade dos fatos e das subtilezas do erro. 

 

Todo o que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus com 
destemor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de 
coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e sua Palavra; pois os 
que forem fieis a Deus serão perseguidos, seus motivos impugnados, 
desvirtuados seus melhores esforços e seus nomes repudiados 
como um mal […] Deus deseja que seu povo se prepare para a crise 
tão prestes a vir. Preparados ou não, todos terão de enfrentá-la; e 
somente os que tem levado a vida em conformidade com a norma 
divina, permanecerão firmes naquele tempo de prova (WHITE, 1957, 
p. 431-2). 

  

 O motivo do conhecimento já ficou claro, mas há outras nuances que 

deveriam ser aventadas. Poder-se-ia classificá-las em quatro grupos distintos: 

1. Por causa dos enganos que surgirão no futuro; 

2. Porque os homens são falhos e não se pode confiar neles; 

3. Para que esse conhecimento desperte a consciência e aumente a fé; 

4. Porque quem não for fiel, será rejeitado. 

É importante analisar um a um esses fatores que exigem um bom conhecimento da 

escatologia por parte dos filhos de Deus que vivem nestes últimos dias: 

 

 5.2.1 Engano  

 

 Uma das grandes armas de Satanás é introduzir erros misturados com a 

verdade no meio do povo de Deus. Sutilmente ele vai torcendo a verdade que, com 

o passar dos tempos, já não se sabe mais o que é certo e nem o que é errado. 
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 Naturalmente, isso se aplica aos que são descuidados e não estudam, como 

deveriam, a Palavra de Deus. Eles ouvem dizer que tal coisa e assim e não se dão 

ao trabalho de verificar se o que aprenderam está ou não em conformidade com a 

Bíblia. Mesmo dentro da igreja, irmãos bem–intencionados, mas que receberam 

imperceptivelmente erros como verdades, ensinam “idéias fantasiosas, 

interpretações forçadas e peculiares das Escrituras” como se fossem – e para eles 

parecem ser – a verdade pura. Quanto menor for o conhecimento que o cristão tem 

da Bíblia, maior será o risco de ser desviado. 

 Uma das heresias especificamente denunciada pelo espírito de profecia que 

seria introduzida no meio adventista no fim dos tempos é a de uma falsa reforma 

que levaria a “renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé, e 

empenhar-se num processo e reorganização” (WHITE, 1981d, p. 204). 

Naturalmente, muitas outras são especificamente mencionadas das quais se 

destaca a do santuário (WHITE, 1959, p. 224). Por vezes, a advertência divina se 

limita apenas em dizer que “coisas novas e estranhas serão introduzidas”, mas que 

“confundem a mente do povo, e não lhes dão forças, no próprio tempo em que eles 

mais delas necessitam nas coisas espirituais” (WHITE, v. 2, 1981d, 50). 

 Como se vê, só uma fé robusta e um conhecimento profundo, firmemente 

alicerçado na Palavra de Deus, poderá suster o fiel nesse tempo probante que esta 

prestes a vir. Por isso “é importante que examineis as Escrituras continuamente”, 

abastecendo a mente com a Palavra de Deus (WHITE, 1981c, p. 50). Ainda que, 

como igreja se esteja ligado um membro ao outro pelo áureo cordão do amor, não 

se pode confiar, quanto à salvação, inteiramente nos homens. 

 

 5.2.2 Os homens são falhos 

 

 Por melhores que sejam, e por mais sábios que pareçam, ainda que sejam 

bem-intencionados, os homens sempre estão sujeitos a falhas que poderão ser 

fatais a salvação das almas. “Mesmo os melhores homens, se entregues as si 

próprios, errarão no julgamento […]” (WHITE, 1957, p. 198). 

 

Devemos estudar a verdade nós mesmos. Não se deve 
esperar que qualquer homem pense por nós. Não importa quem seja 
ou em que posição esteja colocado, não devemos esperar que 
qualquer homem seja critério para nós. Devemos aconselhar-nos e 
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estar sujeito um ao outro, mas ao mesmo tempo devemos exercer a 
habilidade que Deus nos deu para aprender o que é verdade. Cada 
um de nós deve buscar a Deus para obter a iluminação divina. 
Devemos desenvolver, individualmente, um caráter que suporte a 
prova no dia de Deus. Não devemos ficar apegados as nossas 
ideias, e pensar que ninguém deve interferir em nossas opiniões 
(WHITE, 1964, p. 109-0). 

