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Tópico 

A Bíblia tem um relevante lugar na história da humanidade e na vida do cristianismo. No 

entanto, o cristianismo tem enfrentado uma de suas maiores crises hermenêuticas de sua história, 

pois muitas denominações cristãs tem diluído os princípios universais da Palavra de Deus no 

subjetivismo cultural da sociedade contemporânea. Na tentativa de buscar a correta compreensão 

dos temas abordados nas Escrituras, a aplicação da hermenêutica bíblica é de significativa 

relevância.  

 

Propósito 

O propósito deste estudo é apresentar evidências que fundamentem o Conflito Cósmico 

como um princípio hermenêutico implicado pela própria Palavra de Deus e parte integrante da 
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cosmovisão dos autores bíblicos, o que é fundamental à compreensão do texto bíblico e ao 

desenvolvimento da teologia bíblico-cristã. 

 

Fontes 

A investigação baseou-se em pesquisa bibliográfica. Busca fazer uso de fontes primárias e 

fontes secundarias atualizadas, objetivando alcançar uma visão, ainda que parcial, mas suficiente 

em relação ao tema proposto.  

 

Conclusões 

Mediante as evidências apresentadas neste estudo, pode-se concluir que: (1) o Conflito 

Cósmico é um princípio hermenêutico implicado pela própria Palavra de Deus e, portanto, 

essencial a sua interpretação e compreensão; (2) a temática do Conflito Cósmico é parte 

integrante na cosmovisão dos autores bíblicos; e, portanto, uma pré-suposição importante na 

construção do mapa teológico das Escrituras; (3) o Conflito Cósmico é um fundo harmônico que 

permeia todas as narrativas bíblicas. 

Nesse sentido, a temática desse Conflito Cósmico deve ser vista como um princípio 

indispensável ao método hermenêutico aplicado as Escrituras, essencial na delimitação das 

fronteiras da pesquisa bíblica, e que, compreender essa temática, limitando-a apenas a uma 

justificativa de caráter antropológico para o surgimento do mal, e não considerar suas 

implicações textuais parece ser um erro.  

 

Palavras Chaves: Grande Conflito, Conflito Cósmico, Hermenêutica, Princípio Hermenêutico, 

Método Hermenêutico, Método Histórico Critico, Método Histórico Gramatical, Interpretação 
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das Escrituras, Bíblia, Cosmovisão Hebraica, Cosmovisão Grega, Monismo, Dualismo, 

Narrativas Bíblicas. 
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Topic 

The Bible has a relevant place in the history of mankind and in the life of Christianity. 

However, Christianity has faced one of the biggest hermeneutical crises in its history, because 

many Christian denominations have diluted the universal principles of God's Word in 

contemporary society's cultural subjectivism. In an attempt to fetch the correct understanding of 

the topics discussed in the Scriptures, the application of biblical hermeneutics is of significant 

relevance. 

 

Purpose 

The purpose of this study is to present evidences that ground the Cosmic Conflict as a 

hermeneutical principle implicated by the very Word of God and integrant part of the 
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cosmovision of biblical authors, which is primordial to the understanding of the biblical text and 

to the development of christian biblical theology. 

 

Sources 

The investigation was based on bibliographic researches. It seeks to make use of primary 

sources and updated secondary sources, aiming to achieve a view, even if partial, but satisfactory 

for the proposed theme. 

 

Conclusions 

Upon the evidence presented in this study, it can be concluded that: (1) the cosmic 

conflict is a hermeneutical principle implicated by the very Word of God and, therefore, essential 

to its interpretation and comprehension; (2) the subject of Cosmic Conflict is an integrant part in 

the cosmovision of biblical authors; and, thus, an important presupposition in the constructions of 

a theological map of Scripture; (3) the Cosmic Conflict is a harmonic background that permeates 

all biblical narratives. 

In this sense, the thematic of this Cosmic Conflict must be seen as a principle 

indispensable to the hermeneutical method applied to the Scriptures, essential in the delimitation 

of borders of biblical research, and that, understanding this theme, limiting it only to a 

justification of anthropological character for the rise of evil, not considering its implications 

seems to be an error. 

 

Keywords: Great Conflict, Cosmic Conflict, Hermeneutic, Hermeneutical Principle, 

Hermeneutical Method, Historical-critical Method, Historical-grammatical Method, Scripture’s 
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Interpretation, Bible, Hebrew Worldview, Greek Worldview, Monism, Dualism, Biblical 

Narratives. 
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Tema 

La Biblia tiene un lugar importante en la historia humana y la vida del cristianismo. Sin 

embargo, el cristianismo se ha enfrentado a una de sus mayores crisis de su historia de la 

hermenéutica, ya que muchas denominaciones cristianas han diluido los principios universales de 

la Palabra de Dios en el subjetivismo cultural de la sociedad contemporánea. En un intento de 

buscar una correcta comprensión de las cuestiones abordadas en la Escritura, la aplicación de la 

hermenéutica bíblica es de importancia significativa. 

 

Proposito 

El propósito de este estudio es presentar pruebas en apoyo al Conflicto Cósmico como un 

principio hermenéutico que está implicado en la misma Palabra de Dios y parte de la cosmovisión 
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de los autores bíblicos, lo que es fundamental para entender el texto bíblico y el desarrollo de la 

teologia bibílica-cristiana. 

 

Fuentes 

La investigación se basó en la literatura de investigación. Trata de hacer uso de fuentes 

primarias y fuentes secundarias actualizado con el fin de alcanzar una visión, aunque parcial, 

pero suficiente en relación con el tema propuesto. 

 

Conclusiones 

Por médio de la evidencia presentada en este estudio, podemos concluir que: (1) el 

Conflicto Cósmico es un principio hermenéutico que está implicado en la misma Palabra de Dios 

y, por lo tanto, esencial para su interpretación y comprensión, (2) el tema del Conflicto Cósmico 

es parte integral de la cosmovisión de los autores bíblicos, y por lo tanto, un supuesto importante 

en la construcción del mapa teológico de las Escrituras, (3) el Conflicto Cósmico es un fondo 

armónico que impregna todas las narraciones bíblicas. 

En este sentido, el tema de este Conflicto Cósmico debe ser visto como un princípio  

hermenéutico esencial aplicado a las Escrituras, esencial en la definición de las fronteras de la 

investigación bíblica, y que,  la comprensión de este tema,  si limitado solamente para que sea 

una justificación antropológica para el comienzo del mal, y sin considerar sus implicaciones 

textuales, parece ser un error. 

 

Palabras clave: Conflicto de los Siglos, la hermenéutica Conflicto Cósmico, los principios 

hermenéuticos, el método hermenéutico, el método histórico-crítico, Historia de la gramática de 
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métodos, interpretación de la Escritura, la Biblia, visión del mundo hebreo, visión del mundo 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

A Bíblia tem um relevante lugar na história da humanidade e na vida do cristianismo.  

No mundo existem diversos escritos religiosos importantes e que são venerados por 

grande número de pessoas. Porém, inquestionavelmente, não se pode comparar a disseminação 

desses com a dos escritos cristãos, espalhados hoje por todo o mundo e traduzido em quase todas 

as línguas. Não existem outros escritos que tenham provocado tal interesse universal e causado 

tão profundo impacto. 

Ainda assim, mesmo que a Bíblia fosse ignorada pelo resto da humanidade, ela continuará 

sendo o que sempre foi. Para os discípulos de Cristo, a Bíblia não é apenas a produção literária de 

homens religiosos, é um livro de dimensão única que mantém a si própria na categoria de todas 

as realidades religiosas: É a Palavra de Deus. A Bíblia é o lugar onde Deus é encontrado, onde 

Sua mensagem é falada e Sua vontade é proclamada. 

 

Porém, o cristianismo tem enfrentado uma de suas maiores crises hermenêuticas e comportamentais 
de sua história. Abdicado dos princípios da Sola Scriptura (exclusividade da escritura) e da Tota 
Scriptura (totalidade da Escritura), muitas denominações cristãs tem diluído os princípios universais 
da Palavra de Deus no subjetivismo cultural da sociedade contemporânea.1 

 

No entanto, a Bíblia apresenta, Cristo e os apóstolos rompendo com todas as distorções 

hermenêuticas existentes em seu tempo2 e valorizando a autoridade exclusiva das Escrituras 

sobre todas as outras fontes do conhecimento religioso (Mt 5:18). 

 

Deus tem falado! Mas a pergunta é: o que ele tem falado? Cada palavra, cada expressão dita, cada 
texto produzido, demanda interpretação. E a necessidade aumenta na proporção em que o texto se 
encontra distante do nosso tempo e da nossa cultura. Quanto mais distante está o escritor de seus 
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ouvintes, e quanto mais os conceitos e circunstâncias de sua época e país diferem da nossa, mais há 
necessidade de regras específicas para compreender as suas declarações. As lacunas devem ser 
superadas e os obstáculos à compreensão devem ser removidos. Este deve ser o objetivo final da 
hermenêutica bíblica, ou seja: a hermenêutica bíblica é a ciência que busca compreender 
corretamente as escrituras, observando princípios no qual a Palavra de Deus possa ser corretamente 
e profundamente lida. O objetivo é determinar qual pensamento os escritores bíblicos tinham em 
mente, as palavras e quais as circunstâncias específicas.3 

 

Indiscutivelmente, a aplicação da hermenêutica no estudo das Escrituras é de significativa 

relevância, pois as Escrituras testificam a respeito da salvação (Jo 5:39 cf. Hb 5:7-9). No entanto, 

o estudo sem considerar o idioma, contexto, ou forma literária na qual uma instrução se encontra, 

leva o leitor ao entendimento superficial da Palavra de Deus, muitas vezes em detrimento ao seu 

real significado. 

 

Como podemos certificar o que Deus declarou nas escrituras? Como podemos determinar o 
significado do que Ele disse, e também, como podemos atualizar as mensagens bíblicas e traduzi-las 
de uma maneira que ela se torne contemporânea enquanto fielmente proclama o evangelho? Como 
alguém pode distinguir entre o sentido adequado da escritura e as diferentes formas da qual ela pode 
ser aplicada? Existe um sentido literal e um sentido místico? Quais considerações deveriam nos 
guiar na interpretação da profecia? Como nós podemos entender a visão bíblica do tempo e eventos, 
e discernir como o passado, o presente e o futuro estão relacionados?4  

 

Questões como estas, demonstram a significativa importância da hermenêutica.  

Na história da igreja cristã, pode-se verificar um avanço progressivo no processo de 

interpretação das Escrituras tornando a compreensão do evangelho cada vez mais significativa.5 

Escolas de interpretes foram criadas, métodos de sistematização foram desenvolvidos, regras para 

se compreender a Palavra de Deus foram estabelecidas, e este processo continua em 

desenvolvimento. Muitas escolas modernas de interpretação desenvolvem seus métodos e 

apresentam constantemente modelos e regras que visam extrair do texto o seu real significado, no 

entanto, como saber qual método de interpretação melhor traduz a mensagem bíblica em sua 

amplitude?  
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De fato, é preciso olhar para as Escrituras como um todo antes de estabelecer regras de 

interpretação. Em outras palavras, o entendimento do interprete em relação ao seu objeto de 

pesquisa depende não unicamente do contexto imediato ou geral, do idioma ou da forma literária 

presente, mas diretamente da visão, natureza e compreensão da temática central bíblica. 

Em qualquer disciplina, o pesquisador sempre inicia seu estudo a partir de pré-suposições 

que delinearão seu objeto de pesquisa. Essas pré-suposições geralmente partem de um ponto de 

vista da sua herança particular, e muitas vezes no estudo da Palavra de Deus isso não é diferente. 

No entanto, no que se refere ao estudo e a compreensão das Escrituras, e se observado os 

princípios da Sola Scriptura e da Tota Scriptura, essas pré-suposições devem se originar na 

própria Escritura e não na herança do pesquisador. Assim, se a Bíblia em toda sua extensão 

apresenta uma temática central, sua adequada compreensão e aplicação seria relevante para se 

obter o real significado do objeto estudado, tanto quanto a correta compreensão do idioma, 

contextos e forma literária. 

Pouco se tem olhado para a temática central das Escrituras como um princípio 

hermenêutico. O Conflito Cósmico desde o primeiro capítulo da Bíblia até o último parece ser o 

pano de fundo de todos os relatos. Ele está presente na criação do mundo quando Deus faz 

separação entre a luz e as trevas (Gn 1:4); no processo de queda e rebelião do homem contra 

Deus (Gn 3), no primeiro conflito da humanidade representado pela ira de Caim contra seu irmão 

Abel (Gn 4:1-16); no Dilúvio quando a impiedade do homem sobrepõe a justiça divina (Gn 6:3, 

5-7); na torre de Babel através do estabelecimento de um novo estilo de vida juntamente com um 

novo conceito religioso (Gn 11:1-9); Na jornada de Abraão, o qual saindo de uma terra pagã, 

peregrina pelo deserto em busca da terra abençoada por Deus (Gn 12:1-4 cf. Hb 11:8-10); no 

sacrifício de Isaque onde é apresentado de forma tipológica o sacrifício do verdadeiro cordeiro 
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(Gn 22:1-19); na libertação dos Hebreus do cativeiro egípcio onde Moisés “o libertador”, 

segundo a promessa, conduz o povo para uma terra de liberdade (Ex 3:5-10; 19:3-6); na relação 

da fidelidade ou infidelidade do povo de Israel para com Deus e seus resultados (Lv 26; Dt 28); 

na relação entre as nações, as quais frequentemente eram usadas como instrumentos da aplicação 

dos juízos de Deus aos que se ligam ao mal (Is 45:1, 13; 48:14); na encarnação, ministério, morte 

e ressurreição de Jesus Cristo, quando a todo o momento o Filho era tentado a romper suas 

ligações com o Pai e sua adoração a Ele (Mt 4:1-7; 16:21-23; 27:27-44; Mc 14:32-36); na 

apostasia da igreja de Deus e na usurpação da fé cristã pelo paganismo, impondo aos verdadeiros 

seguidores de Cristo um dos maiores morticínios de toda história da humanidade (Mt 24:9); na 

ministração de Jesus no Santuário Celestial como intercessor dos homens perante Deus 

redimindo-os de seus pecados (Hb 8:1-13); no resgate futuro de seus filhos, por ocasião da 

destruição da terra (Mt 24:30-31); na restauração do Éden e eliminação completa do pecado do 

universo (Ap 21:1-8). 

No entanto, a temática do Conflito Cósmico, geralmente é entendida por muitos 

estudiosos como conceitos unicamente relacionados ao surgimento do mal e do pecado e nunca 

como um tema central nas Escrituras, delineador de todos os eventos relacionados a Deus e ao 

homem, ao pecado e ao processo de erradicação do mal do universo. É raro nas discussões 

hermenêuticas encontrar uma descrição dos efeitos do pecado, dentro da visão do Conflito 

Cósmico, sobre a tarefa de interpretação das Escrituras6. E isso está diretamente relacionado a 

questão das pré-suposições. 

As pré-suposições delimitam as fronteiras nas quais a interpretação bíblica pode e deve 

atuar.7 E sendo assim, o método de interpretação, está diretamente relacionado às pré-suposições 

que invariavelmente influenciam o resultado. Se o método de interpretação exclui a temática 
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central das Escrituras como pré-suposição, ela não será lida e compreendida devidamente. Assim 

a consideração dessa temática ao estudo de determinado objeto, torna-se de vital importância à 

sua compreensão.  

 

Definição do Problema 

Uma vez que a temática relacionada ao Conflito Cósmico é significativa e presente nas 

narrativas bíblicas, mesmo quando apresentado de forma implícita, pode ser este tema 

considerado como uma espécie de fundo harmonizador dessas narrativas, como também da 

doutrina e profecias presentes nas Escrituras? O Conflito Cósmico pode ser aceito como uma pré-

suposição presente na mente dos autores bíblicos, no processo de produção de seus escritos? 

Pode-se compreender corretamente as Escrituras sem considerar a temática do Conflito Cósmico 

como uma pré-suposição ao estudo? O Conflito Cósmico deve ser entendido e usado como um 

princípio de interpretação das Escrituras e consequentemente parte indispensável ao método 

hermenêutico usado?  

 

Propósito do Estudo 

O propósito deste estudo é apresentar evidências que fundamentem o Conflito Cósmico 

como um princípio hermenêutico implicado pela própria Palavra de Deus e parte integrante da 

cosmovisão dos autores bíblicos, o que é fundamental à compreensão do texto bíblico e ao 

desenvolvimento da teologia bíblico-cristã. 
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Delimitações do Estudo 

A maioria dos projetos acadêmicos de estudos em teologia são caracterizados pela sua 

singularidade multidisciplinar. Esta dissertação não é exceção. Por essa razão, o que se segue são 

pressupostos essenciais e delimitações da pesquisa.  

Primeiramente, quando se fala de hermenêutica bíblica, considera-se uma diversidade de 

métodos e princípios organizadores, no entanto, esses métodos e princípios levam 

invariavelmente o pesquisador a conclusões distintas quanto ao seu objeto de pesquisa. Não é 

propósito deste trabalho desenvolver um estudo exaustivo sobre os diversos métodos ou modelos 

hermenêuticos, e muito menos tentar resolver as tensões existentes entre eles. Isso é algo, até 

certo ponto, impossível de se fazer nesta fase do desenvolvimento hermenêutico no cristianismo. 

Este estudo fará apenas uma breve apresentação do desenvolvimento histórico da hermenêutica 

judaico-cristã, sob a ótica de dois métodos, o Método Histórico Crítico e o Método Histórico 

Gramatical, e suas implicações no que se refere às temáticas relacionadas à origem e extinção do 

mal.  

Em segundo lugar, quando se fala em filosofia moderna, encontra-se uma diversidade de 

escolas de pensamento, no entanto, não é propósito deste trabalho analisá-las, mas apenas 

considerar o tipo de pensamento filosófico que influenciou o desenvolvimento dos métodos 

hermenêuticos históricos Crítico e Gramatical. Também não é propósito deste trabalho fazer uma 

explanação exaustiva sobre o pensamento filosófico helenista e hebreu, mas apenas apresentar os 

princípios que regem essas duas estruturas de pensamento e suas implicações nesses dois 

modelos hermenêuticos.  

Em terceiro lugar, este estudo não é uma tentativa de esgotar a temática relacionada ao 

Conflito Cósmico, mas apenas demonstrar a sua relevância nas Escrituras, como elemento 
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significativo na construção do pensamento filosófico-religioso Hebreu, e necessário a 

hermenêutica bíblico-cristã emergente. 

Em quarto lugar, este estudo fará uma análise temática, com ênfase no Conflito Cósmico, 

em algumas poucas narrativas bíblicas, nas quais o tema é explicitamente apresentado. Não é 

objetivo desta dissertação apresentar uma discussão sobre autoria, época, ambiente e 

circunstâncias onde essas narrativas foram produzidas, nem desenvolver o tema em toda a Bíblia, 

mas apenas evidenciar a ligação temática existente entre essas narrativas.  

 

Revisão Bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica tem como livro básico a Bíblia. No entanto, outras fontes 

bibliográficas também são utilizadas. Enciclopédias e dicionários bíblicos e obras especificas de 

acadêmicos, ajudam a esclarecer questões diversas que estão relacionadas ao tema proposto neste 

trabalho. 

No que se refere ao estudo da temática do Conflito Cósmico visto sob a perspectiva de um 

principio hermenêutico das Escrituras, existe certa dificuldade em se encontrar literatura 

especifica sobre o assunto, isso porque não existem estudos direcionados que apresentem uma 

abordagem clara e objetiva referente a esse tema, o que torna esta pesquisa, até certo ponto, 

inédita. 

É em função dessa carência de literatura específica, que torna-se necessário o 

desenvolvimento desta pesquisa, a qual busca demonstrar a importância do tema do Conflito 

Cósmico como um princípio hermenêutico das Escrituras, o que vem a ser uma contribuição 

significativa nesse campo especifico do conhecimento.  
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As obras usadas nesta pesquisa estão diretamente relacionadas a aspectos do tema 

proposto, nesse sentido, questões como a hermenêutica bíblica e seu desenvolvimento histórico; a 

visão hermenêutica na cultura pós-moderna; o contraste entre os pensamentos filosóficos Grego e 

Hebreu; como também questões relacionadas a aspectos particulares da temática do Conflito 

Cósmico; são temas abordados pelas obras citadas. 

Notáveis apresentações sobre as questões relacionadas à hermenêutica bíblica pode-se 

encontrar na obra de Gerhard F. Hasel, Biblical Interpretation Today, nos trabalhos editorias de 

George W. Reid, A Symposium On Biblical Hermeneutics (1974) e Compreendendo as Escrituras 

(2007), em Gordon M. Hyde, A Symposium On Biblical Hermeneutics, e em Frank. B. Holbrook, 

Symposium on Revelation – Book I. A obra também de William W. Klein, Craig L. Blomberg e 

Robert L. Hubbard, Introduction to Biblical Interpretation também traz grande contribuição ao 

desenvolvimento deste tema. 

No que se refere a discussão da hermenêutica bíblica na cultura pós moderna, William J. 

Larkin, em sua obra Culture and Biblical Hermeneutics: Interpreting and Applying the 

Authoritative Word in a Relativistic Age; Edgar V. McKight, em Postmodern Use of the Bible: 

The Emergence of Reader-Oriented Criticcism; Anthony C. Thiselton, em New Horizons in 

Hermeneutics; e George Aichele, em The Postmodern Bible: The Bible and Culture Collective, 

trazem significativas contribuições.  