 

 Quem quer que já esteve em uma encruzilhada de ideias, sem uma direção 

definida a seguir, sabe sobejamente o que significa ter que decidir entre uma e outra 

ideia dos homens. Um diz uma coisa, outro diz outra. Um aponta para uma direção e 

o outro para outra. Este autor já experimentou essa situação duas vezes. Vindo de 

lar católico, frequentava o espiritismo de mesa com uma tia com quem residia e 

estudava em colégio metodista. Em certo momento, passou a frequentar a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia. Sem o mínimo conhecimento bíblico, a princípio, as 

coisas eram muito confusas. Pouco a pouco, porém, com a graça de Deus, as 

coisas foram ficando claras! 

 Posteriormente, com poucos anos de adventismo, teve um encontro com os 

reformistas. Como a base bíblica era pequena e o erro é tremendamente sutil, a fé 

periclitou, as ideias ficaram confusas e ele próprio aturdiu-se. Mais uma vez, a graça 

de Deus entrou em ação e o resultado foi altamente benéfico. Ficou como saldo, um 

sólido conhecimento escatológico que o tem auxiliado enormemente e o capacitado 

a auxiliar a outros também. Tudo isto o tem levado a preocupar-se com seus irmãos 

em relação ao futuro, especialmente no tocante ao conhecimento do que está para 

acontecer.  

 Nesses momentos cruciais, quando a alma está em desespero, ela se apega 

a qualquer coisa, por mais eficaz que seja. E aqui está o perigo! Pode-se e deve-se 

apegar aos homens, mas sempre se deve estar cônscio de que os homens são 

falhos. A história do passado lança luz sobre o futuro.  

 “Sua história [a dos líderes judeus dos dias de Cristo] deve ser uma solene 

advertência para nós” (WHITE, 1948, v. 5, p. 728). E que história essa? O Novo 

Testamento a descreve muito bem: o povo se apegou aos líderes. Estes erram o 

caminho, e aqueles erraram também. 

 O problema futuro será mais agudo do que todos os problemas do passado. 

Os erros serão mais sutis; as circunstâncias serão mais desanimadoras. O poder 

manifesto por Satanás será muito maior. A própria igreja estará em situação mais 
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difícil e quase impossibilitada de prestar auxílio ao indivíduo e o que parece ser pior 

– “na última e solene obra, poucos grandes homens se empenharão. São 

presumidos independentes de Deus, e Ele não os pode usar […]” (WHITE, 1963, p. 

49). 

 

Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos 
abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os 
campeões – essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar 
calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia, e lealdade de 
sua traição. A nação ficará do lado do grande líder rebelde (WHITE, 
1954, v. 2, p. 31). 

 

 A menos que os dois textos supracitados estejam muito fora de seus 

contextos e não queiram dizer o que estão dizendo, o que é muito improvável, o 

problema futuro é um problema assustador. No mínimo, ele deveria despertar as 

consciências, alertando-as a fim de que estejam cabalmente preparadas. 

 Os adventistas do sétimo dia, detentores da verdade, têm recebido uma carga 

maravilhosa de provas das Escrituras de que está e a igreja verdadeira – e está é a 

verdade, quer os homens creiam, quer não! – Cumpridora das profecias bíblicas, 

que preenche das características da última fase da igreja cristã, etc., formando, 

assim, um conceito profundamente enraizado e, às vezes, ideias errôneas. Ora, por 

vezes se pensa: – se esta é a igreja verdadeira, seus membros constituem o povo 

de Deus e, por isso, todos estão ao abrigo da ira divina, sendo, portando, impossível 

que sofram qualquer castigo ou rejeição. 

 Quando se Iê ou se ouve dizer que a igreja fará isto ou aquilo; receber esta ou 

aquela bênção, os pensamentos rodopiam em torno de sua totalidade, incluindo 

todos os seus dirigentes e todos os seus membros. Mas não será assim! As 

promessas serão validas apenas para os fiéis, como as ameaças se aplicam 

somente aos infiéis. Os adventistas do sétimo dia possuem a verdade, mas nem 

todos vivem a verdade. Aliás, a grande maioria! 

 Esta triste realidade deveria ser o suficiente para alertar aos sinceros e pô-los 

em guarda de maneira adequada, prudente e comedida. Os extremos são perigosos. 

Não se deve ser rebelde, mas não se pode ser demasiadamente “cordeirinho”. 

 

Quando surgem erros e são ensinados como verdade bíblica, os que 
tem ligação com Cristo não confiarão no que diz o pastor, mas, à 
semelhança dos nobres bereanos, examinarão as Escrituras todos 
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os dias para ver se essas coisas são de fato assim. Quando eles 
descobrem que e a recomendação do Senhor, colocam-se ao lado 
da verdade. Ouvem a voz do Verdadeiro Pastor dizendo: “Este é o 
caminho, andai por ele”. Assim sereis ensinados a fazer da Bíblia o 
vosso conselheiro, e não ouvireis nem erguereis a voz de estranho” 
(WHITE, 1957, p. 92). Solenes são as responsabilidades 
impendentes sobre os que são chamados a agir como dirigentes da 
igreja de Deus na Terra (WHITE, 1983, p. 221). 

 

Os homens estão sob o controle de Deus, não sob o controle de 
fracos e falíveis seres humanos. Devem ter liberdade para serem 
guiados pelo Espírito Santo e não pelo espírito caprichoso e perverso 
de homens não santificados [...] Que Deus seja reconhecido como o 
supremo governante de sua herança. Que todo o homem se coloque 
sob seu controle. Que seja Ele reconhecido em todas as nossas 
assembléias, em toda a reunião de negócio, todo concílio, toda 
comissão […] (WHITE, 1964, 112). 

 

 

 5.2.3 Desperte a consciência e aumente a fé 

 

 Precisa-se de um bom conhecimento escatológico para que ele desperte a 

consciência e aumente a fé. O estudo da Palavra de Deus e alimento para a alma. 

Quanto mais sólido e substancioso for esse alimento, mais robusta e firme será a fé. 

O corpo vive daquilo que se nutre e a fé daquilo que se Iê ou ouve. O simples 

conhecimento humano não terá valor nenhum, mas não é dele que se está falando. 

Conhecimento escatológico, no contexto deste trabalho, é um conhecimento daquilo 

que está revelado na Bíblia e no espírito de profecia. Dentro da Bíblia, dois livros de 

destacam por seu conteúdo – Daniel e Apocalipse. Eles devem ser muito bem 

compreendidos pelos fieis dos últimos dias. E, quando isso acontecer, haverá um 

despertamento nos arraiais adventistas. 

 

Há necessidade de mais íntimo estudo da Palavra de Deus; 
especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como 
nunca dantes na história de nossa obra […] Demos mais tempo ao 
estudo da Bíblia. Não compreendemos a Palavra como devemos. O 
livro de Apocalipse abre com uma ordem para compreendermos a 
instrução que ele contém […] Quando nós, como um povo, 
compreendermos o que este livro para nós significa, ver-se-á entre 
nós grande reavivamento. Não compreendemos plenamente as 
lições que ele ensina, não obstante a ordem que nos é dada é de 
examiná-lo e estudá-lo […] Estudai o Apocalipse em ligação com 
Daniel; pois a história se repetirá […] Nós, com todas as nossas 
vantagens religiosas, deveríamos conhecer hoje muito mais do que 
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conhecemos […] Ao nos aproximarmos do fim da história deste 
mundo, devem as profecias relativas aos últimos dias exigir 
especialmente nosso estudo. O último livro dos escritos do Novo 
Testamento está cheio de verdade que precisamos compreender. 
Satanás tem cegado o espírito de muitos de modo que se têm 
contentado com qualquer escusa por não tornarem o Apocalipse 
motivo de seu estudo […] (WHITE, 1954, v. 2, 112-3). 