Richard Longenecker, em seu livro Biblical Exegesis of the Apostolic Period, apresenta de 

forma objetiva questões relacionadas a regras rabínicas existentes no período apostólico as quais 

influenciavam diretamente nas questões hermenêuticas daquele tempo. Enquanto, Leroy E. 

Froom, em sua obra de 4 volumes, The Prophetic Faith of Our Fathers: The Historical 
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Development of Prophetic Interpretation, analisa o desenvolvimento da compreensão da profecia 

bíblica pelos teólogos e estudiosos cristãos entre o I e XIX século. 

Outra obra importante usada nesta pesquisa é a de Fernando Canale, The Cognitive 

Principle of Christian Theology: A Hermeneutical Study of the Revelation and Inspiration of the 

Bible, a qual vem a contribuir de maneira significativa no que se refere a questão da hermenêutica 

especificamente relacionada aos métodos interpretativos resultantes da influência das estruturas 

do pensamento filosófico no decorrer dos séculos, especificamente, neste estudo, sob abordagem 

dos pensamentos filosóficos Grego e Hebreu. 

No que se referem às estruturas do pensamento filosófico Grego e Hebreu, alguns autores 

também vem contribuir de maneira significativa a compreensão: Sobre o pensamento filosófico 

Grego pode-se destacar a obra de Will Durant, História da Filosofia, e um artigo de William D. 

Hart, intitulado “Dualism”, no trabalho de Samuel Guttenplan intitulado A Companion to the 

Philosophy of Mind. Já sobre o pensamento filosófico Hebreu temos, Jacques B. Doukhan, 

Hebrew for Theologians: A Textbook for the study of Biblical Hebrew in Relation to Hebrew 

Thinking. 

Sobre questões relacionadas à antropologia no Antigo Testamento pode-se destacar a obra 

de Hans Walter Wolff, intitulada Antropologia do Antigo Testamento. 

No entanto para o desenvolvimento desta pesquisa outras obras que tratam de assuntos 

relacionados ao tema proposto, contribuíram significativamente. Entre elas pode-se destacar: 

Evil: A Historical and Theological Perspective de Hans Schwarz, pela descrição do 

desenvolvimento histórico do conceito do mal; The Exodus in the New Testament de Robin 

Ernest Nixon, referente à tipologia do Êxodo hebreu no Novo Testamento; Daniel: Estudos 

Esboçados de Edwin R. Thiele, por sua apresentação tipológica relacionada ao Conflito Cósmico 
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na perspectiva das nações presentes no livro de Daniel; e A História dos Hebreus: Guerra dos 

Judeus Contra os Romanos de Flávio Josefo. 

Alguns dicionário bíblicos foram consultados, ente eles, pode-se destacar: Theological 

Dictionary of the Old Testament – TDOT, Theological Dictionary of the New Testament – TDNT, 

Dicionário da Bíblia de John D. Davis, Eerdmans Dictionary of the Bible, de Friedbert Ninow, 

The Anchor Yale Bible Dictionary, The Interpreter's Dictionary of the Bible, A Dictionary of 

Early Christian Biography, Dictionary of Christianity in America, entre outros.  

Alguns comentários e enciclopédias bíblicas também foram consultadas, entre eles: The 

JPS Torah Commentary, Baker Encyclopedia of the Bible, The International Critical 

Commentary, The International Standard Bible Encyclopedia de James Orr, The Seventh-day 

Adventist Encyclopedia, SDABC – Seventh-Day Adventist Bible Commentary, The Wycliffe Bible 

Encyclopedia, Wycliffe Bible Commentary, The New Daily Studie Bible Commentary, entre 

outros. 

Alguns compêndios de teologia também foram consultados, entre eles pode-se destacar  

Theological Wordbook of the Old Testament, editado por R. Laird Harris, A Critical Study of the 

Scripture Doctrines, Evangelical Review of Theology editado por Theological Commission: 

World Evangelical Fellowship, e Handbook of Seventh-Day Adventist Theology. 

Artigos em periódicos como Adventist Review, Grace Theological Journal, Journal of 

Biblical Literature, Journal of Theology for Southern Africa, Ministry: International Journal for 

Pastors, The Westminster Theological Journal, também contribuiram significativamente como 

fontes secundárias. 

No entanto este trabalho também abrange o uso de diversas fontes eletrônicas indexadas 

como: Biblical Research Institute (General Conference of Seventh-day Adventists); Kerygma 
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(Revista teológica eletrônica da Universidade Adventista São Paulo), The Westminster 

Theological Journal, entre outras. 

 

Definição de Termos 

Afim de uma compreensão correta do tema desenvolvido neste estudo, torna-se necessário 

a definição de termos e expressões, que dentro das concepções teológicas modernas, possuem 

certas divergências. 

Compreende-se o seguinte: 

A expressão “Conflito Cósmico” é usada como uma referência à luta universal das forças 

do mal contra as forças do bem. Uma luta que, segundo narrativas bíblicas, se iniciou nos céus, 

quando o mais capacitado dos seres criados por Deus decide modificar o governo de Deus dando 

início assim uma rebelião que posteriormente culmina numa guerra. Essa luta, iniciada por 

Satanás, enquanto ocorrendo no âmbito celestial, se estabelece diretamente contra Deus, mas 

mediante ao fracasso de seus planos, Satanás acaba por ter sua atuação limitada e influência nos 

céus restrita. Assim, a luta que originalmente era contra Deus, motivada por sentimentos de ódio, 

inveja e egoísmo, torna-se uma luta contra tudo o que representa Deus, especialmente contra os 

filhos de Deus, e num sentido mais específico contra Cristo. No âmbito terrestre, através do 

envolvimento e participação dos primeiros seres humanos, Satanás consegue um parcial avanço 

em seus planos, mas gera terríveis consequências a eles e aos seus descendentes. No entanto, esse 

é um conflito que chegará ao fim, no momento quando as forças do mal levarem as últimas 

consequências, seus desejos e ambições no desenrolar da história da terra. 

Há também a necessidade de se distinguir claramente o significado de outras três 

expressões, que pelo fato de estarem diretamente relacionadas entre si, podem dificultar a 
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compreensão do tema. Essas três expressões são: pré-suposição hermenêutica, princípio 

hermenêutico e método hermenêutico. No entanto, sempre que se ler “hermenêutica”, deve-se 

compreender hermenêutica bíblica, e não hermenêutica de outra disciplina. Nesse sentido, pode-

se definir a hermenêutica bíblica como um ramo da teologia que estuda os princípios da 

interpretação da Bíblia. “Em seu sentido mais restrito, a hermenêutica pode referir-se ao método 

e técnicas utilizadas para interpretar textos escritos. Em um sentido mais amplo, pode referir-se 

às condições que tornam possível a compreensão ou processo de compreensão como um todo”.8 

Nesse sentido, não se pode ignorar sua implicação no desenvolvimento da doutrina. A 

hermenêutica bíblica não deve se afastar do texto bíblico. 

O principal objetivo da hermenêutica bíblica é o de levar o pesquisador a descobrir as 

intenções originais dos autores bíblicos. Assim, entende-se por “pré-suposição hermenêutica” os 

conceitos presentes na mente desses autores e escritores, os quais podem ser identificados através 

de estudos relacionados ao ambiente, época e circunstâncias de suas produções literárias, como 

também através de elementos textuais que podem ser identificados mediante estudo do estilo do 

escritor e estrutura literária do objeto pesquisado. 

No entanto, quando autores, mesmo diferindo em temas, estilo literário, intenções e 

circunstâncias que o levaram a escrever, ou até mesmo distantes em tempo e localidade, 

apresentam de forma recorrente uma mesma pré-suposição, temos então um “princípio 

hermenêutico”, o qual deverá contribuir como um elemento sistematizador no desenvolvimento 

da pesquisa, pois essa pré-suposição recorrente evidencia uma continuidade ou ampliação de um 

mesmo pensamento original, o qual influenciou os escritores e que deverá ser considerado pelo 

pesquisador tornando-se um princípio norteador de compreensão do texto. 
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Pode-se definir então que “método hermenêutico” ou “modelo hermenêutico” como o 

conjunto de princípios hermenêuticos usados pelo pesquisador em sua investigação. 

Uma última expressão deve ser definida: “tipologia”. Tipologia é o ramo da interpretação 

bíblica que compreende que elementos encontrados no Antigo Testamento prefiguram outros 

encontrados no Novo Testamento, e no âmbito da história da salvação. As Escrituras, muitas 

vezes apresentam especificamente os tipos: Adão é apresentado como um tipo de Cristo (Rm 

5:14). No entanto, outros não são especificamente apresentados, mas as semelhanças são tão 

marcantes que torna-se impossível nega-las. O elemento inicial é chamado de “tipo” e seu 

cumprimento de “antítipo”. 9 

 

Pré-Suposições 

Este estudo tem como pré-suposição básica o conceito de que a Bíblia é a revelação de 

Deus ao homem, e por tanto, suas declarações devem ser vistas como essenciais ao se formular os 

princípios de interpretação Bíblica. Nesse sentido, elementos culturais, tradições e costumes, ou 

qualquer outra fonte puramente humana, tem seu valor, mas estes devem estar subordinados aos 

ensinamentos das Escrituras, colocando-os como norma final em todos os julgamentos. Aqui 

pode se ler: princípio Sola Scriptura.10 

Ainda, no que se refere ao conceito de que a Bíblia é a revelação de Deus ao homem, e 

mesmo em face de sua diversidade no estilo literário e propósito de seus autores, as Escrituras são 

descritas como inspiradas. O próprio testemunho das Escrituras é bem claro: “Toda a Escritura é 

inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na 

justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.” (2Tm 
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3:16-17, NVI). Nesse sentido, aceitar o princípio da Sola Scriptura, mas não conseguiu aceitar as 

Escrituras plenamente na sua totalidade, significa depreciar sua autoridade. 

A Bíblia foi escrita por hebreus, e nesse sentido, o conceito de “pensamento hebraico” 

implica na suposição de que seus escritos sagrados foram produzidos por pessoas que pertenciam 

a uma determinada cultura e tradição, viveram uma experiência específica, falavam uma língua 

específica e, portanto, possuíam uma maneira específica de pensar. Mesmo em face ao impacto 

dos pensamentos filosóficos de outras culturas ao longo dos tempos, pode-se observar que existe 

uma linha comum de pensamento em todo o Antigo Testamento. Evidenciando a existência de 

uma unidade filosófica na Bíblia hebraica.11 Aqui pode se ler: princípio Tota Scriptura.12 

Derivada dos princípios Sola Scriptura e Tota Scriptura, outra pré-suposição deste 

trabalho é que a história da origem do mal e suas implicações na história humana é um conceito 

fundamentado no conflito das vontades: a vontade humana em contraposição a vontade de Deus; 

e não o conceito do mal como resultado natural da compreensão evolutiva humana de sua 

natureza e realidades, como apresentado em certos estudos na área da antropologia. 

 

Metodologia  

O presente estudo é de natureza documental, bibliográfica. Através de um estudo em 

bibliografias nas áreas de teologia, história e filosofia, este estudo tem como objetivo apresentar 

as questões relacionadas ao desenvolvimento da hermenêutica judaico-cristã no que se refere à 

interpretação da Bíblia, objetivando apresentar um princípio de interpretação que possibilitará 

uma melhor visão das Escrituras além de uma adequada compreensão dos temas por ela tratados. 
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Organização do Estudo 

O estudo é organizado em seis capítulos. Depois da Introdução, o capítulo II 

“Desenvolvimento Histórico da Hermenêutica”, apresenta um breve histórico do 

desenvolvimento da hermenêutica bíblica desde o judaísmo até os dias atuais. Iniciará com os 

antecedentes hermenêuticos judaicos, passando pelo cristianismo apostólico e pós-apostólico. 

Analisada também as transformações sofridas no processo de interpretação das Escrituras durante 

o período da igreja na idade média e reforma, até culminar no cristianismo moderno. Ainda nesse 

capítulo, é apresentada uma breve análise sobre os dois mais relevantes modelos hermenêuticos 

cristãos atuais, o Método Histórico Critico e o Método Histórico Gramatical, suas origens, bases 

e tensões existentes, proporcionando uma reflexão sobre ambos. No capítulo III “Origens, 

Questões e Expectativas”, apresenta um breve desenvolvimento de temas relacionados ao tema 

principal, o Conflito Cósmico, como também sua origem e expectativa finais. O capítulo IV “Um 

Princípio Hermenêutico”, apresenta uma análise de algumas das narrativas bíblicas que 

descrevem o tema do Conflito Cósmico, procurando evidenciar elementos e aspectos 

significativos relacionados. E por fim, o capítulo V, apresenta um breve resumo e reflexão 

objetivando demonstrar as conclusões finais e a apresentação da proposta deste estudo.  

 

Notas de Fim 
 

1 Albert R. Timm, “Prólogo” em George W. Reid (ed), Compreendendo as Escrituras: Uma abordagem 
Adventista (Engenheiro Coelho, SP: Unaspress, 2007), ix. 

 
2 Importantes regras rabínicas desse período podem ser encontradas em Richard Longenecker, Biblical 

Exegesis of the Apostolic Period (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company, 1975). 
 
3 Raoul Dederen, “Revelation, Inspiration, and Hermeneutics” em Gordon M. Hyde (ed), A Symposium On 

Biblical Hermeneutics (Washington, DC: Biblical  Research Committee, General Conference of Seventh-day 
Adventists, 1974), 1. 

 
4 Ibid., 2. 
 
5 Gerhard F. Hasel, Biblical Interpretation Today (Washington, DC: Biblical Research Institute, 1985), 1. 
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6 Uma notável exceção é a discussão em William J. Larkin, Culture and Biblical Hermeneutics: Interpreting 

and Applying the Authoritative Word in a Relativistic Age (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1988), 293-304. 
 
7 Uma maior abordagem sobre a questão das pré-suposições e sua relação com o método de interpretação 

das escrituras pode ser encontrada em Frank M. Hasel, “Pressuposições na Interpretação das Escrituras” em Reid, 
Compreendendo as Escrituras, 27-46. 

 
8 Bernard C. Lategan “Hermeneutics” em David Noel Freedman (ed), The Anchor Yale Bible Dictionary, 6 

Vols. (New York, NY: Doubleday, 1992), 3: 149. 
 
9 Carl E. DeVries, “Type, Typology” em Walter A. Elwell e Barry J. Beitzel (eds), Baker Encyclopedia of 

the Bible (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1988), 2109, e Friedbert Ninow, “Typology” em Freedman (ed), 
Eerdmans Dictionary of the Bible (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company, 2000), 1341. 

 
10 Definições sobre o princípio Sola Scriptura podem ser vistas em C. Stephen Evans, Pocket Dictionary of 

Apologetics & Philosophy of Religion (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002), 109, e L. Baird Tipson Jr, 
“Sola Scriptura” em Daniel G. Reid (ed), Dictionary of Christianity in America (Downers Grove, IL: InterVarsity 
Press, 1990). 
 

11 Um bom estudo sobre a relação do pensamento hebraico com o texto bíblico pode ser visto em Jacques B. 
Doukhan, Hebrew for Theologians: A Textbook for the Study of Biblical Hebrew in Relation to Hebrew Thinking 
(Lanham, MD: University Press of America, 1993), 191-218. 
 

12 Definições sobre o princípio Tota Scriptura podem ser vistas em Richard M. Davidson, “Biblical 
Interpretation” em Raoul Dederen (ed), Handbook of Seventh-Day Adventist Theology (Hagerstown, MD: Review 
and Herald Publishing Association, 2000), XII: 61, e Rolf Hille, “The Future of Evangelical Theology” em World 
Evangelical Fellowship. Theological Commission (eds), Evangelical Review of Theology  (Cumbria, UK: Paternoster 
Periodicals, 1990), XIV: 8. 



 

17 
 

CAPÍTULO II 

BREVE DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA HERMENÊUTICA 

 

Neste capítulo será tratado de maneira breve os antecedentes históricos relacionados à 

interpretação das Escrituras desde o judaísmo pós-exílico até os dias de hoje. Também será visto 

brevemente dois métodos hermenêuticos que impactam significativamente o cristianismo nos 

dias de hoje. Será tratado suas origens, e alguns aspectos fundamentais desses métodos. Por 

último será feita uma breve conclusão apresentando de maneira objetiva aspectos relacionados às 

implicações desses dois métodos hermenêuticos. 

 

A Hermenêutica na História Judaico-Cristã 

As Escrituras sempre foram lidas e interpretadas por judeus e cristãos ao longo dos 

séculos. Sempre consideradas como livro sagrado, seus estatutos, ordenanças, profecias, como 

outros temas, eram observados e criteriosamente estudados. O Novo Testamento apresenta o 

próprio Jesus frequentemente interpretando as Escrituras (Lc 4:16-21), no entanto, pode-se ver na 

história do próprio povo hebreu, que nem sempre as Escrituras foram tidas em alta estima e nem 

seus ensinamentos respeitados (2Rs 22:8).  

 

Antecedentes Judaicos 

O cativeiro babilônico1 foi um marco histórico significativo para a religião judaica.  

Antes desse período, os israelitas frequentemente abandonavam os preceitos da Lei e as 

advertências dos profetas introduzindo componentes pagãos da cultura cananéia a sua religião.2 

Ao perceberem ser esse o motivo de seu cativeiro (Jr 17:19-27; 2Cn 36:15-21), os judeus pós-
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exílicos adotaram progressivamente uma obediência mais rígida a Lei criando regras extra-

bíblicas que acabaram sobrecarregando a vida religiosa e obscurecendo significativamente o 

entendimento das Escrituras (Mt 15:5-9). 

Fatores geográficos, culturais e religiosos no judaísmo, ajudaram a desenvolver três 

importantes abordagens distintivas às Escrituras, que vieram a florescer no primeiro século d.C.3  

O judaísmo rabínico centralizado na Judéia promovia uma estrita obediência à Lei 

mosaica e às escrituras hebraicas, a fim de evitar a diluição da tradição e da identidade judaica na 

cultura greco-romana. O Judaísmo helenístico, amplamente disperso, manifestava-se 

principalmente na grande comunidade judaica de Alexandria, no Egito, e era significativamente 

impactado por Filo.4 Esse ramo adotou interpretações alegóricas ao estudo das Escrituras numa 

tentativa de acomodar suas crenças aos conceitos platônicos da filosofia grega. A comunidade de 

Qumran, a noroeste do Mar Morto, desenvolvera uma tendência escatológica na sua interpretação 

das Escrituras, numa tentativa de mostrar que os eventos contemporâneos em sua própria 

comunidade eram o cumprimento das profecias do Antigo Testamento.5 “O cristianismo 

realmente nasceu dentro do contexto do judaísmo rabínico e, posteriormente, se expandiu para os 

domínios do judaísmo helenístico antes de enfrentar maiores desafios no paganismo, que 

caracterizava a maior parte do Império Romano.”6 

 

O Cristianismo Apostólico 

Cristo e seus apóstolos romperam com os limites hermenêuticos do judaísmo de seus dias 

enfatizando a autoridade exclusiva das Escrituras sobre todas as outras fontes de conhecimento 

religioso (Mt 5:18). O alto valor que eles davam às Escrituras e sua equilibrada interpretação de 

seu conteúdo são evidentes não apenas na maneira como Cristo e os escritores do Novo 
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Testamento interpretavam as escrituras hebraicas, mas também no modo como eles enfrentavam 

certas distorções hermenêuticas do judaísmo de seu tempo. Cristo condenou as severas tradições 

rabínicas e rituais exteriores que invalidavam a Palavra de Deus (Mt 15:6-8, cf. 23:1-38). Ele 

também se opôs a qualquer acomodação cultural da Palavra de Deus que anulasse seu poder 

santificador (Jo 17:6-23), como fizeram os judeus helenistas com suas próprias crenças. 

Contrastando uma forma de religião acentuadamente ascética, conforme praticada na comunidade 

de Qumran, Cristo enviou seus seguidores a pregar o evangelho a todas as nações (Mt 28:19).7 

 

O Cristianismo Pós-Apostólico 

Cristo orou para que seus seguidores cumprissem sua missão no mundo, mas para que não 

pertencessem ao mundo (Jo 17: 9-19). Paulo exorta os cristãos a não moldarem seus pensamentos 

aos conceitos do mundo (Rm 12:1-2). No entanto, à semelhança do judaísmo helenístico, o 

cristianismo pós-apostólico acabou acomodando-se à cultura greco-romana. Grandes intérpretes 

cristãos pós-apostólicos como Clemente, Irineu, Orígenes e Agostinho evidenciaram em seus 

escritos tais mudanças, e muitos encontraram no método alegórico base suficiente para 

desenvolver uma acomodação sincrética das Escrituras à cultura popular. 