 

 Dificilmente uma pessoa, conhecendo plenamente as estupendas revelações 

desses dois livros divinos, ficará indiferente em sua relação para com Deus. “Porque 

a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois 

gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta 

para discernir os pensamentos e propósitos do coração” (Hb 4:12), é também como 

“fogo ardente” (Jr 20:9) que aquece a alma e faz vibrar o ser. A verdade precisa 

estar clara; as idéias bem definidas; a fé bem alicerçada. Isto feito, quando chegar o 

tempo difícil cada crente fiel, mesmo levado ante os tribunais ou enfrentando os 

maiores perigos, ficará firme como rocha (WHITE, 1954, v. 2, p. 312-3). 

  

 5.2.4 Porque se não formos féis seremos rejeitados 

 

 Os Adventistas do Sétimo Dia tem fama de ser um povo grandemente 

conhecedor da Bíblia. E assim o é! Mas corre-se o risco de se estar cantando as 

glórias do passado e se assentando sobre os louros de outros tempos. Já se divisam 

nos horizontes adventistas as negras nuvens da ignorância. Não e muito comum 

ouvir-se confissão sincera e corajosa, mas de quando em quando se pinça alguma 

da literatura denominacional.  

 

Hoje, grande parte dos obreiros deixa o pesquisar da Bíblia e espírito 
de profecia, aos líderes da igreja e professores dos colégios. 
Habituamo-nos a receber tudo mastigado e até sermões prontos para 
dias especiais, que isto tem desenvolvido em nós a mais terrível das 
preguiças – a intelectual. Isto está desenvolvendo em nós uma triste 
superficialidade criando uma mentalidade de leitores de homilias e 
missais. A prova prática disto é que vemos. Obreiros fugindo de 
igrejas grandes, porque exigem mais fósforos. (FERRAZ, 1981, p. 
75-6). 

 

É motivo de alarme que em muitas religiões do mundo os adventistas 
do sétimo dia não mais possam ser descritos como o povo da Bíblia. 
Em algumas partes do mundo o trágico declínio do estudo da Bíblia 
entre nós, como um povo, pode ser visto ao visitarmos nossas 
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escolas sabatinas. Como regra geral, a frequência à escola sabatina 
é relativamente baixa em comparação com o grande número que lota 
as igrejas no culto. Em tais lugares, mesmo entre os que assistem 
escola sabatina, é obvio que relativamente poucos realmente 
estudaram a lição da Escola Sabatina (GRANE, 1983, p. 9). 

 

 Com tal realidade, não é de se abismar que o conhecimento bíblico esteja em 

declínio e com ele venha a dúvida, a heresia e a falta de poder. “O meu povo está 

sendo destruído porque lhe falta conhecimento [...]” (Os 4:6), e um texto que, em 

muitos casos pode se aplicar aos adventistas. Não é fácil reconhecer o erro. Em 

matéria de conhecimento, não há um parâmetro pelo qual se possa medir a 

sabedoria de cada um. Por menos que se conheça, poderá parecer, aos olhos do 

próprio indivíduo, que ele conhece muito, ou pelo menos o suficiente para a sua 

categoria. 

 O declínio intelectual, geralmente, é seguido pelo declínio espiritual. Embora a 

espiritualidade não dependa tanto da intelectualidade, há, todavia, uma íntima 

relação entre ambas. Quando a ignorância intelecto-espiritual atinge a liderança, as 

consequências são muito mais desastrosas e as perdas muito maiores. 

  

Me tem sido mostrado que muitos dos que professam a verdade 
presente, não sabem o que crêem.  Não compreendem a obra para 
este tempo. Não apreciam devidamente a obra para este tempo.  
Homens que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar 
o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão 
que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão 
satisfatória. Até que fosse assim provados, desconheciam sua 
grande ignorância […] (WHITE, 1954, v. 2, p. 312). 

 

 Conhecimento é luz, ignorância é trava. Quem anda nas trevas tropeça com 

facilidade, e com facilidade se desvia de seu caminho. Há ignorância involuntária, 

mas há ignorância voluntária.  A primeira é ruim, mas a segunda é muito pior. Para a 

primeira há esperança, mas para a segunda […]. 

 Quando alguém é ignorante voluntariamente, e, via de regra, infiel, Deus o 

rejeita e busca outro para ocupar o seu lugar. “Deus escolherá homens humildes 

que buscam glorificar-Ihe o nome e promover-Ihe a causa, de preferência a honrar e 

prosperarem-se a si mesmos” (WHITE, 1954, v. 2, p. 162). Homens que, embora 

mais humildes e simples, estejam ligados a Ele e busquem dele o conselho e a 

força.  
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5.3 Como conseguir tal conhecimento 

 

 Não basta identificar o problema, é preciso saber como resolvê-lo. Se os 

adventistas do sétimo dia têm uma crise a enfrentar, precisando, para isso, estar 

preparados, nada melhor do que se dar algumas pinceladas neste angulo da 

questão. 

 O conhecimento de que se está tratando aqui não é um conhecimento 

proveniente do materialismo, destituído da direção divina. É, antes de tudo, um 

conhecimento espiritual, referente às coisas de Deus. Além de usar a metodologia 

pedagógica normal, o estudante deve se munir de certos recursos psicológicos (ou 

espirituais). Seria impossível enumerá-los todos aqui, mas alguns devem ser 

mencionados: sinceridade, perseverança, fervor, humildade, consagração, etc.  

 

Se os seguidores de Cristo fossem fervorosos na busca de 
sabedoria, seriam levados aos ricos campos da verdade, ainda 
inteiramente desconhecidos para eles. Aquele que se entregar 
inteiramente a Deus será guiado pela mão divina. Poderá ser 
humilde e aparentemente não dotado de dons; contudo, se com 
coração amante e confiante obedecer a toda manifestação da 
vontade de Deus, suas faculdades serão purificadas, enobrecidas, 
revigoradas e aumentadas as suas capacidades. Ao serem para ele 
entesouradas as lições de divina sabedoria, um sagrado encargo ser-
Ihe-á confiado; será capacitado a fazer de sua vida uma honra para 
Deus e uma benção para o mundo (WHITE, 1957, p. 283-4). 

 

 A perseverança, aliada as outras virtudes, é um dos grandes fatores na 

obtenção de tal conhecimento. A mente humana, degenerada pelo pecado, não tem 

capacidade de absorver imediatamente todo o material transmitido, quer verbal, quer 

por escrito. Há necessidade de uma recapitulação, de um repasse, enfim, de 

continuidade.  Aprendizado é um processo lento. E somente aqueles que estiverem 

dispostos a pagar o elevado preço da perseverança, serão recompensados. 

 Quase nada na vida se consegue com pouco esforço. As grandes vitórias só 

são possíveis depois de cruentas batalhas. Uma vitória alcançada sem combate 

nem sequer merece comemoração. Dessa maneira, são também as verdades 

divinas. Quanto mais ocultas, mais valiosas; quanta mais difíceis de serem 

entendidas, mais impressivas serão à mente humana. Cavar fundo em busca do 

tesouro escondido pode ser trabalhoso, mas é recompensador. 
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Deve, porém, haver estudo sincero e exame minucioso.  Percepções 
vivas e claras da verdade jamais serão a recompensa da indolência 
[...] Os que desejam achar os tesouros da verdade, precisam cavar 
em busca deles como o faz o mineiro, em busca do tesouro oculto na 
terra. Não adiantará um trabalho de coração dobre e indiferente. É 
essencial tanto a velhos como a jovens, não somente ler a Palavra 
de Deus, como também estudá-la com fervor sincero, oração e 
investigação da verdade, como se buscassem um tesouro escondido. 
Os que assim procederem serão recompensados; pois Cristo avivará 
o entendimento. Nossa salvação depende do conhecimento da 
verdade contida nas Escrituras. Examinai, oh, examinai a preciosa 
Bíblia com coração faminto […] Jamais deis por acabada a 
investigação, enquanto não tiverdes determinado a vossa relação 
para com Deus, e sua vontade concernente a vós […] (WHITE, 1967, 
p. 111). 