 

Por si mesmo, o método alegórico teria levado a igreja cristã a uma interpretação pluralista das 
Escrituras, distorcendo sua identidade religiosa. Todavia, a incerteza criada pela interpretação da 
Palavra de Deus por meio de vários paralelismos alegóricos deixava muitos insatisfeitos, levando-os 
a procurar uma única voz autorizada. A função da hierarquia eclesiástica, principalmente o Bispo de 
Roma, interveio para preencher essa procura, favorecendo desse modo a pretensão da Igreja de ser a 
única intérprete correta da Escritura. Interesses eclesiásticos começaram a invalidar a verdadeira 
fidelidade à Palavra de Deus, construindo uma forte tradição hermenêutica não-bíblica.8 
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A Igreja na Idade Média 

A interpretação das Escrituras na Idade Média foi grandemente influenciada pelo método 

alegórico de Orígenes, o qual via em cada passagem da Bíblia quatro significados: o literal, o 

alegórico, o moral e o escatológico.9 Esse método possibilitou o surgimento de uma variedade de 

opções interpretativas, as quais, somadas a influência de Irineu, no que se refere a superioridade 

da tradição em relação as Escrituras, possibilitou a igreja medieval reivindicar facilmente o apoio 

bíblico para muitos de seus ensinamentos não-bíblicos e transferir para si muitas das 

prerrogativas salvíficas de Cristo através de um sistema sacramental. 

Nem todos os intérpretes da Bíblia aceitavam o método alegórico. No quarto século d.C., 

a escola catequética cristã de Antioquia da Síria utilizava o método de interpretação histórico-

gramatical das Escrituras, o qual se desenvolve tendo como premissa que cada passagem tem um 

significado claro e simples transmitido por sua gramática e palavras.10  

A partir do décimo segundo século, pré-reformadores, como os Valdenses,11 John Wycliff 

(c. 1330-1384), John Huss (c. 1372-1415), Jerônimo de Praga (c. 1370-1416), John Calvino 

(1509-1564), John Wesley (1703-1791) tentaram restaurar a autoridade das Escrituras acima das 

decisões eclesiásticas. No entanto, foi somente no século 16 d.C. que as Escrituras voltaram a ser 

aceitas como autoridade normativa. 

 

Reforma e Pós-Reforma 

A Reforma que se iniciou no século XVI abalou significativamente a autoridade da Igreja 

Romana. Com um caráter completamente hermenêutico, provocou significativas e duradouras 

mudanças na maneira de interpretar as Escrituras. Lutero12 rompe com tradições cristãs extra-

bíblicas e recupera o princípio hermenêutico de que a bíblia em seu conjunto é a base de sua 
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própria interpretação.13 Ao fazer isso, Lutero tira das autoridades eclesiásticas a prerrogativa de 

interpretes das Escrituras, permitindo, assim, que a Bíblia falasse diretamente a cada pessoa. 

Começa-se novamente a dar ênfase ao método histórico-gramatical no estudo e 

interpretação das Escrituras.14 No entanto, com exceção a temática da salvação pela graça e por 

meio da fé (Ef 2:8-10), os primeiros reformadores não caminharam em direção a restaurar várias 

outras importantes doutrinas bíblicas que haviam se tornadas obscurecidas após o período 

apostólico.15 Porém, as bases hermenêuticas lançadas por esses reformadores vieram 

proporcionar futuramente tal restauração doutrinária. 

O feito realizado por esses reformadores do século 16 impactou significativamente o 

cristianismo, mesmo mediante a incapacidade em mudar o catolicismo romano.16 Para que se 

mantivesse os princípios reformadores, o movimento protestante, com suas várias ramificações e 

denominações, expressou suas respectivas crenças em credos paralelos e confissões de fé.  

Essas novas declarações foram de grande utilidade para a manutenção da unidade 

doutrinal, porém, elas levaram a tradições que acabaram limitando novas pesquisas das verdades 

bíblicas. Essa estrutura reformadora permaneceu relativamente estável até o Iluminismo, o qual, 

através da filosofia racionalista e da ciência naturalista, começou a desafiar abertamente a 

integridade das Escrituras. 

 

Cristianismo Moderno 

O advento do Iluminismo causou um significativo impacto no cristianismo ocidental. A 

crença na revelação sobrenatural das Escrituras começou a ser substituída por métodos 

naturalistas, e assim, novamente, a maneira de interpretá-la, sofreu significativa mudança. 

“Enquanto os judeus helenistas e os cristãos medievais empregavam o método alegórico para 
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acomodar a Bíblia em direção às respectivas culturas em que viviam, os modernos racionalistas 

desenvolveram o Método Histórico Crítico para acomodar a Bíblia retrocedendo às antigas 

culturas em que ela foi produzida.”17  

O método Histórico Crítico baseia-se na análise literária de documentos sob a perspectiva 

da relação sociocultural e ambiente no qual foram produzidos. Com sua base na filosofia 

racionalista e agora aplicado a compreensão das Escrituras, o método Histórico Crítico levou 

muitos a reinterpretar os relatos bíblicos de forma a desconsiderar a ação sobrenatural, tanto no 

relato quanto no processo de revelação, o que levou inevitavelmente a uma nova hermenêutica, 

agora com uma compreensão “desmistificada” das Escrituras. As referências aos milagres e 

intervenções sobrenaturais passaram a ser entendidas como artifícios retóricos. 

No entanto, no início do século 19, uma forte polarização no meio erudito protestante 

começou a ocorrer. Parte dos estudiosos das Escrituras continuavam defendendo a interpretação 

histórico-gramatical protestante, mas muitos influenciados por conceitos da filosofia racionalista 

começaram a reinterpretar a Bíblia a partir de uma visão histórico-crítica modernista. O Método 

Histórico Crítico continuou dominante até o final do século 20, quando começou a perder 

significativamente seu prestigio e influência devido ao surgimento do pós-modernismo.18 

Enquanto as bases iluministas estavam a provocar descrédito as Escrituras e sua 

autoridade normativa, o surgimento da arqueologia bíblica passa a fornecer elementos que 

comprovariam a historicidade dos relatos bíblicos.19 
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Métodos Hermenêuticos 

Os Métodos Histórico Crítico e Histórico Gramatical apresentam interpretações 

conflitantes no que se refere as Escrituras. Essa realidade está diretamente relacionada à questão 

das bases desses métodos hermenêuticos.20  

Enquanto o Método Histórico Crítico é desenvolvido a partir da filosofia racionalista a 

qual é fortemente influenciada pelo pensamento helenista, o Método Histórico Gramatical tem 

suas origens na estrutura do pensamento filosófico do judaísmo rabínico, e essa diferença é o 

principal fator, e determinante na construção das pressuposições hermenêutica desses métodos. 

Ambos os métodos trabalham na esfera do ideal, e isso ocorre por não corresponderem 

exatamente a nenhuma doutrina especifica.21 No entanto, a compreensão e o entendimento final 

sobre conceitos como: o natural e o sobrenatural, Deus e o ser humano, são resultados diretos 

dessas pré-suposições hermenêuticas as quais por sua vez se originam em pensamentos 

filosóficos diferentes. Assim, a relação entre o pensamento filosófico e as pré-suposições são 

determinantes em relação ao método. Isso significa que, qualquer alteração na base filosófica de 

um método resultará inevitavelmente no surgimento de um novo método de interpretação 

doutrinária.22 “Desvendar o significado das pré-suposições que orientam os métodos de 

interpretação das Escrituras poderá ajudar o pesquisador a compreender melhor o papel 

hermenêutico que elas desempenham.”23 

 

Método Histórico Crítico 

O Método Histórico Critico amplamente utilizado pelo mundo cristão moderno na 

interpretação das Escrituras tem criado uma escola de pensamento significativa. Desenvolvido a 

partir conceitos naturalistas e marcado pelo pensamento filosófico helenista, e por tanto, 
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fundamentado no conceito dualista, vê a realidade como resultado único e direto das ações 

humanas, numa busca interminável de sua essência. 

 

O Pensamento Filosófico Helenista 

A cosmovisão helenista sobre os conceitos relacionados ao natural e ao sobrenatural,24 a 

Deus e ao ser humano, estão diretamente relacionados aos conceitos desenvolvidos pelos grandes 

filósofos gregos: Parmênides, Platão e Aristóteles.25 Não é necessário justificar a relevância 

desses pensadores e suas influências na estrutura e forma do pensamento filosófico antigo. No 

entanto, mesmo sendo extra-bíblicos e especulativos os conceitos desenvolvidos por esses 

pensadores, suas influências, no que se refere a visão clássica de Deus,26 foram marcantes e 

preservadas, como pode-se ver nos escritos de Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino e outros 

que posteriormente seguiram suas escolas de pensamento.27  

Agostinho e Tomás de Aquino não apenas deixam explícita essa visão em seus escritos, 

mas a usaram como a pré-suposição norteadora de suas elaborações teológicas. A influência do 

pensamento teológico desses pais da igreja é ainda significativa e muito viva no século 21.  

Por um processo de muitos séculos, a teoria dos dois mundos28 de Platão acabou 

moldando o pensamento da teologia cristã sobre o mundo natural e o sobrenatural. Na época de 

Agostinho, a teologia já havia definido seus contornos na cosmologia de Platão, mas esse 

processo não foi rápido. Embora as raízes do cristianismo falassem de céu e terra, e das ações de 

Deus em relação ao homem, no inicio do cristianismo muito pouco se desenvolveu na tentativa 

de relacionar o pensamento dualista de Platão com a temática “céu e terra” do Antigo 

Testamento. No entanto, posteriormente as ideias de Platão vieram a ser incorporadas a tradição 

cristã. 
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Sob influência desse conceito, o cristianismo veio a imaginar o céu como atemporal e 

Deus como a personificação mais elevada e perfeita dessa realidade atemporal, em contraste com 

a terra, vista como pertencendo à esfera temporal, histórica e transitória da realidade. Essa 

compreensão da realidade provocou uma distância, e posteriormente uma desconexão, entre a 

esfera atemporal do sobrenatural (Céu) e a esfera temporal do natural (Terra). Devido a essa 

interpretação, criou-se um verdadeiro abismo intransponível entre Deus e os seres humanos, pois 

“entre uma realidade atemporal e outra temporal, completamente diferentes em sua essência, não 

pode existir nenhum ponto de contato. Elas são tão diferentes que não existe nenhum modo pelo 

qual realidades pertencentes a esses dois mundos possam se comunicar. O abismo entre o mundo 

sobrenatural atemporal e o mundo natural temporal parece absoluto”.29 Mas como conciliar o fato 

de que Deus se comunica com o homem? 

Na tentativa de conciliar o conceito intransponibilidade dos mundos com o fato de que 

Deus se comunica com os seres humanos, a visão clássica desenvolveu um outro conceito 

conhecido como “a analogia do ser”, que basicamente significa “semelhança de realidades.” 30 Na 

perspectiva da filosofia, somente Deus é perfeitamente e totalmente atemporal. Por outro lado, as 

realidades criadas representam entidades compostas, em que se unem componentes temporais e 

atemporais. O conceito da natureza humana formada de alma (atemporal) e corpo (temporal) é 

um exemplo simples de como a analogia do ser se aplica a realidades concretas e cotidianas. 

Assim, é possível Deus se comunicar com o homem. Deus (atemporal) pode se comunicar com a 

alma (atemporal) de um ser humano.  

 

 

 



 

26 
 

A Visão Clássica Sobre a Origem do Mal no Cristianismo 

Influenciada pelo pensamento de filósofos helenistas como Parmênides, Platão e 

Aristóteles, mesmo sendo os conceitos desses pensadores extra-bíblicos, a Visão Clássica Cristã 

apresenta o mal como resultado natural da ação criadora de Deus.31 Nesse sentido, pode-se 

afirmar que as narrativas do Gênesis são silenciosas quanto à questão da origem do mal, no 

entanto, a descreve de maneira implícita.  

O mal aparece como uma potencialidade dentro da ação criadora de Deus,32 pois, o 

mundo do ser humano é transitório, pertencente a esfera do natural, e portanto finito. Em outras 

palavras, o homem não foi criado para viver eternamente num estado de perfeição. Foi criado 

essencialmente perfeito, mas para viver em uma realidade finita. Assim, o conflito entre o “bem e 

o mal” é resultante da tensão dessa realidade ou natureza humana. O homem é ao mesmo tempo, 

eterno e mortal, sua essência é eterna, mas sua realidade é transitória, e essa condição humana, 

foi intencionalmente criada por Deus.  

Nesse sentido, a incompreensão humana de sua realidade e natureza, gera no homem a 

ideia do mal. O mal é tudo aquilo que não é desejável, e por tanto, deve ser evitado ou destruído. 

Assim, o relato bíblico do Gênesis é compreendido como uma descrição metafórica do conflito 

dessas realidades em face a percepção humana de sua condição existencial.  

Compreendendo a perspectiva de eternidade, o ser humano vive incessantemente tentando 

vencer o estado transitório de sua natureza, buscando “ser como Deus”. Esse desejo de “ser como 

Deus”, não é visto como arrogância, orgulho, ou simplesmente uma busca por poder, mas uma 

necessidade em face da morte. 

Assim, o mal é personificado como um poder que está em constante oposição a Deus, e 

em oposição aqueles que buscam “ser como Deus”. Nesse sentido, a definição de pecado, é 
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subjetiva, pois o que se entende por pecado são as percepções geradas numa rede entrelaçada de 

incertezas, ansiedades, atitudes defensivas em face a existência transitória humana. Assim, nessa 

perspectiva, o pecado é levado ao nível de um estado psicológico. “Ser como Deus” é uma 

tentativa humana de buscar a eternidade, a perpetuação da vida, pois, como os seres humanos não 

podem viver na realidade de Deus, se esforçam para alcançar esta realidade através da 

divinização da humanidade.33  

 

Método Histórico Gramatical 

O Método Histórico Gramatical é pouco utilizado no mundo cristão moderno na 

interpretação das Escrituras. Desenvolvido nas bases do pensamento filosófico hebraico, 

interpreta os textos bíblicos nas perspectivas: literal e histórica. 34 Fundamentado no conceito 

monista, vê a realidade humana como resultado das ações conjuntas entre seres humanos, Satanás 

e suas forças, e Deus e suas forças. 

 

O Pensamento Filosófico Hebraico 

A cosmovisão hebraica não vê as questões relacionadas ao natural e ao sobrenatural como 

fenômenos completamente independentes, mas como aspectos diversos de uma mesma realidade. 

Essa visão é conhecida como Monismo (do grego monis, “um’) e é uma estrutura de pensamento 

que defende a unidade das realidades (em metafísica) ou a identidade entre mente e corpo (em 

filosofia da mente),35 e esta diretamente em “oposição ao pluralismo,36 e ao dualismo37 ou seja, à 

afirmação de que existem realidades separadas”.38 

Esse entendimento da realidade pressupõe uma visão de conjunto, baseada em quatro 

conceitos, que, entorno dos quais giram todos os outros temas bíblicos, a saber: o mundo, o 
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tempo, o homem e Deus.39 Neste sentido, esses conceitos são aspectos diversos de uma mesma 

realidade, e não fenômenos completamente independentes. Essa estrutura de pensamento também 

é conhecida como Sintética.40 Isso acontece porque “o pensamento hebraico não constrói a 

verdade a partir de um sistema filosófico, mas é uma resposta a um evento. Assim, no hebraico, é 

o pensamento que segue o evento e não o contrário.”41 

Esta breve análise da cosmovisão hebraica não pretende, contudo, ser exaustiva, pois 

preocupa-se apenas em desenvolver uma síntese do pensamento do Hebreu. 

 

O Conceito Hebraico do Mundo 

Os hebreus não tinham palavras específicas para expressar sua ideia do espaço onde 

viviam. Eles tinham, portanto, que recorrer a uma paráfrase “Céus e Terra”, uma expressão que 

sempre está associada à ideia da criação (Gn 1:01 I; Is 65:17; Jr 33:25, Sl 115:15, 121:2, 124:8, 

134:3; 146:6, etc.). Assim, a cosmovisão hebraica do mundo é fundamentalmente comprometida 

com a doutrina da Criação. Desse modo, a expressão “Céu e Terra”, só se aplica ao universo 

humano, ao mundo criado em que o homem é uma parte integrante, e não se preocupa em fazer 

referência a mundos que estão além da experiência humana, embora não os ignore (Jó 38:7; Sl 

148:2-4), e nem com a realidade científica e objetiva do mundo, mas apenas se interessa com 

aquilo que se relaciona com sua realidade, da qual tira todas as suas implicações teológicas. 

 

O Conceito Hebraico do Tempo 

O conceito do tempo na cosmovisão hebraica não é abstrato como algo externo a 

realidade. Ele está relacionado com o seu conteúdo e até mesmo identificado com ele. “A 

prioridade do conteúdo do tempo ao contrário da declaração cronológica do tempo pode ser 
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observado no fenômeno linguístico que o verbo hebraico não possui tempos reais. As ações são 

primariamente completadas e determinam o conteúdo, e não pelas categorias de tempo passado, 

presente e futuro”.42 Assim, quando no hebraico tenta-se expressar a ideia de passado e futuro, 

faz-se isso a partir da essencial ligação entre o tempo e o homem. A ideia de passado e futuro é 

processada através dos termos espaciais: “antes” (Sl 139:5) e “depois” (Gn 22:1). O passado é 

então entendido como algo que já estava aqui, antes do homem, ao passo que o futuro é entendido 

como algo que vem depois dele, e portanto, ainda não experimentou. Estas duas dimensões de 

tempo não existem por si só. Elas só são percebidas subjetivamente em relação ao homem real no 

espaço. Assim, o tempo é criado junto com o universo. A luz é chamada “dia” e a escuridão é 

chamada “noite”. Deus marca o tempo, e os luminares são criados posteriormente para realizar a 

mesma função (Gn 1:4, 14). Tanto o tempo, quanto o universo, são compreendidos como um 

presente (Ec 3:1) e por isso é visto como algo positivo.  

 

O Conceito Hebraico do Homem 

Como o mundo e o tempo, o homem é definido como o resultado da ação criadora de 

Deus. Essa descrição é vista em Gênesis 2:7: “Então, formou o SENHOR Deus ao homem do pó 

da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente” (ARA).  

O material do homem é completamente terreno. Não há nada de divino nele. A etimologia das 

expressões: “homem” (Gn 2:7) a partir da “terra” (Gn 2:1), apresenta, em um nível linguístico, 

que o homem é nada além de pó (Gn 3:19; Ec 3:20, 12:77; Sl 30:9) e esta natureza terrestre é 

constantemente lembrada nos rituais de arrependimento (Js 7:6; Jó 2:12; Ne 9:1). No entanto, a 

descrição da criação do homem sugere também que além do elemento terra, Deus cria um novo 

elemento, “respiração”. O homem não é apenas um ser terrestre, ele é um ser vivente. Esta 
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capacidade está implícita na palavra nefesh, do hebraico, que designa o produto final proveniente 

da combinação dos dois elementos “terra” e “respiração”. A palavra nefesh é um termo aplicado 

tanto a homens quanto a animais (Gn 2:7, 19). Etimologicamente conota a ideia de respiração (Jr 

15:9). O texto, entretanto, sugere que o homem é mais do que apenas a adição de dois elementos. 

O homem é de fato o resultado de duas operações divinas. A definição do homem não é estática, 

referindo-se à análise da composição do homem, mas sim dinâmica, pois ele é informando e 

instruído sobre a ação criadora de Deus. Assim, o homem é concebido para ser uma criatura 

complexa. 

 

O Conceito Hebraico de Deus 

Como os conceitos do mundo, do tempo, e do homem, o conceito hebraico de Deus 

também está muito comprometido com a ideia da Criação. Deus é o Criador. A realidade de Deus 

se impõe para além de qualquer demonstração. Ele existe antes do tempo, do mundo e do homem 

(Sl 90:2). No hebraico não tenta definir ou analisar o conceito sobre Deus. O fato é que Deus é 

inconcebível a mente humana. É impossível representá-lo (Ex 20:4). A única certeza é que Ele 

está vivo. A expressão “Deus vivo” é uma das declarações mais frequentes a respeito de Deus (Js 

3:10; Jz 3:19; 1Sm 14:39, 25:34, Ez 05:11, Sl 84:3, etc.). Sua existência jamais é questionada. 

Somente o tolo diz: “Não há Deus” (Sl 14:1 cf. Jó 2:10). Por outro lado, a realidade de Deus é 

experimentada no espaço (Dt 26:15), no tempo (Ex 20:8-11) e entre os homens (Gn 18). Estes 

dois fatores parecem estar em tensão, mas Deus é inconcebível, invisível, ao passo que também é 

uma realidade concreta e viva. O conceito hebraico de Deus reflete a complexidade da divindade 

através dessa tensão e ao mesmo tempo apresenta o fato de que Deus nunca pode ser 

compreendido. 
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A Visão Hebraica Sobre a Origem do Mal 

“Mal” ou maldade, chamado ra ou raah no hebraico do Antigo Testamento, é traduzido 

para o grego como kakos ou poneros e está em oposição ao “bem” ou ao divino.43 Assim, sempre 

denota algo negativo e que também se opõe a Deus. No sentido de negativo, o mal pode se referir 

simplesmente a experiência de eventos naturais ou objetos, por exemplo: Lemos no Antigo 

Testamento de um “mau”, como a água salobra (2Rs 2:19); também, quando os Israelitas se 

queixam de Moisés e Aarão por os terem levados a um “mal”, isto é, lugar miserável que “não há 

cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber!” (Nm 20:5, NVI). Além disso, 

pode-se ler na história de José, em seu sonho profético no Egito sobre um período de sete anos de 

fartura e sete anos de miséria, que o período de miséria é considerado “mal” (Gn 41:1-37).  

O “mal” pode também significar um sentido de inferioridade e inutilidade, mas também 

pode significar algo inadequado para uso religioso. Neste sentido, o comer do fruto, a terra, ou 

até mesmo pessoas (1Sm 25:3) podem ser um “mal” ou algo ruim.44 Além disso, um animal 

selvagem é chamado de “animal do mal” (Gn 37:20). Também, a menção de que a má reputação 

de uma pessoa é “mal” (Ne 6:13, Dt 22:19). O mal é simplesmente o que é ruim, sem levar em 

conta a sua condição, seus valores, tendências boas ou más. 

No que se refere a humanidade, o mal está relacionado a questão da moral. O salmista 

clama a Deus, pedindo-lhe para protegê-lo das pessoas perversas “cujo coração maquina 

iniquidades e vive forjando contendas” (Sl 140:2, ARA). Em conexão com a narrativa do Dilúvio 

é dito que a maldade dos seres humanos “tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos 

pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal” (Gn 6:5, NVI). Um infrator é 

“mal” e precisa ser morto (Dt 17:1-7). Uma pessoa má é caracterizada pelo orgulho (Jó 35:12). O 

temor do SENHOR consiste em aborrecer o mal (Pv 8:13). Homens, mulheres, crianças, vizinhos 



 

32 
 

e toda a comunidade israelita podem ser maus ou ruins (Nm 14:27). Mesmo os caminhos da 

humanidade são por vezes maus e reprováveis (Jr 18:11), bem como o modo de proceder em 

relação ao que é sagrado (Ez 8:9), ou atos maliciosos dos homens (Dt 28:20). O mal está em 

contraste com o bem (2Sm 13:22), de modo que o conceito “bem e mal” pode representar a 

totalidade.45   

Quando o mal denota um ato humano ou atitude, ele se coloca em oposição a Deus e sua 

vontade.46 É mal o fato de Israel, como nação, se voltar para outros deuses (2Cr 12-14) e também 

é mal o castigo de Deus (Dt 31:17). O apócrifo Sabedoria de Salomão diz: “a adoração de ídolos 

é o início, causa e fim de todo o mal (Sb 14:27). O castigo de Deus para indivíduos ou todo o 

povo, quando se desviam de Seus caminhos é um mal ou calamidade. No mesmo sentido 

Jeremias diz: “Ouve tu, ó terra! Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus 

pensamentos; porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei” (Jr 6:19, 

ARA). No entanto, o salmista também pode dizer o contrário: “Ainda que eu ande pelo vale da 

sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo” (Sl 23:4, ARA). Isso 

significa que o caminho da alienação de Deus leva à destruição do indivíduo (Is 59:2), e também 

destruição a todo o povo. No livro dos Provérbios, os seres humanos são advertidos a abandonar 

o mal e a usar a sabedoria para fazer do bem (Pr 14:22). Do mesmo modo, o salmista adverte: 

“Vós que amais o SENHOR, detestai o mal; ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão 

dos ímpios” (Sl 97:10, ARA) . Esta ligação de ação e consequência, porém, nem sempre 

acontece, pois o Deus que envia o mal, também o recebe. 

No que se refere à ética, o mal está diretamente ligado ao pecado. No episódio de José 

com a esposa de Potifar, José reconheceu imediatamente a ligação entre a imoralidade e o 

pecado, ele disse: “como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?” (Gn 39:9, 
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ARA). Davi reagiu de forma semelhante, quando o profeta Natã o repreendeu por sua má conduta 

no episódio de Bate-Seba e Urias. Davi não se limita a dizer que apenas errou, mas que “Pequei 

contra o Senhor” (2Sm 12:13). O mal que uma pessoas pratica não se restringe apenas ao âmbito 

interpessoal, mas é sempre um comportamento contra Deus, ou seja, é pecaminoso. O fenômeno 

do pecado, portanto, não pode ser ignorado em qualquer discussão sobre o conceito de mal no 

Antigo Testamento. 

Existem várias palavras para pecado na língua hebraica. A mais utilizada é chattat ou 

chet. No sentido bíblico, “Errar o alvo” ou “afastar-se do caminho” tem o mesmo sentido de 

“profano” em hebraico, e é representado pelo “pecado”.47 Embora o uso puramente profano da 

palavra seja raro, ilustra o significado religioso da palavra. O pecado é uma falha, é errar o tiro de 

uma flecha ao alvo. 

Outra narrativa interessante que ajuda a compreender a concepção de pecado no período 

pré-exílico é o episódio entre Abraão e Abimeleque (Gn 20). Aqui, o pecado não é definido como 

transgressão de uma lei expressa ou mandamento de Deus. Mas como em todo o Antigo 

Testamento, é uma ofensa contra Deus. Os seres humanos não pecam contra a sua natureza, 

contra alguma pessoa, ou contra alguma norma, mas sempre contra Deus. Para os hebreus, o mal, 

o que origina o pecado, não reside, nem possui qualquer identificação como não tem sua origem 

em Deus, mas pelo contrário, é algo que se coloca contra Deus. 

 

Cosmovisão Helenista ou Hebraica? 

São claras as diferenças entre a cosmovisão Helenista e Hebraica. As implicações dessas 

estruturas de pensamento diferentes são significativas quando analisadas sob a perspectiva da 

hermenêutica usada para se compreender as Escrituras.  
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Considerando-se a autoridade e natureza de Jesus como encarnação do próprio Deus (Jo 

1), suas declarações atribuindo a autoria dos escritos hebreus a seus respectivos autores e épocas 

como compreendido pela tradição rabínica (Mc 7:10; 12:26; Lc 2:22; 5:14; Mt 15:7; 24:15), 

denota uma vindicação dessa tradição e não apenas uma apropriação dela. Essa perspectiva 

coloca inevitavelmente a cosmovisão hebraica como parte integrante ao método de interpretação 

das escrituras. 

É fato que existem semelhanças da estrutura religiosa hebraica quando comparada a 

nações de seu tempo. Um exemplo claro disso é o Zoroastrismo ou Parcismo.48 No entanto, pode-

se observar sempre uma tentativa em espelhar a religião hebraica a cultura do antigo Oriente 

Médio, e não o contrário. Esse mesmo olhar em relação as origens dessa religião, é atribuído ao 

método de interpretação das Escrituras.  Não estamos aqui desconsiderando a influência e 

interferência mútua de ambas as formas de pensamento nas respectivas culturas ao longo da 

história, mas procurando demonstrar que desconsiderando a cosmovisão hebraica ao método de 

interpretação das Escrituras, ou até mesmo atribuindo outra estrutura de pensamento ao método, 

inevitavelmente a compreensão será diferente da compreensão religiosa e teológica de seus 

autores (Mt 5:17). 

 

Implicações 

 Muitas são as diferenças e contrastes entre a cosmovisão Helenista e Hebraica, e suas 

implicações não podem ser desconsideradas. É importante destacar, que no que se refere a 

estruturas de pensamentos filosóficos, nenhum dos aspectos que compõe esses pensamentos é 

visto de forma independente, todos se relacionam entre si. 
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Apenas exemplificando, ao se olhar para o elemento fundamental da fé judaico-cristã, o 

Messias, Jesus Cristo, e o testar a vista desses dois modelos filosóficos, será possível ver em 

partes as implicações dessas visões na hermenêutica bíblica. 

Enquanto no pensamento hebraico, Jesus é a encarnação do próprio Deus, pois, em sua 

concepção monista, as realidades de Deus e do homem se relacionam, o pensamento helenista 

tem dificuldades de ver dessa forma. Em sua concepção dualista, as realidades de Deus e do 

homem estão distantes e o abismo entre ambas não pode ser transposto. Nesse sentido Jesus é 

apenas humano, um personagem histórico, e não um Deus encarnado. Nesse ponto, 

compreensões relacionadas às temáticas da salvação, da morte, do pecado e do juízo, e muitas 

outras, são diretamente afetadas.  
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CAPÍTULO III 

ORIGEM, QUESTÕES E ESPECTATIVA 

 

Nas Escrituras se encontra a temática do Conflito Cósmico como o elemento central de 

toda religião judaica e cristã primitiva. Isso acontece, porque um dos mais antigos e mais 

importantes livros do judaísmo, o livro do Gênesis, apresenta narrativas significativas sobre o 

tema que, não só demonstram o pensamento religioso israelita já por ocasião do Êxodo, mas que 

por sua importância, veio a influenciar todo o desenvolvimento de sua teologia.  

Neste capítulo, de forma objetiva, alguns temas relevantes a compreensão da temática do 

Conflito Cósmico nas Escrituras, serão abordados. 

 

A Origem do Conflito Cósmico 

Na Bíblia, a origem do Conflito Cósmico não pode ser estudada separadamente do tema 

relacionado à origem do mal, e isso por um motivo óbvio: O Conflito Cósmico se estabelece em 

função do surgimento do mal, no lugar onde as Escrituras chama de “Céu”, o que no contexto da 

origem do mal e do conflito, pode ser entendido como sendo o reino ou governo universal de 

Deus, até essa ocasião, único em toda a criação. 

  

Era Plano de Deus Que Existisse o Mal? 

Existe muita diferença em saber que algo vai acontecer e desejar que algo aconteça, ou até 

mesmo trabalhar para que ele aconteça. E é nesse sentido que podemos entender a existência do 

mal. Era realmente plano de Deus, ou trata-se de um fator externo a Seus planos, Sua criação e 

Sua própria essência?  
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No que se refere a essas questões, o conceito da predestinação, vem sendo discutido por 

muitos teólogos e intelectuais religiosos através dos séculos na igreja cristã.1 Essa discussão está 

relacionada a duas questões: a liberdade humana e a soberania de Deus, e como elas se 

relacionam. Alguns comentaristas, a fim de preservar a liberdade humana, tendem a limitar a 

soberania de Deus de alguma forma. Outros fazem um esforço especial para enfatizar a soberania 

de Deus e, assim, sacrificam a liberdade humana. E outros ainda tentam preservar a ambas 

através de argumentações teológicas.2 

O fato é que a pergunta permanece: Se Deus sabia, porque criou? Primeiramente deve-se 

ter em mente que o amor é a essência de Deus: “Deus é amor” (1Jo 4:8, 16). No entanto, o amor é 

de natureza dinâmica, assim como o ódio: dos sentimentos as palavras, e das palavras aos atos. Se 

não exercido, míngua e desaparece. Assim, a criação é uma expressão de amor, e portanto, 

dinâmica. Deus sabia por pré-ciência, que o pecado ocorreria, mas se em função disso, não 

criasse o universo e a vida, que sentido teria? Por outro lado, se na origem do mal Deus o 

eliminasse arbitrariamente, Ele estaria destruindo em absoluto a liberdade. Tanto no primeiro 

como no segundo caso, o resultado seria a perda da Sua essência. Deus deixaria de ser o que 

sempre foi: amor.  

 

Perfeição e Morte 

As Escrituras não desenvolvem o tema da origem do mal de maneira ampla. Basicamente 

restringe-se a três narrativas: Duas relacionadas a sua origem no Céu, as quais narram o motivo 

que levou Satanás, um dos principais arcanjos, o mais honrado de todas as criaturas de Deus, a se 

rebelar contra Ele (Is 14:12-15; Ez 28:11-19); e uma relacionada a sua origem na terra, quando o 

primeiro casal decide se unir a Satanás aceitando seus argumentos e sua ideologia duvidando do 



 

41 
 

caráter de Deus e negando Sua palavra (Gn 3). Essas narrativas se desenvolvem a partir de um 

elemento comum: a perfeição. Pode-se identificar de maneira clara nessas narrativas que tanto 

Satanás quanto o primeiro casal foram criados com natureza perfeita, e como já vimos no 

capítulo anterior, que de acordo com a cosmovisão hebraica, o mal não estava potencialmente 

presente na criação, pelo contrário, não pertencia a criação. No entanto, o mal foi resultado da 

perfeita criação de Deus, não como uma potencialidade, mas como resultado direto do exercício 

do livre-arbítrio.  

Se, entende-se que o livre-arbítrio é o ápice da perfeição da criação de Deus, é plausível 

admitir pelo menos duas coisas: (1) A liberdade implica em fazer escolhas, as quais resultam em 

consequências. Nesse sentido, as escolhas poder ser de acordo com a vontade de Deus (Mt 7:21), 

ou diferentes (Is 58:13; At 14:15-17); (2) Deus, sendo alguém que ama, preservaria a qualquer 

custo a perfeição de sua criação (Is 53:5-7). 

As Escrituras, nos relatos que se referem ao uso do livre-arbítrio por parte de Satanás, não 

apresentam de forma explícita se ele possuía a noção completa das consequências implicadas em 

seus atos, mas não deixa de sugerir (Ez 28:16-17). Isso ocorre, como também vimos no capítulo 

anterior, em função da cosmovisão hebraica que tem como ênfase tratar prioritariamente questões 

relacionadas a realidade do ser humano e de seu mundo, e não outras realidades. Mas, no que se 

refere a compreensão das consequências por parte do primeiro casal, ela é clara (Gn 2:16). 

Feitos a “imagem e semelhança” de Deus (Gn 1:26), e isso também no que se refere a 

capacidade de poder fazer escolhas com consciência, qualquer opção divergente que tomassem, 

seria também de pessoal responsabilidade.  

A potencialidade passiva3, para o surgimento do pecado, sempre foi constante na criação 

de Deus. Seres livres fazem livres escolhas, caso contrário, não seriam a “imagem e semelhança” 
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de Deus livre. Possibilidade de pecar havia, necessidade nunca. Se o pecado fosse algo necessário 

e até mesmo planejado, então estaria justificado, e consequentemente não poderia ser rejeitado e 

nem condenado por Deus. Tentar explicar a existência do pecado como elemento implícito na 

criação é o mesmo que justificá-lo. 

De fato, a eterna perfeição dos seres criados por Deus, seria uma probabilidade, pela 

ausência de um importantíssimo fator chamado, experiência. A obediência baseada na 

experiência sempre se demonstrou mais confiável e segura (Na 1:9). 

 

Consequências do Mal 

Entre os desastres que têm ocorrido neste planeta nenhum pode ser comparado com a 

queda do primeiro casal. Na verdade, é por causa desta catástrofe inicial que nosso mundo tem 

enfrentado e experimentado todas as outras catástrofes. É perceptível que há algo indescritível e 

muito errado conosco e com o mundo em que vivemos.4 Essa primeira catástrofe, mudou 

completamente a realidade humana e consequentemente a história. 

 Muitas foram as consequências provocadas pelo aparecimento do mal na criação de Deus. 

Basta olhar ao redor para identificá-las com facilidade. Algumas dessas, imediatas e 

significativas. 

 

A Separação de Deus 

O primeiro casal, no Éden, possuía plena e perfeita comunhão com Deus, mas como 

resultado do pecado, essa comunhão foi rompida. Isso significa que de alguma forma a maneira 

como eles se comunicavam com Deus, e Deus com eles, foi modificada. Desde então a 

humanidade esta impedida deste grande privilégio. O pecado é algo tão grave que não só rompeu 
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a comunhão com Deus, mas destituiu a imagem de Deus no ser humano, tornando-o semelhante 

aquele que já não desfrutava da comunhão com Deus, Satanás. Essa semelhança com Satanás é 

descrita nas escrituras em termos de uma amizade íntima. Lemos em Gênesis 3:15 que “Porei 

inimizade entre ti (Serpente) e a mulher (Eva)”. Em outras palavras Deus está afirmando que, 

após a primeira experiência humana do pecado, o ser humano e a Serpente passaram a desfrutar 

de uma amizade, ou seja, estavam em comunhão. Assim, o pecado não só separou o ser humano 

de Deus, mas os uniu a Satanás. O pecado não só destruiu a imagem de Deus no ser humano, mas 

criou em uma nova imagem. 

 

Perda de Privilégios 

O primeiro casal, em função da comunhão que possuíam com Deus, desfrutava de 

privilégios que tornava mais significativa e agradável a experiência com Deus e com o mundo em 

que viviam, no entanto, o pecado provocou a perda desses privilégios. Podemos destacar a perda 

do esclarecimento espiritual e intelectual. Após o pecado, o primeiro casal percebeu sua nudez 

(Gn 3:10). Isso significa que eles haviam perdido a santidade e inocência. É fato que o pecado 

lhes trouxe um esclarecimento real sobre o mal, mas paradoxalmente, o pecado também 

mergulhou-os no abismo e nas trevas da ignorância. Isso porque, uma vez rompida a comunhão 

com Deus o privilégio ao conhecimento e a sabedoria de Deus se perdeu. 

 

Nova Condição: Escravidão do Pecado 

O pecado trouxe consigo um deslocamento da natureza espiritual humana. Esse 

deslocamento levou o homem a um estado de desorientação, possibilitando a Satanás a tornar-se 

o poder central e dominante no mundo. Onde deveria estar o trono de Deus, Satanás colocou o 
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seu trono. Satanás transformou a vida humana, de um estado livre no Éden, para um estado de 

escravidão na terra, e de sofrimento por causa do pecado. Assim, o ser humano se tornou incapaz 

de vencer Satanás através de suas próprias forças. Não foi mais possível ao homem, resistir às 

tentações de Satanás. 

Algo misteriosamente mal aconteceu à natureza humana, que veio resultar na escravidão 

ao poder do pecado. Um elemento discordante entrou na vida humana. A vontade do homem e de 

Deus não mais estavam harmonizadas. Esse novo elemento corrompeu a natureza humana de tal 

forma que era impossível para os seres humanos por si mesmos fazerem o bem (Gn 5:5-6). O 

egoísmo é a natureza do pecado. Desde a primeira experiência humana de pecado, de geração em 

geração, o pecado se espalha como uma doença contagiosa. Os descendentes do primeiro casal 

não poderiam herdar o que seus pais não possuíam. Set, foi um personagem digno, e ocupou o 

lugar de Abel no que se refere a fazer o que era direito, no entanto, Set herdou de seus pais a 

mesma natureza de Caim, a natureza do pecado. Abel, como Set, não possuíam nenhuma 

bondade maior em sua natureza do que Caim. Ambos nasceram no pecado. Essa natureza 

pecaminosa, essencialmente egoísta e rebelde, é a característica que reflete a natureza espiritual 

de cada pessoa nascida aqui neste mundo. Recebe-se dos primeiros pais a herança, e a herança é o 

pecado e suas consequências.5 

Depois da primeira experiência humana com o pecado, o pecado deixou de ser um 

elemento externo sugestivo e passou a assumir plenamente o controle da essência humana. 

Passou a liderar a vida, os pensamentos, os atos, as relações interpessoais e espirituais. O pecado 

tornou-se inerente no ser humano e ocasionou o desenvolvimento natural de propensões a 

desobediência, motivada unicamente pelo egoísmo (Mt 7:20-23). 
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Morte e Miséria 

O pecado teve um impacto no céu e, em particular no nosso mundo. O primeiro casal 

possuía o privilégio de comer o fruto da árvore da vida, o que lhes proporcionava vida. Mas agora 

com a introdução do pecado, o mundo estava destinado a ruína e destruição. O mundo seria 

povoado por mortais condenados a miséria e a morte e nenhum ser humano seria capaz de 

escapar dessa realidade. Semelhantemente a uma flor, quando arrancada da planta, imediatamente 

morre, pelo fato de não mais receber do caule a seiva, que a mantém viva, o pecado traz a morte 

que é a consequência direta do rompimento da comunhão com a fonte geradora de vida, isto é: 

Deus. A possibilidade da imortalidade foi perdida em função da desobediência e descrença na 

palavra de Deus, e a perspectiva da morte agora torna-se uma realidade. Os primeiros pais não 

poderiam transmitir a seus descendentes aquilo que não possuíam: vida. Suas escolhas e atos 

trouxeram miséria e morte, e o mundo tem desde então sentido o impacto dessa realidade. 

 

Novo Reino 

O universo foi drasticamente afetado pelo ato da descrença em Deus e em sua palavra. 

Após a primeira rebelião no céu (Is 14:10-15), um novo reino, em oposição ao reino de Deus 

surgira no universo. Satanás, depois de ter convencido grande parte dos anjos a se unirem a ele 

(Ap 12:4) e ter sua tentativa em usurpar o trono de Deus frustrada, investiu todas as suas forças 

contra a recém criada terra, na tentativa de estabelecer aqui seu domínio.  

O domínio sobre toda a terra, oferecido por Deus ao primeiro casal (Gn 1:26), ficou 

comprometido (Gn 3:16-18). Da mesma maneira que o casal expressou rebelião contra Deus, a 

natureza passou a expressar certa rebelião contra o homem. E esse é um aspecto significativo. 

Diferentemente da estrutura de governo criada por Deus, onde reina a paz, na estrutura de 
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governo oriunda dos ideais de Satanás, reina a guerra. Em todas as instâncias dos domínios de 

Satanás, além da rebelião direta contra Deus, seu reino vive um estado permanente de rebelião 

entre si (Pr 18:7; 21:7), e isso não poderia ser diferente, pois está alicerçado sobre as bases do 

egoísmo. Enquanto a ênfase do reino de Deus é “Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu 

coração, de toda a tua alma e de toda a tua força” (Dt 6:5, ARA), e “amarás o teu próximo como 

a ti mesmo” (Lv 19:18, ARA), a ênfase do reino de Satanás é destruir a dignidade do homem (Sl 

62:4). O mesmo espírito de rebelião contra Deus que Satanás iniciou no céu se expande em todas 

as estruturas de seu reino na terra, e assim será até o final da história desse Conflito Cósmico. 

 

Calcanhar Ferido 

É difícil é compreender todos os aspectos e detalhes relacionados ao surgimento do mal. 