 

 Nessa busca incessante, a alma sincera e faminta não deve desprezar os 

recursos e elementos materiais e humanos. Mas, antes de tudo, essa pesquisa é 

uma questão individual. Pecador e Bíblia é o binômio principal e chave no verdadeiro 

conhecimento. Podem faltar todos os outros recursos podem falhar todos os outros 

meios; pode acontecer o que quer que seja, mas se esses dois permanecerem, 

ainda haverá vitória sobre vitória, até a vitória final.  

 O mais humilde e iletrado dos homens pode, com o auxílio divino, conseguir o 

necessário para a sua sobrevivência espiritual. O problema não reside tanto no 

recurso material como no terreno espiritual. Não é tanto por falta de escolaridade 

como o é por falta de vontade que grande parte dos cristãos não conhece melhor a 

Bíblia. Se fossem mais sinceros e dedicados, seriam gigantes espirituais. 

  

A Bíblia não foi dada somente para ministros e homens de cultura. 
Todo homem, mulher e criança deveriam ler as Escrituras por si. Não 
dependais de pastores que a leia, para vós. A Bíblia e a Palavra de 
Deus para vós. O homem pobre necessita dela tanto quanta o rico, o 
inculto tanto quanto o culto. E Cristo tornou essa Palavra tão clara 
que ao lê-la ninguém precisa tropeçar […] Buscai meios para 
procurar diligentemente algo que tem sido perdido. Buscai vós 
mesmos os tesouros ocultos. Não deixeis essa obra para o ministro 
[…] (WHITE, 1983, p. 45-6). 

 

 É tão impossível se exagerar a necessidade de um conhecimento 

escatológico por parte dos fiéis dos últimos dias como é impossível exagerar a 

certeza da obtenção desse conhecimento por parte daqueles que o desejam 
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sinceramente. Os recursos do céu estão à disposição de todos, entretanto, só os 

que realmente o desejarem, obterão. 

 

5.4 A natureza desse conhecimento 

 

 Certamente, no decorrer deste trabalho, já ficou claro qual a natureza do 

conhecimento tratado neste capítulo. Porém, é necessário continuar na descrição. O 

conhecimento visa a verdade; conhecer qualquer coisa não basta. A necessidade é 

de algo puro e elevado que auxilie a igreja a enfrentar a oposição à mensagem. Para 

tanto é necessário muito cuidado, pois o inimigo das almas não dormita e, sempre 

que possível, ele há de perverter o conhecimento adquirido a fim de manejá-lo em 

proveito próprio. No cálice da verdade, um pingo de erro já basta para inutilizá-la. 

 

Existem mil tentações disfarçadas, preparadas para os que têm a luz 
da verdade e a única segurança para qualquer de nós está em não 
recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova 
das Escrituras, antes de submetê-la à consideração dos irmãos de 
experiência. Apresente a eles, com espírito humilde e pronto para 
aprender, fazendo fervorosa oração; e, se eles não virem luz nisto, 
atendei ao seu juízo, porque “na multidão de conselheiros há 
seguraça” (Pv 11:14). (WHITE, 1954, v. 2, p. 104-5). 

 

 Há necessidade de se estar em guarda, pois o futuro próximo será probante. 

Alguns apresentarão o erro como sendo a verdade, e outros rejeitarão a verdade por 

julgarem ser o erro.  Portanto, nem tudo deve ser aceito como verdade e nem tudo 

deve ser rejeitado como erro. A pergunta é: “quem, porém, é suficiente para estas 

coisas?” (2Co 2:16). A resposta ressoa no mesmo tom: “em todas as coisas, porém, 

somos mais que vencedores, por meios daquele que nos amou” (Rm 3:37).  

 A inspiração indica três caminhos fáceis e seguros pelos quais se pode andar 

sem susto e sem incertezas. São eles: (a) dirigir-se aos que tem experiência; (b) 

aproximar-se da Palavra de Deus em um espírito dócil e humilde, examinando todas 

as doutrinas por essa Regra Infalível; (c) suplicar a Deus a direção divina, quanto ao 

problema em pauta (WHITE, 1954, v. 2, p. 359). Quem proceder dessa maneira 

dificilmente será enganado. Acertando com o procedimento, conseguirá a luz 

necessária e esta o capacitará a enfrentar a oposição com vantagem. Nas batalhas 
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do Senhor é derrotado somente aquele que quer que isto ocorra. Ele tomou todas as 

providências para que seus fiéis fossem vitoriosos.  