O fato é que Deus optou em solucionar o problema do pecado, fazendo cumprir em si mesmo a 

lei que havia instituído. “Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o 

descendente dela; este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar” (Gn 3:15, NVI). No 

entanto, Pedro apresenta que essa decisão já fora tomada antes da fundação do mundo (1Pe 1:19-

20). Neste sentido, “mundo” também pode ser aplicado a criação universal de Deus.6 

 O fato é que através do desenvolvimento da história terrestre, ficou demonstrado 

claramente a verdadeira natureza e essência do caráter de Deus e de Satanás e os resultados e 

consequências de seus governos.  

 A vida e a morte de Jesus, não fora apenas um exemplo a ser seguido pela humanidade, 

mas a aplicação da sentença no processo de validar e perpetuar o governo de Deus e as leis por 

ele criadas enquanto invalida os ideais defendidos por Satanás e decreta o fim de seu reino. 
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 Em sua morte, Jesus sofreu a punição pelos pecados da humanidade (Is 53:4-8). Pagou a 

sentença exigida em sua lei em função da desobediência. No entanto, o exemplo do sofrimento 

físico e brutal experimentado por Cristo, embora deva ser seguido por aqueles que se dizem Seus 

discípulos, e que em certo sentido tem influência salvadora sobre aqueles que assim vivem, não é 

o que salva da morte eterna. A consequência direta do pecado é a morte (Rm 6:23) da qual não há 

retorno. É a aniquilação total e eterna (Ap 21:8). No entanto, Deus prometeu à humanidade que 

Cristo Se tornaria o substituto (Ap 21:8 cf Rm 5:19-21). A morte de Cristo significa vida 

abundante (Jo 10:10) e eterna. A morte do verdadeiro cordeiro (Jo 1:29) mostra misericórdia, 

compaixão e perdão, misturados à justiça. 

 Sua ressurreição representa o cumprimento satisfatório da sentença. Representa que 

alguém sem pecado (Is 53:9 cf. Ex 12:1-17), morreu em cumprimento da expectativa divina de 

juízo, proporcionando assim liberdade aos cativos do pecado (Lc 4:18-21). Isso também pode ser 

evidenciado através da declaração de Jesus momentos antes de sua ascensão aos céus, onde Ele 

diz: “Foi me dada toda autoridade no céu e na terra” (Mt 28:18, NVI). Essa declaração denota 

certa ausência de autoridade no que se refere a ação divina no trato com pecado, no entanto, essa 

ausência de autoridade é completamente sanada por ocasião da ressurreição de Cristo.  

 É importante esclarecer a diferença entre poder e autoridade. Deus, soberano, criador de 

todas as coisas (1Tm 6:15), conhecedor de todos os caminhos (Sl 139:3), tem poder ilimitado 

para agir como e quando desejar (Jó 42:2), no entanto, dentro de uma perspectiva de liberdade, 

possuir poder não implica em possuir o direito de fazer uso dele. A autoridade para fazer uso 

desse poder, no que se refere o trato com o pecado, deveria ser conquistada. Assim, a declaração 

de Jesus em Mateus 28:18, indica o fim da tensão. 
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 Em seu ministério, Jesus constantemente procura estabelecer uma identificação de poder e 

autoridade com Deus. Algumas declarações evidenciam isso: “quem me vê, vê o Pai” (Jo 14:9, 

NVI); “as palavras que eu lhes digo não são minhas. Ao contrário, o Pai, que vive em mim, está 

realizando a sua obra” (Jo 14:10, NVI); “o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para 

perdoar pecados” (Mt 9:6, ARA). O constante uso da expressão “Eu Sou” por parte de Jesus (Jo 

6:20, 35, 51; 8:12; 9:15; 10:7, 9) também era uma maneira de criar essa identificação. João, na 

introdução do seu evangelho busca estabelecer a mesma relação (Jo 1:1:18). Essa identificação é 

bastante significativa, pois apresenta que o cumprimento da sentença exigida pela lei divina, fora 

cumprida por não menos que aquele que estabeleceu a lei. 

 

Questões Relacionadas ao Conflito Cósmico 

 A relevância da temática do Conflito Cósmico com suas implicações relacionadas a 

origem e extinção do mal da realidade existencial humana, ocasiona a reflexão e debate sobre 

diversos outros temas periféricos, mas de significativa importância ao estudo.  

Nessa seção vamos analisar apenas alguns temas que podem contribuir a melhor 

compreensão da temática do Conflito Cósmico como apresentado nas Escrituras. 

  

Forças Destruidoras 

As Escrituras fazem referências claras a três forças destruidoras que atuam no mundo, e 

estão diretamente relacionadas à temática do Conflito Cósmico. Elas são identificadas como: a 

“ira de Deus” (Na 1:2-3), a “ira de Satanás” (Ap 12:12) e a “ira das nações” (Ap 11:18). É 

impressionante como a mente humana é frequentemente levada a se fixar na “ira de Deus”, e não 

nessas outras duas forças que atuam em igual ou maior intensidade em nosso mundo. 
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A “Ira de Deus” 

As Escrituras apresentam a ação destruidora de Deus como um ato estranho a sua natureza 

(Is 28:21, cf. 1Jo 4:8 e 1Co 13:4-7). No entanto, por algumas vezes Deus destruiu (Gn 6:7; 19:24; 

Ex 12:12) e ainda destruirá parte de sua criação (Is 13:9). Isso é chamado de “ira de Deus”.7 Isso 

acontece em função de dois fatores: a questão de justiça (Jó 36:6; cf Os 14:9 e 6:7; 8:1) e a 

questão de preservação (Mt 24:22). 

 A justiça é algo necessário. A não aplicação de justiça demonstra uma condescendência 

com a injustiça e com o mal, em outras palavras, se Deus não aplicar a justiça, significa que Ele 

não se importa com toda maldade e injustiça que existe no mundo, mas, as Escrituras dizem 

exatamente o contrário. Dizem que Deus é justo (Ap 15:3) e que se importa. (Jó 36:6 cf. Is 59:15, 

18).  

A preservação dos seus filhos também é outro fator importante no que se refere a “ira de 

Deus”. Pode-se encontrar nas Escrituras claramente Deus eliminando os ímpios com o objetivo 

de preservar Seu povo (Mt 13:30). É importante lembrar que Deus “não tem prazer na morte do 

ímpio” (Ez 18:23, 32; 33:11), que Ele é “tardio em irar-se” (Sl 145:8) e que Seu objetivo é 

“destruir as obras do diabo” (1Jo 3:8). Neste sentido, a “ira de Deus” é vista como um ato de 

restauração do bem, da paz e da justiça. Assim, no desenrolar desse Conflito Cósmico, Deus é 

apresentado como o restaurador, o salvador, mesmo quando realiza obras de destruição. 

 

A “Ira de Satanás” 

Em Apocalipse 12:12 se lê que “o Diabo desceu até vós, e está cheio de ira, pois sabe que 

pouco tempo lhe resta”. Nesse contexto a “ira de Satanás” é desenvolvida contra Deus (Ap 12:7-

8) e contra seus seguidores (1Pe 5:8). 
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 Apocalipse 12:10-12 descreve o cântico celeste de triunfo de Cristo sobre Satanás. A 

guerra celestial narrada nos versos anteriores se passa imediatamente após a ascensão de Cristo e 

descreve a expulsão de Satanás do céu de onde é banido para sempre. A partir de então Deus e 

seu Ungido passam a reinar sem rivais. No entanto Satanás ainda exerce grande poder sobre a 

Terra, onde atua com fúria, mesmo não sendo mais seu príncipe e governante (Jo 12:31-32). 

Todas as suas pretensões de usurpar o governo de Deus (Is 14:13-14) foram derrubadas. Satanás 

tem então seu futuro restrito unicamente a terra, onde trabalha com o intuito de instituir um reino 

de eterna oposição ao reino de Deus8, e garantir sua própria sobrevivência. 

Assim, as Escrituras apresentam Satanás como o grande governante do mundo. 

Figurativamente ele é visto como o rei de Tiro (Ez 28:11-19), e como o rei de Babilônia (Is 14:3-

23). Isso porque esses reis exerceram tal influência sobre as demais nações da terra, enquanto 

governantes, que acabaram por se tornarem um tipo do verdadeiro governante do mundo: 

Satanás, o verdadeiro poder por traz do trono das nações.9 É neste sentido que as Escrituras 

apresentam as nações como instrumentos de Satanás no contexto desse grande Conflito Cósmico, 

na realidade terrena. 

 

A “Ira da Nações” 

Na descrição da sétima trombeta do Apocalipse encontra-se a declaração: “as nações se 

iraram” (Ap 11:18, NVI). O toque da sétima trombeta se dá por ocasião do término da intercessão 

de Cristo no santuário celestial. Nesse momento, alguns eventos proféticos ocorrem: a completa 

rejeição do Espírito Santo por parte dos ímpios (2Ts 2:7 cf Ap 22:11); os filhos de Deus são 

selados (Ap 7:4); os ventos (que simbolizam guerras) são soltos (Ap 7:1-3); as nações se 

enfurecem; e os juízos de Deus caem sobre a terra (Ap 16). Nesse contexto, a “ira das nações” 
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ocorre em aspectos distintos: As nações mais uma vez entrarão em guerra contra Deus, contra 

seus filhos, mas as nações também entrarão em guerra umas contra as outras. Esses eventos são 

apresentados como tendo lugar no início do desfeche desse grande Conflito Cósmico entre as 

forças do mal e do bem. 

 

Contra Deus 

É muito possível que o conceito usado no contexto de Apocalipse 11 seja uma 

apropriação literária do Antigo Testamento, fato que é muito comum nos escritos apocalípticos.10 

Nesse caso especificamente de um dos escritos de Davi: “Por que se enfurecem os gentios e os 

povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o 

SENHOR e contra o seu Ungido” (Sl 2:1-2, ARA). Nesse sentido, especificamente a “ira das 

nações” é contra Deus (cf. Ap 12:4; Mt 2:16), no entanto, num sentido mais amplo, em face ao 

crescimento do reino de Deus na terra (At 1:8), a “ira das nações” acaba sendo diretamente contra 

aqueles que testemunham de Deus: os filhos de Deus. 

 

Contra os Filhos de Deus 

Não parece haver muita discussão com relação ao fato das nações se levantaram contra os 

filhos de Deus por ocasião do término da intercessão de Cristo no santuário celestial. No entanto, 

isso é algo que não se restringe unicamente a esse período. Pode-se ver nas histórias relatadas nas 

Escrituras, repetidas vezes onde as nações da terra tentaram destruir os filhos de Deus, e isso 

continua e continuará acontecendo. O próprio Jesus apresenta isso como uma realidade futura, 

quando diz: “Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês 

serão odiados por todas as nações por minha causa” (Mt 24:9, NVI). Porém, todas essas 
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investidas das nações contra os filhos de Deus não podem ser vistas sem implicações a temática 

do Conflito Cósmico. Apresentadas como instrumentos de Satanás, elas continuarão a realizar o 

seu propósito até o final da caótica história humana (Ap 20:7-9). 

Essas nações são as mesmas que impedem o sepultamento das duas testemunhas (Ap 

11:9-10), apoiam a meretriz, Babilônia (Ap 17:15), são seduzidas pela feitiçaria dela (Ap 18:23) e 

se prostituem com ela (Ap 18:3), são enganadas e subjugadas por Satanás (Ap 20:8; Is 14:12), e 

avançam desesperadamente contra a cidade santa de Deus (Ap 20:9). Essas são as nação que 

frequentemente são tipificadas pelos profetas do Antigo Testamento. 

 Assim, no que se referem as três forças destruidoras apresentadas nas Escrituras, pode-se 

verificar que: (1) Enquanto a “ira de Deus” produz restauração e preservação do bem e da justiça, 

a “ira de Satanás” e a “ira das nações” produzem destruição, pois essas duas últimas constituem 

uma expressão do controle de Satanás na terra, e a vazão das ambições e paixões egoístas desse 

anjo caído e dos seres humanos que se submetem a sua influência; e (2) essas mesmas três forças 

destruidoras, no que se refere a temática do Conflito Cósmico, possuem um objetivo comum e 

final: o domínio definitivo da terra. 

 

O Papel das Nações 

O estudo sobre a história das nações ao longo das Escrituras é interessante, pois em 

função da eleição de um povo, por parte de Deus, em detrimento a outros povos, se estabelece 

uma tensão, primeiramente religiosa, mas que depois se expande para todas as áreas nas relações 

entre as nações. Nesse sentido, o Conflito Cósmico permeia a relação entre as nações, gerando 

não só um conflito político e cultural, mas um conflito essencialmente espiritual. 
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Nações e Adoração 

“Levou-o ainda o Diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e 

a glória deles e lhe disse: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares” (Mt 4:8-9, ARA). Esse 

texto sugere uma relação de posse de Satanás sobre os reinos da terra, e Jesus parece não refutar 

essa declaração (Mt 4:10), pelo contrário, colabora nesse sentido quando declara “Já não falarei 

muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo; e ele nada tem em mim” (Jo 14:30, ARA 

cf. 12:31).  

No Antigo Testamento, pode-se ver constantemente as nações sempre em oposição ou 

guerra contra Deus e seu povo. Esse conceito já é apresentado nas Escrituras logo no início do 

livro do Gênesis em uma das primeiras narrativas que apresentam as origens da humanidade, a 

história de Caim e Abel (Gn 4:1-16), como também no livro do profeta Daniel na figura das duas 

cidades: Babilônia e Jerusalém. A Primeira narrativa apresenta um conflito entre dois irmãos, 

resultado direto da adoração, expressa através de práticas religiosas. Num sentido tipológico o 

conflito entre Caim e Abel pode ser entendido como o conflito bíblico-histórico entre os seres 

humanos. Já a segunda narrativa, apresentam o conflito entre duas cidades, as quais num sentido 

tipológico representam as nações da terra. Ambas as narrativas tem como eixo central a adoração. 

Neste sentido, a falsa adoração está relacionada à desobediência a Deus, e identificada como algo 

mal (Gn 4:6-8). Esta é fundamentalmente a temática central das Escrituras. Essas narrativas serão 

tratadas com mais detalhes no próximo capítulo.  

A questão da adoração é tratada de maneira marcante no Antigo Testamento no que se 

refere aos reinos e nações da terra. Pode-se ver claramente uma ligação bíblico-histórica entre as 

nações e reinos da terra, com a nação que dominava o mundo logo no início da história humana 

(Dn 1:2 cf. Gn 11:2), e suas implicações no que se refere a adoração são inevitáveis. Todas as 
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profecias contra as nações e reinos deste mundo, parecem estar fundamentadas nessa temática: a 

adoração (Is 13-19 cf 34 e Ez 25, 29, 35).  

 Outra questão importante relacionada à temática da adoração é a aliança de Deus com 

Abraão no que se refere à eleição particular de uma nação (Gn 12:1-3), o que vem a ser 

compreendido de maneira mais ampla no período do Êxodo hebreu (Ex 19:5-8), quando depois 

de Deus, ter liberto o povo de Israel do cativeiro egípcio, propõe novamente a aliança, mas agora 

não numa perspectiva pessoal, mas numa perspectiva nacional. A partir de então, a nação de 

Israel se torna uma representação do reino de Deus nesta terra, estabelecendo uma diferenciação 

no âmbito das nações: A nação de Deus em contraposição as demais nações da terra. 

Invariavelmente a temática da adoração é central nas Escrituras e distintiva entre os filhos 

de Deus e os que se opõe a eles, e, portanto, também central na temática relacionada ao Conflito 

Cósmico. 

 

Governante das Nações 

A relação que as Escrituras estabelecem entre Satanás e as nações não são superficiais. 

Isso fica evidenciado nos evangelhos, especificamente no de João quando apresenta a nação 

romana como sendo a executora da morte de Jesus Cristo (Jo 19:1-16), enquanto o livro do 

Gênesis indica Satanás como o autor: “você lhe ferirá o calcanhar” (Gn 3:15, NVI). Também por 

ocasião do nascimento de Jesus, Satanás é apresentado como Dragão que tenta destruir o recém 

nascido Messias (Ap 12:2-4), enquanto o evangelho de Mateus apresenta Roma como agente 

executor (Mt 2:13-16). O próprio antítipo apocalíptico do reino de Satanás nesse mundo, é a 

grande Babilônia (Ap 18), a qual é representada pelos poderes religiosos (Ap 13:1-10), políticos 

(Ap 13:11-18) e econômicos (Ap 17:8 cf 11:7) que governam a terra. O livro de Daniel também 
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indica o surgimento desse poder mundial que se colocaria em direta oposição a Deus e que 

perseguiria os seus filhos (Dn 7:7-12 cf 7:23-25), enquanto o próprio o livro do Apocalipse 

apresenta Satanás como autor dessa perseguição (Ap 12:6 cf 12:13-17), e, Satanás mesmo declara 

possuir as nações da terra (Mt 4:8-9). 

 Significativamente, as nações ao longo da história humana sempre estiveram diretamente 

sob influencia de Satanás e em constante tentativa em destruir o reino de Deus nesta terra. Isso 

não será diferente no futuro (Ap 12:17). 

 

Reino Dividido 

As Escrituras do Antigo Testamento, também apresentam as nações, no período final na 

história desse Conflito Cósmico, em guerra entre si. 

As nações da terra, no tempo de Davi, estavam constantemente iradas. A prova disso esta 

nas guerras nas quais constantemente se envolviam, e isso não parece ter mudado em nossa 

época. O próprio Jesus profetizou a respeito dessa realidade quando disse: “Vocês ouvirão falar 

de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, 

mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino” (Mt 24:6-7, NVI). 

Aqui, quando se lê “fim”, pode-se entender o fim desse conflito entre as forças do mal e do bem. 

A ira das nações se manifesta nas guerras; a ira dos estados se manifesta nas revoluções; a 

ira dos indivíduos se manifesta nos conflitos pessoais. Esta é a rebelião universal.  

 Jeremias falando sobre uma das mais importantes nações da terra em seu tempo, diz: “tu, 

Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra; por meio de ti, despedacei nações e 

destruí reis (...) despedacei governadores e vice-reis” (Jr 51:20, ARA). Na aplicação imediata 

desta narrativa, Babilônia é tida como instrumento de Deus para aplicar juízo a outras nações de 
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sua época (Jr 51:20-23). No entanto, no que se refere à destruição da própria Babilônia, Deus 

declara sua extinção como resultado de seus próprios pecados e práticas (Jr 51:24-26 cf. Is 13; 

14:4-8; Jr 51:42-46; Ap 18:1-8). Se considerar a destruição da Babilônia antiga como tipo da 

destruição da Babilônia futura, não se pode desconsiderar que no processo da destruição final 

deste mundo, as nações terão um papel importante a desempenhar. 

 No livro de Isaías pode-se observar à mesma ideia. Isaias declara: “Sentença contra 

Babilônia (...) já se ouve sobre os montes o rumor como o de muitos povos, o clamor de reinos e 

de nações já congregados. O SENHOR dos Exércitos passa revista às tropas de guerra (...) os 

instrumentos da sua indignação, para destruir toda a terra (...) pois está perto o Dia do SENHOR” 

(Is 13:4-6, ARA). No contexto, os reinos congregados são os Assírios (Is 10:5), os quais 

destruíram o Antigo Império Babilônico (Jr 25:9; Hb 1:6), e mais tarde aos Medos e Persas os 

quais destruíram o Novo Império Babilônico (Is 13:17; 45:1-4; cf. Dn. 5: 30-31).11 No entanto, o 

texto continua mencionando: “porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz; o 

sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por 

causa da sua maldade e os perversos, por causa da sua iniquidade; farei cessar a arrogância dos 

atrevidos e abaterei a soberba dos violentos (...) Portanto, farei estremecer os céus; e a terra será 

sacudida do seu lugar, por causa da ira do SENHOR dos Exércitos e por causa do dia do seu 

ardente furor” (Is 13:10-13, ARA). Nesse sentido, o texto passa a indicar também um 

comprimento futuro dessa profecia12, e se formos mais uma vez considerar a destruição da 

Babilônia antiga como tipo da destruição da Babilônia futura, marcando o início das últimas 

cenas do drama desse grande Conflito Cósmico, deve-se também considerar o cenário do conflito 

entre as nações. 
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 A narrativa de Daniel 2 também é significativa. No relato profético da história sequencial 

das nações, uma característica importante sobre o quinto reino é apresentada. Trata-se de um 

período de “um reino dividido” (Dn 2:41) e que as tentativas de torná-lo forte seriam frustradas 

(Dn 2:43). Ao olhar para a história universal que descreve o período desse reino, pode-se 

verificar a existências de sucessivas tentativas de fortalecê-lo e até mesmo unificá-lo, e muitas 

delas foram marcadas por guerras.  

 Como visto, é marcante como os reinos do mundo são apresentados nas Escrituras como 

uma extensão do reino de Satanás, e que estes estão em constante luta contra Deus e seus filhos. 

Nesse sentido, a declaração de Jesus: “todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda 

cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa a Satanás, está 

dividido contra si mesmo. Como, então, subsistirá seu reino?” (Mt 12:25-26, NVI), tem muito a 

dizer. 

Esse conflito entre as nações é significativamente apresentado nas narrativas antigas das 

Escrituras geralmente com implicações proféticas, muitas delas relacionadas ao desfeche desse 

Conflito Cósmico, e seu impacto na história humana. É bastante evidente também, tanto no 

Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus desempenhará um papel, importante e 

fundamental, no período final da história profética desse grande Conflito Cósmico. 

 

Quem é o Destruidor? 

Dentro dessa temática bíblica do Conflito Cósmico, exatamente em oposição a Deus que 

as Escrituras apresentam Satanás como destruidor. Satanás é apresentado como o destruidor dos 

filhos de Deus (1Pe 5:8), o destruidor do seu próprio povo, destruidor da terra (Is 14:20) e 

destruidor de si próprio.  
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O livro do apocalipse também identifica claramente o destruidor como sendo Satanás. O 

“anjo do abismo” (Ap 9:11), também identificado como a “estrela caída” (Ap 9:1-2), é capaz de 

provocar desastres, sofrimento e tortura, e mais ações negativas (Ap 8:10), sempre num contexto 

de destruição da terra.13 

As Escrituras mencionam ainda que Satanás é “cheio de todo o engano e de toda a 

malícia, inimigo de toda a justiça, [e] não cessa de perverter os retos caminhos do Senhor” (At 

13:10, ARA), além de aprisionar (Lc 13:16) e oprimir os homens (At 10:38). 

 Sobre nossa luta contra as forças de Satanás, as Escrituras mencionam: “porque a nossa 

luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os 

dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes” (Ef 

6:12, ARA).  

 Aquele que se opõe a vida a destrói, e nesse sentido as Escrituras falam claramente que 

Satanás também é homicida (Jo 8:44). 

 

A Demora do Retorno de Jesus 

O conceito da “demora” do retorno de Jesus é algo significativamente desenvolvido na 

teologia cristã moderna14 e sua compreensão é fundamental a temática relacionada ao Conflito 

Cósmico. Isso porque a expectativa relacionada ao fim da existência do mal na perspectiva de um 

Conflito Cósmico encontra seu complemento no retorno de Jesus a terra, e por tanto, o motivo da 

“demora”, quando não devidamente compreendido, pode levar o pesquisador a uma compreensão 

divergente no que se refere aos elementos bíblico-proféticos relacionados à erradicação do mal e 

do pecado da criação de Deus. 
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Apenas Uma Percepção 

A maioria dos estudiosos sustentam que, em geral, os escritores do Novo Testamento bem 

como os primeiros cristãos, esperavam um retorno iminente e visível de Cristo. No entanto, a 

“demora” resultou em uma crise na Igreja Primitiva, a qual foi respondida através de uma 

mudança, de uma expectativa iminente para a crença em um atrasado.15 

A “demora” do retorno de Jesus traz implicações significativas para a teologia.16 Isso 

acontece porque se existe realmente uma demora, essa demora implica numa ideia negativa, 

como se tivesse ocorrido um erro ou uma falha no que se refere ao término do drama do pecado 

na história humana. Essa noção levou alguns teólogos a falar sobre a crença equivocada de Jesus 

e da Igreja Primitiva sobre Seu iminente retorno.17 Reagindo contra essa ideia negativa, alguns 

estudiosos defendem que Jesus nunca acreditou em um retorno iminente,18 enquanto outros 

afirmam que as questões relacionadas com a “demora” é mais um problema para os estudiosos 

modernos do que era para a Igreja Primitiva.19 

 

Visão Evangélica 

Nos Evangelhos, o tema da “demora” da parousia20 aparece principalmente nas suas 

porções apocalípticas (Mt 24:1-35, Mc 13:1-31 e Lc 21:5-36) e nas parábolas (Mt 24:36-51; 25:1-

30; Mc 13:32-36; Lc 12:35-48).21 Nas porções apocalípticas, Jesus sempre relaciona a 

proximidade de seu retorno com o desenvolvimento de guerras e revoluções. “Essas coisas 

devem acontecer primeiro, mas o fim não virá imediatamente” (Lc 21:9), por isso aqueles que 

esperam não devem se assustar e nem temer. Assim, Jesus faz referências a um período de tensão 

entre as nações, fome, pestes e terremotos, no qual seus seguidores sofreriam perseguições, 

seriam traídos e odiados pelas nações (Mt 24:9, 10; Mc 13:9, 11, 12; Lc 21:12-18). Só então após 
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esse período Jesus retornaria. Por esse motivo é que Jesus exortou seus discípulos a 

permanecerem firmes e perseverarem até o fim22 (Mt 24:13, Mc 13:13, Lc 21:19).  

No Evangelho de Mateus, Jesus declara que só depois de um tempo de grande tribulação e 

aflição (Mt 24:21), é que os poderes do céu seriam abalados (Mt 24:29, 30), e então ocorreria o 

Seu retorno (Mt 24:30-31). Jesus declara também que o tempo que antecede o seu retorno, seria 

suficiente para permitir que o Evangelho fosse pregado a todo o mundo (Mt 24:14; Mc 13:10).  

 O conceito da “demora” também esta presente nas parábolas que se seguem a narrativa 

apocalíptica dos Evangelhos (Mt 24:42-44; Mc 13:33-37). A narrativa dessas parábolas é 

precedida da afirmação que ninguém sabe o dia e nem a hora do retorno de Jesus, mas somente o 

Pai. Enquanto Marcos aborda unicamente sobre a necessidade em estar pronto e vigilante, uma 

vez que o retorno de Cristo pode ocorrer a qualquer momento, Mateus apresenta o conceito da 

“demora” (Mt 24:24-51), o qual também é visto em Lucas 12:35-48 e 21:34-36. Unicamente o 

Evangelho de Mateus, trás na sequência, a Parábola das Dez Virgens (Mt 25:1-13), e nessa 

parábola o conceito da “demora” é algo bastante claro. No entanto, essa parábola também faz 

referência a dois grupos de pessoas: aqueles que esperavam o iminente retorno de Cristo e os que 

esperavam o retorno numa época futura. Para dirimir a tensão entre esses dois grupos de pessoas, 

a parábola termina com a declaração “vigiem , porque você não sabe o dia nem a hora” (Mt 

25:13). Os Evangelhos de Mateus e Lucas trazem também a Parábola dos Talentos (Mt 25:14-30; 

Lc 19:12-27). No entanto, o conceito da “demora” é bastante visível na parte final em Mateus, ao 

passo que em Lucas esse conceito é percebido logo no inicio.  
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O Fator Tempo 

As discussões sobre o conceito da “demora” do retorno de Jesus, na esfera da teologia 

moderna, esbarra nas questões relacionadas à percepção temporal. A percepção humana da 

passagem do tempo é diferente da percepção divina23. Enquanto o ser humano, pelo fato de ser 

finito, e tendo sua compreensão da realidade afetada pelo pecado e compreendendo que a solução 

para a morte só se dará por ocasião do regresso de Jesus a terra, vê a parousia sob uma 

perspectiva de atraso, quando analisada sob a perspectiva divina o conceito da “demora” é 

descartado. A percepção de tempo para Deus é bastante relativa. “A eternidade de Deus coloca-o 

acima do tempo e, portanto, fora da realidade humana. Salmos 90:4 e 2 Pedro 3:8 chamam a 

atenção para o fato de que, para o Senhor ‘um dia é como mil anos e mil anos como um dia’, ou 

seja, não há tempo para Deus”,24 ao passo que Mateus 24:36 apresenta que Deus sabe o dia do 

regresso de Jesus. Nesse sentido, é difícil falar sobre “demora”. “É só na relação entre Deus e o 

tempo humano, na ação de Deus na esfera humana, que tais noções de tempo, como a iminência 

ou a ‘demora’ tem significado”.25 

 

Deus Quer Habitar Com Seu Povo 

É significativo nas Escrituras o fato de que Deus deseja se relacionar com o ser humano. 

Mais do que isso, as Escrituras apresentam um Deus que deseja habitar com seu povo. No Éden, 

Deus caminha pelo jardim no final do dia (Gn 3:8). No Sinai Deus ordena a construção de um 

santuário para que ele possa habitar no meio do seu povo (Ex 25:8). Na encarnação, através de 

Jesus, Deus vem viver entre os seres humanos (Jo 1:14). Após sua ascensão, Deus através do 

Espírito Santo habita em seus filhos (Tg 4:5). Por ocasião da restauração da terra, a qual se dará 

após o milênio, Deus habitará para sempre com Seu povo, num sentido pleno (Ap 21:3). No 
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entanto, no que se refere a segunda vinda, as Escrituras também apresentam Deus habitando com 

seu povo, porém, isso não ocorrerá numa realidade terrena (Jo 14:1-3 cf. Lc 14:15-23; Ap 4:6; 

15:2). Pode-se perceber aqui uma exceção. Diferentemente de todas as outras referencias bíblicas 

que expressam o desejo de Deus em habitar com o ser humano na realidade terrena, o ser humano 

é levado a habitar com Deus numa realidade celestial. Essa exceção se torna ainda mais 

significativa quando também compreendida sob a perspectiva da “ira das nações”.  

Ainda no que se refere à segunda vinda de Jesus e ao desfeche desse Conflito Cósmico, 

outros eventos significativos são apresentados. Os justos, serão arrebatados, encontrarão com 

Jesus nos ares, e deixarão esta terra (1Ts 4:17 cf. Mt 7:21; Ap 7:9). No entanto, antes desse 

grandioso evento, os justos passarão por um período chamado “grande tribulação” (Ap 7:14), o 

qual tem muito a dizer sobre os motivos relacionados ao aparente atraso do retorno de Jesus. 

 

A Grande Tribulação 

 O evento da segunda vinda de Jesus destaca-se no fato de que Deus estará realizando uma 

colheita na terra (Mt 13:24-30). No entanto, uma “grande tribulação como nunca houve desde o 

princípio do mundo” (Mt 24:21) ocorrerá, antes que se concretize essa colheita. A tribulação que 

ocorreu em Jerusalém por ocasião da sua destruição no ano 70 d.C. foi realmente terrível26, e 

significativa para seu tempo, num cumprimento histórico e local. No entanto, sua aplicação 

tipológica coloca essa “grande tribulação” num período futuro, ocorrendo pouco antes da segunda 

vinda de Cristo.27  

Nesse sentido, a declaração de Jesus em Mateus 24:22, acaba por encontrar um 

significado mais amplo a luz de Apocalipse 11:15-19, onde em seu contexto, a ira de Deus é 

apresentada como tendo inicio após ou durante a denominada ira das nações. Assim, se admitir a 
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existência de uma relação temporal e eventual entre os textos de Mateus 24:22 e Apocalipse 

11:18, o papel das nações, nesse período que marca o inicio da última cena do drama do Conflito 

Cósmico, tem muito a dizer. 

 

O Mal é Auto-Destrutivo 

O filósofo dinamarquês Sören A. Kierkegaard (1813-1855) disse: “Negar Deus não é 

fazer mal; é destruir-se”.28 Aqui, Kierkegaard expressa à essência do pecado. O mal29 é 

essencialmente destrutivo em si mesmo. A história da humanidade está ai para demonstrar isso. 

As Escrituras apresentam que “o pecado [mal], uma vez consumado, gera a morte” (Tg 1:15, 

ARA). Em Gênesis 2:17 o próprio Deus declara que o mal trás a morte: “certamente morrerás”. A 

morte é a destruição da vida e da ordem criada por Deus. É a destruição da criação de Deus, 

resultado direto da alienação do ser humano de Deus (Is 59:2), e Paulo não faz diferente quando 

apresenta a morte como resultado direto do pecado (Rm 6:23). Assim, na perspectiva das 

Escrituras, a resultante final do mal sempre é a morte, de onde não há retorno. Em outras 

palavras, o mal gera a destruição plena: aniquilação. 

A experiência do Conflito Cósmico ajuda a evidenciar a realidade dos dois reinos: o reino 

dos céus e o reino da terra, e consequentemente, a essência do caráter de Deus e do caráter de 

Satanás. Ou seja, a essência do amor e do egoísmo, a essência do bem e do mal. 

Aqui talvez esteja uma possível resposta para a questão da “demora” no retorno de Jesus. 

Da mesma forma como na cruz foi plenamente evidenciado a essência do caráter de Deus (Jo 

3:16 cf. Fp 2:5-8; Cl 1:19-20; 2:15; 1Jo 4:9-10) e as bênçãos do seu reino (Mt 27:52; 28:1-8; Lc 

7:11-15; 8:41-42, 49-55; Jo 11:1-44; At 9:36-43; 20:9-10), ainda existe a necessidade de 

evidenciar plenamente a essência do caráter de Satanás (Jo 8:44 cf. Mt 13:37-39; Hb 2:14-15; 
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1Pe 5:8; 1Jo 3:8; Ap 12:12) e o resultado do seu governo (Is 14:40 cf. 1Ts 5:3). Neste ponto, a 

questão da “demora” faz sentido. Ser demonstrado ao universo os últimos resultados do mal, não 

só vindica o caráter de Deus, mas também vindica o caráter de Satanás. Nesse sentido, qualquer 

atitude de Deus na direção de eliminar o mal prematuramente, demonstraria exatamente o 

contrário. Resolver o problema do mal com o uso arbitrário de poder constitui uma atitude 

desesperada e precipitada. No entanto, resolver o problema do mal depois de demonstrado 

plenamente seus efeitos e resultados, constitui um ato de justiça. O amor é paciente, não 

desesperado. O amor regozija-se na verdade e não se alegra na injustiça (1Co 13:4-7). Assim, 

Deus permite o livre curso do mal, e isso, não apenas por questão de justiça, mas também para 

que seja demonstrado ao universo a extrema e real consequência do pecado: a auto-extinção do 

mal. Neste sentido, não existe tensão na “demora” do retorno de Jesus a esta terra. 

Assim é apresentado que o Conflito Cósmico só chegará ao seu fim quando for 

demonstrado plenamente os efeitos do pecado na criação de Deus. 

 

Sacrifício e Frutos 

Outra questão importante é que o retorno de Jesus se dará apenas quando não mais existir 

arrependimento humano. É apenas quando o sacrifício de Jesus não mais produzir frutos, e a 

humanidade se fixar no mal, a exemplo do que ocorreu nos dias de Noé (Gn 6:1-8 cf. Mt 24:37-

42), chegará ao fim o trágico drama do Conflito Cósmico nesta terra.30 

 

Deus Sabe o Dia e a Hora 

Os dias que antecederão o retorno de Jesus a terra marcando o inicio das últimas cenas 

desse drama do Conflito Cósmico, serão dramáticos. Calamidade no mundo natural, decadência 
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na moral da sociedade, crises econômicas, relações internacionais extremamente abaladas, 

intolerância, guerra entre as nações, enfraquecimento da fé em Jesus, são apenas aspectos desse 

cenário apocalíptico, apresentado nas Escrituras. 

 

De uma perspectiva religiosa, o tempo do fim é paradoxal. Por um lado o evangelho é anunciado a 
todo mundo, os apóstolos se haviam empenhado nesse propósito (Cl 1:6). Agora, no tempo do fim, 
a proclamação do evangelho é simbolizada por um anjo que clama com grande voz: “Temei a Deus 
e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do Seu juízo; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, 
e as fontes das águas” (Ap 14:6-7, ARA). Por outro lado as pessoas tentarão matar a sua sede da 
Palavra de Deus em cisternas rotas (Am 8:13-14; Jr 2:13).31 

 

Porém, em face dessa realidade extrema, provocada pelo pecado na terra, Jesus indica que 

Deus agirá diretamente na intenção de resgatar seus filhos, pois, “se aqueles dias não fossem 

abreviados, ninguém sobreviveria” (Mt 24:22, NVI). É fato que o dia e a hora em que Deus 

intervirá de forma definitiva na história humana, são conhecidos por Ele (Mt 24:36). E é nesse 

momento que as profecias relacionadas ao retorno de Jesus a esta terra, encontram seu 

cumprimento. Um cenário histórico mundial caótico onde, se fará necessário a intervenção direta 

de Deus para livrar Seus filhos da destruição e destruir os pecadores (Ap 22:12; Is 13:19) que 

estão a destruir a terra (Ap 11:18). 

 

Expectativas 

No que se refere às expectativas relacionadas ao desfecho do Conflito Cósmico, as 

Escrituras trazem a ênfase na aplicação da justiça (Ap 22:12) com a erradicação do mal (Ap 

20:10, 14-15), no estabelecimento do reino eterno de Deus (Dn 2:44; 7:14; 2Pe 1:11), e na 

restauração dos céus e da terra (Is 65:17; 2Pe 3:13). 
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Erradicação do Mal 

A bíblia apresenta que Deus agira com justiça no processo de erradicação do mal. lê-se no 

livro de Ezequiel “Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa 

dela (...). Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto 

e justo, conservará ele a sua alma em vida (...) certamente, viverá; não será morto” (Ez 18:26-28 

cf. Jó 6:29, ARA). Nesse sentido, a erradicação do mal esta relacionada a um princípio de justiça. 

Esse conceito é em todos os autores bíblicos, inclusive nos ensinamentos do próprio Cristo (Mt 

6:1). 

Por outro lado, Isaías anuncia que Deus “destruirá a morte para sempre” (Is 25:8, NVI) e 

isso se dará através da ressurreição de Seus filhos (Jo 5:29 cf. 11:25). Esta será a última derrota 

da morte. Assim o profeta cria uma expectativa com relação ao fim dos tempos, com a 

erradicação do mal, do pecado e da morte, e um retorno ao Paraíso de Deus.32 

 No entanto, os ímpios, aqueles que praticaram a injustiça, a imoralidade, “aos covardes, 

aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a 

todos os mentirosos” (Ap 21:8, ARA), serão destruídos (Is 26:1), sua descendência não mais será 

lembrada (Is 14:20). O destino dos ímpios, daqueles “cujos nomes não foram encontrados no 

livro da vida” (Ap 20:15, NVI) será “o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda 

morte” (Ap 21:8, ARA). 

As Escrituras ainda apresentam que o destino do Dragão e dos seus poderes atuantes na 

terra, como também a morte, será o lago de fogo e enxofre (Ap 20:10 cf. 19:20; 20:14). 

 No Evangelho de Marcos, Jesus se apropria de um cenário particular da região para 

explicar como seria a morte dos ímpios (Mc 9:48): o vale de Hinnom (cf. Jr 7:32-34), um vale ao 



 

67 
 

sul de Jerusalém, no qual, segundo a tradição, era queimado ali todo o lixo da cidade como 

também cadáveres.33 O lago de fogo em Apocalipse 20 parece apontar para a mesma realidade. 

Os incrédulos serão devorados pelo fogo. O lago de fogo é a segunda morte (Ap 20:9, 10, 15). Ao 

utilizar essas imagens Jesus adverte contra as consequências que sofrerão aqueles que não 

seguirem seus ensinementos e suas orientações. Esses sofrerão o julgamento final, o qual vai 

terminar com a aniquilação completa de todos os males e todos os maus,34 e isso fundamentado 

no resultado direto das escolhas humanas (Ap 22:12). 

 

Novos Céus e Nova Terra 

A esperança de que Deus fará Novos Céus e Nova Terra, tem sido a esperança dos 

cristãos em todos os lugares e épocas. Essa esperança surge em função de uma progressão de 

anúncios divinos que culmina na declaração: “Pois eis que eu crio novos céus e nova terra” (Is 

65:17). O contexto de Isaías descreve a transformação da sociedade, da natureza, e a relação do 

povo com Deus que ocorrerá nessa ocasião.  

 

A expressão “novos céus e nova terra” designa uma nova criação (Is 65:17-25, cf. Gn 1:1; 66:22), 
que, segundo Isaías, vai modificar totalmente a realidade humana e trazer um fim às coisas antigas. 
O trabalho “novo” de Deus é tão radical que “o anterior não será lembrado” (Is 65:17). Alegria 
absoluta prevalecerá (Is 65:18), o pranto e o choro desaparecerão para sempre (Is 65:19), e a 
natureza será transformada (Is 65:25). (...) Assim, o profeta apresenta uma expectativa para o fim 
dos tempos, um retorno ao Paraíso de Deus.35 

 

 Pedro acrescenta que nesse novo paraíso de Deus reinará a justiça (2Pe 3:13). João, em 

seu livro apocalíptico menciona ter visto a “cidade santa, a nova Jerusalém” (Ap 21:2, NVI), 

nessa nova realidade e menciona também que o próprio “Deus habitará com eles [os seres 

humanos]. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles” (Ap 21:3, ARA). João 

termina a declaração afirmando que “estas palavras são fiéis e verdadeiras” (Ap 21:5, ARA). 
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 Essas são as perspectivas e expectativas futuras com relação a realidade humana e 

universal, libertas completamente do mal, do pecado e da morte. Expectativas que terão seu 

cumprimento parcial por ocasião do segundo retorno de Jesus, mas seu cumprimento pleno, 

quando Deus estabelecer seu reino eterno na terra. 

 

O Reino Eterno de Deus 

O Reino de Deus tem sido designado nas Escrituras como um governo ou domínio em que 

tem Deus por soberano ou governante. Frequentemente referido no Antigo Testamento (1Cn 

29:10-12 e Dn 4:3), este conceito está ligado à crença judaica de que Deus irá restaurar a nação 

de Israel, em função da promessa feita por Deus a Davi (1Sm 13:14 e At 13:22). No entanto, 

Deus é sempre apresentado como o verdadeiro Rei. 

No Cristianismo o Reino de Deus é visto como um governo real e universal estabelecido 

no Céu e também na Terra, e este reino é constituído por aqueles que são reconhecidos como 

Seus filhos. 

Enquanto o evangelho de Mateus se dirige aos judeus na maioria das vezes falando em 

Reino dos Céus, os evangelhos de Marcos e Lucas falam sobre o Reino de Deus, expressão essa 

que mantém o mesmo sentido da primeira, no entanto, melhor compreendida pelos gentios. O 

emprego de Reino dos Céus, no evangelho de Mateus, ocorre devido à tendência judaica de evitar 

o uso direto do nome de Deus (Mt 5:3; Lc 6:20).  