 Paulo resume de maneira grandiosa a questão nas seguintes palavras: “tudo 

posso naquele que me fortalece”. (Fl 4:13). Naturalmente, não era só Paulo que 

pensava assim. Todo o fiel soldado do Senhor sabe que, cumprindo fielmente a 

missão, atrairá a ira dos incrédulos, mas não poderá silenciar ante a oposição. 

Enfrentando a oposição, ele tem ao seu lado o capitão das hostes do Senhor e, por 

isso, nada terá temer. Tudo o que ele precisa fazer é se preparar e confiar no 

Senhor.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Cristo tem uma igreja sobre a terra. Essa igreja passou por diversas fases, 

através dos séculos, recebendo diversas denominações, e hoje ela é representada 

pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja sempre teve e ainda tem uma 

missão a cumprir perante o mundo – advertir os pecadores e chamá-los ao 

arrependimento. 

 Devido à negligência e a apostasia, essa missão nunca foi cumprida 

cabalmente, em conformidade com a vontade do Senhor, mas o será. Talvez não se 

possa precisar quando nem como, mas ela virá. Para que isso aconteça, “tem que 

ter lugar um reavivamento e reforma, sob o ministério do Espírito Santo […] 

Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada, e para fazerem 

essa obra, tem de se unir (WHITE, 1963, p. 42). 

 Quando a igreja se despertar para fazer a sua obra – dar ao mundo uma 

mensagem dinâmica, agressiva e urgente então ela vai atrair a oposição dos 

recalcitrantes contra ela. A igreja não está sendo molestada porque não esta 

cumprindo com sua obrigação. Não está advertindo os pecadores. Sua paz é uma 

paz iníqua, paga com o elevado preço da perdição dos pecadores. 

 A mensagem será dada e o será no devido tempo e no devido vigor (WHITE, 

1981a, p. 612). Nem todos a farão, é bem verdade! É uma obra para os fiéis. Serão 

poucos os “campeões” (WHITE, 1948, v. 5, p. 136), mas eles existirão! 

 Ser fiel nos últimos dias não será obra do simples acaso, mas será o produto 

de uma consagração adequada e de um preparo profundo. Procurou e conseguiu 

conhecer a vontade de seu Senhor, as táticas do inimigo e os tempos de oposição. 

Soube, também, receber corretamente a luz quando chegava a ele (WHITE, 1957, p. 

232) sem aceitar a luz falsa (WHITE, 1954, v. 2, 107) e sem rejeitar a verdadeira. 

Examinou, por si mesmo, com o auxílio do Espírito Santo, a verdade que Ihe 

chegava à mente (WHITE, 1954, v. 2, p. 109-10). 

 Em um futuro próximo, os fiéis terão de enfrentar a mais cruenta de todas as 

perseguições. Ela será movida por elementos de fora da igreja aliados a elementos 

de dentro da igreja os quais apostatarão por ocasião da sacudidura. O problema 

interno será pior do que o problema externo. Haverá os que rejeitarão a verdade, 

não aceitando a mensagem para o tempo presente; e os que apresentarão erros 

sofisticados querendo que passe como verdade pura. 
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 Só será possível sair-se vitorioso dessa situação tendo-se um bom 

conhecimento daquilo que está revelado, tanto na Bíblia como no espírito de 

profecia, referente ao assunto em pauta. Na busca desse conhecimento, deve-se ter 

muito cuidado para não tomar uma direção errada, isto é, seguindo sofismas 

pensando ser verdades. Só se conseguirá isto se apegando firmemente a Deus e à 

Bíblia, em um espírito manso, humilde e dócil. Não há o que temer quanto ao futuro. 

O temor em nada ajudará, muito antes, pelo contrário. “[...] Nada temos que recear 

quanto ao futuro a menos que esqueçamos a maneira em que o senhor nos tem 

guiado, e os ensinos que ministrou no passado” (WHITE, 1954, v. 3, p. 443). 
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