A expressão “Reino de Deus”, em sua interpretação direta da palavra, induz a uma 

verdade que não pode ser negada: o Reino é de Deus. Esta frase aponta para o Rei (Deus), 

enquanto a expressão “Reino dos Céus” aponta para a origem do Reino, que da mesma maneira, 

em sua interpretação direta da palavra, leva a uma verdade que também não pode ser negada: o 
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Reino vem dos Céus, querendo dizer que o Reino não é feito de políticas nem de relações sociais 

terrenas. Nesse sentido, o Reino é mais do que numa simples monarquia, mas sim numa grande 

família de amor onde o Pai (Deus) viverá junto dos seus filhos (Mt 18:4; Mt 13:43) e onde não irá 

existir mais súditos, governados nem classes sociais distintas. 

Concluindo esta sessão, cabe mencionar que o juízo pleno de Deus sobre os ímpios e o 

estabelecimento do seu reino eterno na terra, se dará por ocasião do término do milênio, e esse 

juízo é identificado pela eliminação e erradicação permanente do mal no universo (Na 1:9), 

através do que é conhecido como “a segunda morte” (Ap 20:14; 21:8 cf. Jo 5:29). Ocasião esta 

que será declarado “verdadeiros e justos são os teus juízos” (Ap 19:2, ARA). Uma indicação de 

que fora demonstrado plenamente os efeitos e os resultados do mal. 
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CAPÍTULO IV 

UM PRINCÍPIO HERMENÊUTICO 

 

As Escrituras como se conhece hoje, é um conjunto de livros, resultado da produção 

literária de diferentes pessoas em diferentes épocas. É notável as diferenças no estilo literário, nas 

ênfases, no nível intelectual e espiritual, entre seus autores.1 No entanto, isso possibilita ao leitor 

desenvolver uma maior compreensão sobre muitos dos temas abordados, pois essa diversidade, 

resultado da experiência, capacidade e percepção pessoal de cada autor, permite enxergar 

aspectos diferentes de uma mesma realidade. 

Muitas vezes, ao olhar para as Escrituras, o leitor superficial, imbuído de suas pré-

suposições, pode julgar existir conceitos divergentes em seu conjunto temático, no entanto, 

quando analisada de maneira mais profunda e criteriosa pode-se perceber um fundo harmônico 

entre todos os temas. 

Neste capítulo, será demonstrado que a temática do Conflito Cósmico é esse fundo 

harmônico nas Escrituras, a base sobre a qual toda sua teologia é fundamentada, o elemento 

norteador da história humana, e portanto, elemento essencial para a compreensão da Palavra de 

Deus.  

Para que isso seja evidenciado, será utilizada algumas narrativas bíblicas onde se 

identificará os elementos relacionados a temática do Conflito Cósmico, seus aspectos e 

relevância, como também suas ligações com os demais temas apresentado ao longo das Escrituras 

e ambos relacionados a experiência humana.  
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É intenção que através dessa amostragem, evidencie-se que todos demais os temas 

apresentados nas Escrituras, estão, em certo sentido, relacionados à temática do Conflito 

Cósmico. 

 

O Conflito Cósmico nas Narrativas Bíblicas 

 A luta entre o bem e o mal, desde que existe o ser humano, é algo presente no cotidiano 

da vida. Invariavelmente, esses conceitos estão relacionadas à temática da vida e morte, o eixo 

central de todo conceito religioso. 

 Nas Escrituras, as narrativas históricas seguem esse mesmo modelo. No entanto, através 

das histórias e experiências de pessoas do passado, a Palavra de Deus aos poucos vai construindo 

um mapa teológico no qual, a temática do Conflito Cósmico vai sendo cada vez mais, além de 

desenvolvida, apresentada como base teológica. 

 As narrativas escolhidas para serem estudadas neste capítulo, foram selecionadas em 

função de suas abordagens e clareza com relação ao tema do Conflito Cósmico. Dessa forma, 

espera-se apresentar elementos suficientes e significativos para demonstrar que esse Conflito 

Cósmico é um princípio hermenêutico implicado pela própria Escritura e parte integrante da 

cosmovisão dos autores bíblicos: um fundo harmônico orientador de toda teologia bíblica. 

  

A Criação do Mundo 

“Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da Sua 

boca” (Sl 33:6, ARC). “Porque falou, e tudo se fez; mandou, e logo tudo apareceu (...) lançou os 

fundamentos da Terra, para que não vacile em tempo algum.” (Sl 33:9, ARC cf. Sl 104:5). Na 

perspectiva das Escrituras, a origem do universo e da terra é o resultado direto da ação de um ser 
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superior, o qual é chamado de Criador ou Deus (Gn 1:1), um ser espiritual (Gn 1:2) que através 

da sua palavra (Gn 1:3) trouxe a existência, a realidade física do mundo e universo como se 

conhece (cf. Ex 20:11; Jo 1:1-5; Hb 11:3; Ap 14:7), implicando a realidade física como resultante 

direta da realidade espiritual. No entanto, quando é narrada a criação da terra, pode-se verificar 

explicitamente a ausência do Conflito Cósmico no resultado da criação, mas sua presença 

implícita é percebida.  

 Nesse sentido, as Escrituras apresentam uma criação perfeita em contraste com a 

realidade do mundo, realidade que é temporal e transitória (Mt 6:19-20) realidade essa que tem 

seu fim decretado (Mt 24:36), possibilitando a restauração plena da criação de Deus (Ap 21:5 cf. 

Is 65:17). 

 O Conflito Cósmico na criação é sentido unicamente na esfera conceitual, no entanto, é 

necessário antes fazer referências ao homem, a semana, e ao planeta. 

 

O Homem 

As Escrituras apresentam que o ser humano é criação de Deus e expressão da sua imagem, 

feito a sua semelhança (Gn 1:26-27). No hebraico, a expressão traduzida por imagem carrega em 

si um conceito significativo. O ser humano não é igual a Deus, mas é semelhante, como a ideia da 

sombra. Sendo assim, essa semelhança, não se refere simplesmente à forma física, mas também 

se refere às estruturas psicológica humanas, principalmente as relacionas a capacidade de escolha 

[livre-arbítrio] (Mt 7:21 cf. Ap 20:12) e de se relacionar [amor] (Lv 19:18; Dt 6:5), e de possuir 

[domínio] (Sl 8:6-8).2 Esses conceitos são traduzidos nas Escrituras como sendo a imagem de 

Deus no ser humano (Gn 9:6; 1Co 11:7). No entanto, como criação de Deus, o ser humano 

também é considerado criatura de Deus3 (Lc 3:38). Dessa forma, verifica-se que a estrutura de 



 

75 
 

pensamento ao longo das Escrituras, se estabelece sobre o paradigma da criação, não havendo 

espaço para conceitos relacionados a teorias evolucionistas. 

O ser humano recém criado era perfeito e sua vontade estava em plena harmonia com a 

vontade de Deus4 (cf. Sl 40:6; Mt 7:21), e sua mente não era dominada pela vontade egoísta. O 

ser humano deveria se multiplicar (Gn 1:28) e povoar a terra com uma raça perfeita. Assim, 

parece não haver nenhuma espécie de conflito no ser humano recém criado. 

 

A Semana 

 Pode-se verificar que a narrativa da semana (Gn 1:1-2:4) esta dividida em dois blocos 

distintos. O primeiro descreve a ação criadora de Deus, no que se refere ao natural. Menciona 

Deus como o criador do universo (Gn 1:1), porém a ênfase é dada na realidade humana. 

Apresenta o momento onde Deus começa a moldar o planeta terra, criando a luz, a atmosfera, o 

mar, a vegetação, os animais e por último do homem, e tudo isso sendo feito ao longo de seis 

dias. O segundo bloco, apresenta de maneira destacada, e até certo pondo distante da criação 

natural, Deus instituindo os conceitos do descanso semanal, da benção e do sagrado. Assim, o 

sétimo dia é diferenciado dos demais pelo fato de nele Deus não criar elementos relacionados ao 

natural (físico), mas instituir elementos relacionados ao divino (espiritual).5 

 

O Planeta 

 Na narrativa de Gênesis 1:1-2:4 encontra-se a descrição de como o Criador preparou o 

planeta terra nas condições ideais para o ser humano viver. O salmista diz que “os céus 

manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das Suas mãos” (Sl 19:1, ARC). As 

Escrituras evidenciam que, sendo uma criação perfeita, o homem deveria viver plena e 
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eternamente sobre a terra (Gn 3:24 cf. 3:22; 3:9). No entanto, a Palavra de Deus, também 

apresenta que através do exercício do livre arbítrio (Gn 3:6), o homem entra em rebelião contra o 

Criador, trazendo sobre si, sobre seus descendentes e sobre o planeta consequências irreparáveis 

(Gn 3:9-24).6 

 

Luz X Trevas 

 A única referência sobre o Conflito Cósmico na narrativa da criação é pouco percebida. 

Mesmo existindo dificuldades em fundamentá-lo mediante uma análise exegética, do ponto de 

vista da sistemática e da história, não dá para negá-lo.  

Nessa narrativa encontram-se referências significativas ao conflito entre a luz e as trevas. 

Inicialmente as trevas dominam (Gn 1:2), e nesse sentido as trevas não são apresentadas como 

criação de Deus. Então Deus inicia sua obra criadora fazendo a luz (Gn 1:3), e então passa a 

existir uma separação entre a luz e as trevas (Gn 1:4). Cabe lembrar que na época na qual é 

produzido o relato da criação,7 os conceitos do conflito entre luz e trevas já estavam relacionados 

ao bem e o mal, nas culturas mundiais, e de maneira marcante na cultura egípcia, porém o tema 

relacionado a esse conflito na cultura egípcia será abordado no estudo da narrativa do Êxodo 

hebreu, ainda neste capítulo. 

Se a apresentação do tema relacionado a luz e as trevas terminasse aqui, já seria suficiente 

para se perceber uma alusão a um conflito, no entanto, a narrativa retoma o tema nos versos 14 a 

19, onde não só repete a ideia já apresentada, como a amplia.  

No momento em que é introduzido o conceito dos astros, é também introduzido o 

conceito de domínio “o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite” (Gn 1:16, 

ARA). O fato é que também na época da produção dessa narrativa, os astros celestes, já eram 
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objetos de culto e venerados como deuses em todo o Antigo Oriente Médio. Nesse sentido pode-

se perceber dupla referência ao conflito: primeiro, como já mencionado, no conceito da separação 

da luz e das trevas; e em segundo, e mais significativo, o relato hebreu, apresenta a fragilidade de 

todo sistema religioso pagão em face ao seu Deus. Nessa narrativa, todos os deuses cultuados e 

venerados pelas nações vizinhas, são apresentados como criações de Deus, especificamente no 

contexto, os astros, os quais possuem certo domínio e influencia sobre a terra. A distinção ao 

longo das Escrituras entre o sistema de adoração hebreu e das demais nações vizinhas é 

significativo, pois as Escrituras sempre fazem referência a falácia do sistema de adoração pagão 

em face a existência de Deus (Ec 12:1-2; Is 13:10-13; Ez 32:7-9; Jl 2:10-11; Mt 24:29-31; At 

2:20-21; Ap 8:12). Neste sentido o Conflito Cósmico, esta estabelecido na esfera dos domínios e 

da adoração. 

 

Eva e a Serpente 

 A mais antiga de todas as histórias humanas e obstante de ser apenas um mito, ou uma 

simples história infantil, a narrativa da queda apresenta um dos elementos mais importantes 

relacionados a temática do Conflito Cósmico, o qual desenvolve a temática original de todas as 

religiões ao longo da história humana: a morte.  

 Nessa narrativa, a morte é apresentada sob a perspectiva da desobediência a Deus no 

desejo do ser humano se tornar como Deus, ou seja, independente e absolutamente livre, e isso 

em contraste com a vida, que é apresentada sob a perspectiva da obediência a Deus, do 

reconhecimento de que o ser humano é uma criação de Deus, e consequentemente, dependente de 

Deus e relativamente livre. 
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 No entanto, apesar da narrativa da queda em Gênesis 3 ser uma narrativa distinta da 

narrativa do segundo relato da criação (Gn 2:4-25), elas não podem ser analisadas separadamente, 

pois trata-se de uma mesma unidade temática. Pois, enquanto a segunda narrativa da criação 

amplia parcialmente a primeira (Gn 1:1-2:3), o relato da queda apresenta informações 

complementares a segunda narrativa da criação. 

 A descrição de um cenário paradisíaco, a interlocução de Deus com o ser humano, uma 

serpente falante, árvores com frutos mágicos e a inocência do ser humano, tem levado muitos 

estudiosos a interpretar as narrativas das origens8 como folclore ou mitologia hebraica9, no 

entanto, a despeito dessa discussão, a importância dessas narrativas para o quadro teológico 

hebreu, é significativa. 

 Elementos nessa narrativa como: as Árvores; as Declarações, de Deus e da Serpente; a 

questão da Escolha; e a questão dos Reinos, são marcantes na temática do Conflito Cósmico. 

 

As Árvores 

Segundo a narrativa da criação, todas as árvores do jardim possuíam bons frutos (Gn 2:9), 

os quais tinham a função de sustentar a vida humana. No entanto, essa distinção nominal, feita 

pelo autor, a duas árvores especiais: a Árvore da Vida e a Árvore do Conhecimento do Bem e do 

Mal, sugerem que ambas as árvores tinham como propósito lidar com a questão da manutenção 

da vida de uma maneira diferente das demais árvores.10 Enquanto a Árvore da vida tinha o 

propósito de fazer o homem viver para sempre11 (Gn 3:22), a Árvore do Conhecimento do Bem e 

do Mal tinha como propósito trazer o conhecimento do mal em contraposição ao bem.12 

É significativo notar que o nome dessas duas árvores especiais, estão relacionados com 

termos abstratos: vida e conhecimento. Elementos que essencialmente pertencem a Deus, o que 
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sugere que o comer do fruto dessas árvores tinham implicações espirituais, e não apenas 

implicações materiais ou físicas.13 

Não é necessário um grande nível de profundidade para perceber a temática do Conflito 

Cósmico no que se refere a essas duas árvores especiais. O comer do fruto de uma árvore produz 

vida (Gn 3:22), e o comer do fruto da outra produz morte (Gn 2:16-17), resultado direto do 

conhecimento do mal, não apenas no âmbito da teoria, mas em termos práticos e experienciais, o 

que é claramente evidenciado na própria narrativa. Aqui o Conflito Cósmico está presente na 

figura das duas árvores. 

 

Declarações 

Deus havia orientado o primeiro casal com relação a seu procedimento quanto ao comer 

os alimentos existentes no jardim, e especificamente com relação a uma das árvores, a Árvore do 

Conhecimento do Bem e do Mal. Deus havia falado sobre as consequências que implicavam em 

não seguir Sua orientação.  

 

E o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore 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 2:16-17, ARA). 

 

Tratava-se de uma questão de justiça. Manter o ser humano plenamente protegido e 

isolado do conflito que o universo estava vivenciando, seria injusto, por três motivos: Em 

primeiro lugar, seria injusto, pois estaria subtraindo do primeiro casal, e consequentemente da 

futura humanidade, a possibilidade e o direito de fazer suas próprias escolhas; em segundo lugar, 

seria injusto, pois estaria anulando a ação e influência de Satanás sobre o ser humano; e em 

terceiro lugar, permitir que Satanás tivesse livre acesso ao primeiro casal, era decretar a ruína 
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deles. Por mais perfeitos que fossem e mais instruídos que estivessem, o primeiro casal não 

subsistiria ao coração perverso de Satanás. Fato esse que veio ser evidenciado quando Eva 

decidiu se expor a sua influência. 

 

A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o SENHOR Deus tinha feito, disse à 
mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: 
Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, 
disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à 
mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos 
abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal (Gn 3:1-5, ARA).  

 

Como já apresentado no segundo capítulo, o escritor hebreu, dentro de sua cosmovisão, 

está apenas preocupado em tratar o desenvolvimento de assuntos relacionados à realidade 

humana. Não se descarta a existência de outras realidades, mas não as desenvolve. É exatamente 

isso que se encontra aqui. A narrativa da queda não se preocupa em explicar a origem de Satanás 

e do mal, apenas declara que existem. Os escritos bíblicos só vem apresentar uma visão mais 

elaborada sobre a realidade e origem de Satanás e do mal no tempo de Isaías e Ezequiel, e mesmo 

assim, uma visão limitada.14 

 A narrativa apresenta duas declarações no que se refere a temática da vida e morte: uma 

declaração de Deus e uma declaração da Serpente15. A primeira declaração, a de Deus, não 

obstante de sua clareza, em seu contexto é apresentada de maneira pouco argumentativa; é 

simples, direta e objetiva. Deus disse: “certamente morrerás”. No entanto a segunda declaração, a 

da Serpente, é apresentada no contexto da narrativa significativamente mais argumentativa.16 A 

Serpente diz: “certamente não morrerás (...) e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do 

mal”.  
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 Assim, o Conflito Cósmico, esta estabelecido na esfera das declarações. Enquanto Deus 

diz “certamente morreras”, a serpente diz “certamente não morreras, mas se tornarão como 

Deus”. 

 

A Escolha 

 O conceito da “escolha”, ou livre-arbítrio, é um dos elementos fundamentais do Conflito 

Cósmico. O primeiro casal, de maneira individual, precisaria escolher estar ou não com Deus; 

precisavam provar sua fidelidade em relação a Deus e demonstrar que compreendiam as 

implicações das orientações divinas; precisavam demonstrar se seguiriam ou não as instruções de 

Deus; precisavam escolher entre a vida e a morte.  

Esta narrativa apresenta o conceito da “escolha” como modelo da realidade existencial 

humana. Ou seja, estava colocado diante do primeiro casal apenas duas opções, crer ou não em 

Deus. De forma semelhante é isso que acontece na vida de todo ser humano.  

Dentro das Escrituras o conceito da “escolha” sempre está relacionado a fazer a vontade 

de Deus (Mt 7:21), ou fazer a própria vontade (Is 58:13; At 14:15-17), de ouvir o que Deus fala 

(Mt 7:24-25) ou não (Mt 7:26-27), de aceitar os planos de Deus (Pr 16:1; Is 42:16), ou fazer seus 

próprios planos (Sl 5:10; Is 30:1), de viver ou morrer (Rm 6:23).17 Em outras palavras, o conceito 

da “escolha”, no contexto do pecado, está essencialmente fundamentado no egoísmo (Sl 36:2). 

Nesse sentido, mesmo atos de bondade, como atos religiosos, quando motivados pelo egoísmo é 

entendido como algo mal. Isaías, falando a respeito da infidelidade dos moradores de Jerusalém 

para com Deus diz: “Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o 

seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por 

homens” (Is 29:13, NVI). Essa declaração de Isaías, e confirmada por Jesus em Mateus 15 versos 
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8 e 9, sugere, em certo sentido, que os desejos egoístas do coração é o que leva o ser humano pra 

longe de Deus. Este é o Conflito Cósmico na esfera da escolha humana. 

 

Os Reinos 

Mesmo não explicitamente apresentado na narrativa, fica evidenciado o domínio e 

soberania de Deus sobre toda a criação, mas também fica evidenciado o domínio concedido a 

Serpente (Satanás) em certa área do jardim. Nesse sentido, a Árvore da Ciência do Bem e do Mal, 

além de representar o conhecimento experimental do mal, a morte e a rejeição humana a Deus, 

representa também o reino de Satanás na Terra. 

Assim, desde o inicio da história humana, num mundo ainda perfeito, e através do 

consentimento divino, o reino de Satanás, mesmo que apenas conceitualmente e 

significativamente limitado, estava presente. Uma realidade que rapidamente mudou. Uma 

realidade de dois reinos concorrentes na esfera terrena, realidade essa, que em certo sentido, terá 

o seu fim quando apenas um dos reinos estabelecer seu domínio pleno sobre a Terra (Dn 2:44-46; 

Ap 20:10; 21:1-4). 

Em outras palavras: a Árvore da Ciência do Bem e do Mal, era o local onde Satanás 

poderia ter acesso ao casal e encenar as argumentações de seus pensamentos e suas pretensões.  

Com a queda do homem, é ampliado o domínio do reino de Satanás na terra18, mas ainda 

continua sendo um domínio concedido e parcial (Rm 13:1). Este é o Conflito Cósmico na esfera 

dos reinos. 
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Caim X Abel: Tipos de Adoradores 

 A terceira narrativa bíblica também aborda de forma direta o tema do Conflito Cósmico. 

Ao apresentar o conflito entre os irmãos, Caim e Abel, essa narrativa tem como objeto descrever 

a realidade e experiência humana, dentro da temática da adoração, e para tanto, faz uso das 

estruturas sociais e religiosas desses personagens. No desenvolvimento dessa temática, as 

Escrituras aludem algumas semelhanças e diferenças significativas entre eles, desenvolve a 

tensão do conflito entre a obediência e a desobediência, uma desobediência resultante da 

racionalização e relativização humana, a qual por sua vez leva a falsificação da verdade e a 

perseguição do justo. 

 

Semelhanças e Diferenças 

 Conjecturando sobre as semelhanças: Ambos eram filhos19 dos mesmos pais, e isso 

significa que provavelmente tiveram uma educação semelhante. Ambos moravam na mesma 

região, o que significa que vivenciavam realidades semelhantes. Ambos foram instruídos na 

mesma religião, o que significa que possuíam uma compreensão semelhante sobre Deus. Ambos 

também nasceram numa época posterior a queda de seus pais, e por tanto, nasceram numa 

realidade de pecado, o que significa que possuíam as mesmas tendências, tanto para o bem, 

quanto para o mal. 

 Conjecturando sobre as diferenças: As Escrituras apresentam apenas uma informação com 

relação às diferenças. Eles possuíam profissões diferentes. Enquanto Caim como lavrador se 

dedicava ao cultivo da terra, assim como seu pai (Gn 2:17-19)20, Abel era pecuarista e se 

dedicava ao cuidado com as ovelhas (Gn 4:2). Não há razão para encontrar nas ocupações uma 
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indicação de diferença em caráter moral, embora essas escolhas provavelmente foram 

determinadas por seus talentos e inclinações pessoais”.21 

 O ápice da história ocorre no momento quando ambos estão a cumprir suas 

responsabilidades religiosas (Gn 4:3-4). Não se sabe ao certo quando ocorreu, nem tampouco a 

idade que os dois personagens possuíam na ocasião, no entanto, o fato da narrativa se 

desenvolver dentro de um intervalo de tempo relativamente extenso, contribui a hipótese dos 

personagens não serem muito jovens. A expressão “passado algum tempo” (Gn 4:3), a qual 

literalmente significa “ao fim de dias”, também denota o transcurso de um período de tempo, no 

entanto indefinido.22 É importante destacar, que a narrativa sugere que, tanto Caim quanto Abel, 

possuíam certa independência, pois eram capazes de tomar decisões sozinhos, o que fica 

evidenciado com o assassinato de Abel. 

 Com relação à oferta oferecida pelos dois irmãos faz-se necessário destacar que ambos 

estavam cumprindo o mesmo ritual religioso: pararam suas atividades seculares para fazer uma 

atividade religiosa; construíram altares; e ofereceram ofertas pelos seus pecados. Ambos 

compreendiam o significado de sua religião. Assim, tanto Caim quanto Abel estavam a prestar 

culto ao mesmo Deus, estavam prestando adoração ao mesmo Deus, estavam desejosos em que o 

mesmo Deus aceitasse a oferta por eles apresentada. Em outras palavras, Caim e Abel, até certo 

ponto, professavam a mesma fé. No entanto a despeito de todas as semelhanças no ritual religioso 

praticado por esses personagens, diferenciação da oferta evidencia que, a despeito do objeto do 

seu culto ser o mesmo, ou seja, Deus, Caim e Abel possuíam diferentes compreensões religiosas. 

É aqui nesse ponto, onde pode-se evidenciar o Conflito Cósmico, na esfera das semelhanças e 

diferenças religiosas. 
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Obediência X Relativização 

 A diferenciação da oferta levada é o ponto que as Escrituras apresentam como motivo a 

rejeição ao culto de Caim e aceitação ao de Abel, por parte de Deus (Gn 4:4-5). 

A narrativa sugere que Caim estava a fazer o mesmo que o ser irmão Abel. Ambos 

estavam ofertando a Deus o melhor do resultado de seus trabalhos. Aparentemente, não havia 

problemas na oferta de Caim. Cabe mencionar que a própria lei judaica apresenta como lícito e 

obrigatório a oferta dos frutos da terra a Deus (Lv 23:9-14). Caim era lavrador, e como tal, 

separar o melhor de sua produção e entregá-la a Deus, em sua perspectiva era o correto a fazer. E 

aqui esta o ponto “sua perspectiva”.  

 Mesmo não havendo referências explicitas nas narrativas dos capítulos 3 e 4 de Gênesis, 

relativa a uma orientação divina em relação às ofertas, existe razão suficiente para admitir que 

existiu uma determinação de Deus a Adão no que se refere ao sacrifício de cordeiros, como um 

sinal do favor divino ao ser humano, não obstante a sua apostasia.23  

 Ao Caim proceder sob “sua perspectiva” de adoração a Deus, deixando de considerar a 

determinação de Deus e a tipologia que o cordeiro representava, Caim estava deixando de 

considerar a “perspectiva de Deus”. 

 O verso 7 do capítulo 4 de Gênesis, é significativo a essa compreensão. 

 

Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à 
porta; o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo (Gn 4:7, ARA). 

 

 Esse verso, além de classificar a oferta de Caim como “má”, apresenta o desejo, ou seja, a 

vontade humana, como elemento motivador do que é mal, e que para proceder bem, existe a 

necessidade de dominar essa vontade. Assim, no contexto da narrativa, pode-se afirmar, por 
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analogia, que, o que motivou Caim levar frutos como oferta a Deus, fora o seu próprio 

julgamento. Ele estava a fazer o que julgava ser correto, não importando as orientações de Deus. 

 Esse tipo de procedimento ou atitude reflete uma estrutura de pensamento que é 

conhecida como relativismo. 

O relativismo é a atitude ou doutrina que afirma que as verdades morais, religiosas, 

políticas, científicas, e outras, não são absolutas, e variam conforme a época, o lugar, o grupo 

social e os indivíduos de cada lugar.24 Nesse sentido, o que determina o que é certo ou errado, 

não são princípios universais morais e divinos, mas unicamente o julgamento pessoal humano, 

respaldado na cultura e época do individuo. Em outras palavras, o que determina o que é certo ou 

errado é a vontade do coração humano. 

Caim estava envolvido na mesma prática religiosa que Abel, no entanto, o que orientava 

seu procedimento era exclusivamente a sua vontade, a qual se tornara normativa. Para Caim, a 

vontade de Deus não tinha relevância.  

Aqui pode-se observar o Conflito Cósmico na esfera da vontade. Um conflito entre a 

vontade humana e a vontade de Deus, entre a desobediência e a obediência, entre a verdade 

humana e a verdade divina. Essa tensão da “vontade” é essencialmente a origem do Conflito 

Cósmico. 

 

Caim, Abel e as Religiões 

 Ao olhar para a narrativa do capítulo 4 de Gênesis pode-se identificar dois elementos 

distintivos presentes nas religiões ao longo da história humana. Enquanto Abel representa a 

religião quem tem como centro a pessoa de Deus, Caim representa as religiões cuja o centro é o 

homem. 
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 É evidente que todas as religiões, em certo sentido, partem da pré-suposição de que existe 

Deus e de que o homem precisa do favor de Deus. No entanto, como evidenciado nessa narrativa, 

os elementos motivadores do culto a esse Deus indicam o verdadeiro centro religioso, se Deus ou 

o homem. Um reflexo direto do conflito entre as vontades. 

  A religião desenvolvida por Caim trabalha sob a perspectiva da adaptação de Deus a 

vontade do homem, enquanto a de Abel na adaptação do homem a vontade de Deus. 

 O esforço humano como a base para se obter o favor divino tem sido o grande paradigma 

das religiões através da história. No entanto, pode-se perceber uma distinção clara desse conceito 

no judaísmo e posteriormente no cristianismo primitivo, onde o entendimento no que se refere a 

obtenção desse favor, implica na restauração da imagem plena de Deus no ser humano (1Co 

11:1-2; Fp 3:17-21; 1Ts 1:6 cf. Gn 1:26-27; Mt 5:17; Rm 1:22-23)25 como resultado da escolha e 

submissão da vontade humana em face a vontade de Deus (Mt 7:21; Rm 12:1-2; Gl 2:20; cf. Jo 

3:1-21), e não uma tentativa de se controlar a Deus em face os desejos e a vontade humana.26 

Nesse sentido, o Conflito Cósmico pode ser percebido na esfera das religiões. 

 

Falsificação da Religião 

Outra questão significativa que pode ser observada a partir da distinção na experiência 

religiosa de Caim e Abel está relacionada ao aspecto da falsificação da religião. Enquanto Abel 

obedece a Deus, Caim não obedece. Essa desobediência de Caim leva-o a introduzir elementos na 

religião que não representavam e nem traziam os significados da solução proposta por Deus para 

o pecado e o mal. O modelo religioso instituído por Deus e vivenciado por Abel tinha como 

objetivo lembrar os seres humanos de sua condição de pecado e morte e de que Deus proveria no 

futuro uma solução para livrá-los desta condição. A solução seria a morte do verdadeiro cordeiro 
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(Jo 1:29), o Filho de Deus (Gl 2:19-20), como o próprio Deus dissera a seus pais (Gn 3:15). As 

frutas, não representavam a solução para o pecado e o mal. Assim, oferecer frutas no lugar do 

cordeiro era o mesmo que rejeitar a solução proposta por Deus.  

 Nesse sentido, pode-se afirmar que ocorre uma falsificação da religião. Sendo as 

estruturas e as bases religiosas as mesmas, mas trabalhadas sob perspectivas diferentes, e 

incluindo elementos diferentes, pode-se verificar que: a desobediência passa a ter aparência de 

obediência, a mentira passa a ter uma aparência de verdade, a negação a Deus passa a ter uma 

aparência de submissão a Ele. Aqui se encontra o tema do Conflito Cósmico na esfera da 

falsificação das religiões. 

 

Rebeldia: Inconsciente e Consciente. 

 Na narrativa da história de Caim e Abel, pode-se identificar dois momentos distintos no 

que se refere a rebeldia de Caim. Um primeiro momento de uma rebeldia, até certo ponto 

inconsciente, e um segundo momento de uma rebeldia consciente. 

 Os versos 3 a 5 apresentam Caim, mesmo em clara e direta desobediência a Deus, ainda 

oferecendo culto. Evidentemente, Caim ainda desejava receber o favor divino. No entanto, no 

momento que seu intento é frustrado, e fica evidenciada sua incapacidade em obter esse favor 

com base na sua perspectiva de verdade, ele se rebela diretamente contra Deus (Gn 4:5). 

 Mesmo em face da aparente incompreensão de Caim em relação ao motivo da não 

aceitação de sua oferta por parte de Deus, Deus procura Caim (Gn 4:6-7), numa tentativa de fazê-

lo retroceder do seu caminho de desobediência e rebeldia, no entanto, Caim resiste, e sua rebeldia 

contra Deus deixa de ser inconsciente e passa ser consciente, direta e explicita, o que vem a ser 

evidenciado pelo assassinato de seu irmão. 
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Esses dois momentos da rebeldia vividos por Caim, primeiramente, uma rebeldia 

aparentemente inconsciente, e depois uma rebeldia aparentemente consciente, exemplifica a 

realidade humana no caminho da rebelião contra Deus. 

 Uma informação textual que também colabora na direção da rebeldia consciente de Caim, 

é a menção de que Caim decidiu construir uma cidade. 

 O verso 17 menciona que “Caim fundou uma cidade, à qual deu o nome do seu filho 

Enoque”. Essa iniciativa por parte de Caim não foi provavelmente uma iniciativa de apenas 

edificar um acampamento fortificado para sua família, como um lugar de morada permanente, 

mas sugere a desconfiança de Caim em relação ao amparo e segurança oferecida por Deus, numa 

tentativa de desafiar a maldição que o condenava a uma vida errante.27 

 Cabe mencionar que a primeira “cidade” do mundo foi fundada pelo primeiro assassino 

da história humana, um indivíduo perverso e impenitente cuja vida sem esperança, era 

plenamente dedicada ao mal (1Jo 3:12), em constante desafio a Deus.28 

  Assim, “ao dar à cidade o nome de seu filho Enoque, [nome que significa] ‘dedicação’ ou 

‘iniciação’, evidentemente Caim a consagrou à realização de suas ambições pecaminosas”29 

Nesse sentido, pode-se perceber o Conflito Cósmico na esfera da rebeldia. 

 

Sentença de Morte 

 Gênesis 4:5 apresenta como motivo ao assassinato de Abel, a rejeição por parte de Deus a 

oferta de Caim e a aceitação pela de Abel. É importante destacar que o texto bíblico relaciona a 

obediência ao bem (Gn 4:7), e consequentemente a desobediência ao mal. Assim, enquanto a 

atitude de Abel demonstrava uma total submissão a Deus, e a de Caim parcial submissão.  
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Abel passou a ser julgado por Caim de maneira significativa. Para Caim, o fato da oferta 

de Abel ser aceita, demonstrava a preferencia de Deus pela obediência, o que colocava Abel 

numa posição mais elevada que a sua.  

 “Então Caim disse a seu irmão Abel: ‘vamos para o campo’. Quando estavam lá, Caim 

atacou seu irmão Abel e o matou” (Gn 4:8). A rebeldia de Caim contra Deus produzira em seu 

coração inveja e ódio contra seu irmão. Nesse sentido, a história da rebeldia de Caim, demonstra 

o mesmo tipo de rebeldia experimentada por aqueles que se colocam contra Deus, e os resultados 

geralmente são os mesmos: trabalham na direção de destruir tudo que representa Deus (1Pe 5:8-9 

cf. Dn 3). Isso pode ser evidenciado ao longo das Escrituras e na história humana. 

 

A inimizade entre o bem e o mal, predita por Deus antes da expulsão do Éden, viu-se agora pela 
primeira vez em sua forma mais horrível. (...) A semente da mulher já havia se convertido na 
semente da serpente. O crime de Caim revelava a verdadeira natureza de Satanás como ‘homicida 
desde o princípio’ (Jo 8:44). Tinha ficado evidenciado o contraste entre as duas ‘sementes’ dentro 
da raça humana, contraste este que continua ao longo de toda a história.30 

 

Aqui se encontra o tema do Conflito Cósmico na esfera da perseguição do justo. 

 

O Dilúvio 

  A quarta narrativa do Gênesis descreve o Conflito Cósmico na perspectiva de um mundo 

corrompido, permeado pelo mal e que recebe uma sentença de destruição parcial por parte de 

Deus. Essa narrativa torna-se significativa, em face da declaração de Jesus em Mateus capítulo 24 

versos 37 a 39, quando Ele estabelece um vinculo de semelhança com o estado de corrupção que 

existirá na sociedade por ocasião da Sua segunda vinda. 
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A Corrupção do Mundo 

 A narrativa começa descrevendo a decadência e corrupção da humanidade apresentando 

que “a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos 

do seu coração era sempre e somente para o mal” (Gn 6:5, NVI). 

 Esse cenário de decadência e corrupção, fora em partes provocado pelo aumento 

significativo da humanidade (Gn 6:1). A narrativa apresenta que os homens que nasceram como 

resultado da união entre os “filhos de Deus” e as “filhas dos homens”, estavam se tornando cada 

vez mais perversos (Gn 6:5).31 Com poucas exceções, o que existia em todas partes era o mal, 

mas não em forma passageira, e nem meramente em poucos indivíduos, mas em forma 

permanente e na sociedade como um todo. 

 O ser humano havia se distanciado dos caminhos de Deus, não davam ouvidos a voz de 

Deus, haviam se tornado insensíveis a influência do Espírito de Deus, eram dominados pelos 

desejos do coração, estavam cegos pelo pecado e não viviam a esperança da promessa da 

salvação, andavam por seus próprios caminhos, fazendo unicamente sua própria vontade e 

declinavam da vontade de Deus, haviam rejeitado plenamente as orientações de Deus. Nesse 

sentido pode-se perceber a temática do Conflito Cósmico no que se refere a degradação e 

perversidade da sociedade. 

 

120 Anos: Tempo de Graça 

“A Noé, porém, o SENHOR mostrou benevolência [graça]” (Gn 6:8, NVI). Nestas palavras 

pode-se ver a misericórdia em meio a ira. Essa declaração indica a maneira pela qual Deus 

preservará e restaurará a humanidade. A palavra “graça” aparece aqui pela primeira vez nas 

Escrituras, e claramente tem o mesmo significado que as referências do Novo Testamento. A 
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história de Noé é um exemplo de como Deus trata com misericórdia os justos em face a 

destruição dos ímpios.  

 “Então disse o SENHOR: (...) ‘ele [o homem] só viverá cento e vinte anos’” (Gn 5:3, 

NVI). Essa predição divina não pode significar que o tempo de vida do homem seria daí em 

adiante restringido a 120 anos (cf. Gn 11:10-26), a despeito de alguns acreditarem nisso. Essa 

expressão sugere que, em certo sentido, a paciência de Deus chegaria a um fim e que o período 

de graça terminaria dentro do tempo aqui especificado.  

O mal estava enraizado no coração, nos pensamentos e nas ações dos homens daquela 

época. Isto se produziu porque eles ignoraram voluntariamente a palavra de Deus (2Pe 3:5), 

assim, tornaram-se insensíveis as influencias divinas a ponto do Espírito de Deus não exercer 

mais influencia sobre eles. Era inútil continuar “contendendo” para reprimi-los ou melhorá-los. 

Jesus disse que: “Do coração saem os maus pensamentos” (Mt 15:19, NVI), e completou dizendo 

que esses pensamentos produzem os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos 

testemunhos, as blasfêmias.32 

 

Sendo cativos de suas paixões, já não ficaram sujeitos ao Espírito de Deus (...). Assim, o texto 
sugere que o Espírito Santo não poderia continuar operando a não ser durante um curto tempo, 
depois do qual seria retirado dos não regenerados e impenitentes seres humanos. Até a 
longanimidade de Deus devia terminar. Pedro se refere à obra do Espírito no coração dos 
antediluvianos dizendo que o Espírito de Cristo pregou a esses prisioneiros de Satanás (1Pe 3:18-
20).33 

 

Jesus comparou o trato de Deus com os antediluvianos com sua obra em favor da raça 

humana no fim dos tempos (Mt 24:37-39). Pode-se esperar que em circunstâncias similares Deus 

proceda de forma similar.  

Vive-se agora num tempo previsto nas profecias bíblicas, sabendo que o mundo 

novamente será destruído e que isso ocorrerá em breve (2Pe 3:3-7). Sabe-se também que o 
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Espírito de Deus não contenderá para sempre com os homens que escolhem não dar ouvidos a 

Sua Palavra, que não fazem a Sua vontade, e que não se preparam para esse grande 

acontecimento. Nesse sentido, pode-se evidenciar o tema do Conflito Cósmico na esfera da graça 

divina. 

 

O Homem Que Agradava a Deus 

Nesse cenário de corrupção, o autor destaca Noé como alguém que agradava a Deus. “Noé 

era homem justo, íntegro entre o povo da sua época; ele andava com Deus” (Gn 6:9, NVI). Essa 

declaração apresenta as razões pelas quais Noé tornou-se o objeto da graça de Deus, mediante a 

qual, sua vida e de sua família foram preservadas em meio a destruição que devastou o mundo de 

sua época. Não foi um capricho divino o motivo pelo qual Noé recebeu o favor de Deus, mas o 

fato de sua vida estar em harmonia com a vontade de Deus. Nessa declaração, Noé é 

caracterizado por três expressões, cada uma das quais o coloca em posição favorável perante 

Deus, quando comparado a seus contemporâneos.  

 Primeira: “Noé era homem justo”. Nesse sentido, a palavra “justo” não implica num 

estado de justiça própria ou perfeição, mas ao fato de viver uma vida, até certo, ponto exemplar 

em seus dias, tendo como base a avaliação do próprio Deus. É digno notar que não é 

simplesmente chamado de “justo”, mas de “homem justo”. Isso significa que como homem, 

mesmo nascido com uma natureza contaminada pelo mal, Noé resistia com determinação e 

firmeza as atrações malignas, tentações sutis e aos disfarces do mal. Noé não era incapaz de 

controlar sua vontade, mas o que parece era que ele era um “homem” de convicções fortes, reto 

em pensamento e ação. 
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 Segunda: Noé era “integro entre o povo de sua época”. Esse segundo atributo destaca Noé 

como irrepreensível em “seu tempo” quando comparado a seus contemporâneos. Isto não 

significa que ele viveu em um estado de impecabilidade, mas sim de integridade moral. Essa 

declaração também não se refere apenas à vida piedosa de Noé, mas à perseverança de sua 

religião no meio do ambiente carregado de iniquidade no qual vivia.  

Terceira: “ele andava com Deus”. Essa declaração referente à vida de Noé, recorda a de 

seu antepassado, Enoque (Gn 5:22, 24), o qual fora transladado aos céus, apenas a 69 anos antes 

de seu nascimento. Isso significa que, muito provavelmente, sua vida tenha sido impactada 

através dos relatos de seus antepassados, no que se refere ao exemplo deixado por Enoque. No 

entanto, esta notável descrição bíblica de Noé, não implica que ele tivesse alcançado a justiça por 

seus próprios esforços ou méritos. Noé foi salvado pela fé (Hb 11:7), exatamente como todos 

aqueles que serão salvos por Deus. 

Aqui pode-se ver o Conflito Cósmico na esfera conduta moral ao comparar Noé a seus 

contemporâneos. 

 

Imutabilidade e Juízo Divino 

 Como já mencionado o elemento motivador dos juízos de Deus sobre a terra, era a 

degradação e perversidade dos homens. É nesse cenário que ocorre a declaração “Então o 

SENHOR arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Farei 

desaparecer da face da terra o homem que criei (...) Arrependo-me de havê-los feito” (Gn 6:6-7, 

NVI). 

 Em geral não existe discordância entre os comentaristas bíblicos, com relação a expressão 

“o SENHOR se arrependeu”. O vocabulário bíblico para o arrependimento é verdadeiramente 
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rico. O tema do arrependimento é encontrado em toda a Bíblia e sua ideia é expressa mesmo 

quando a própria palavra não é usada. No Antigo Testamento, duas palavras em hebraico, os 

verbos nacham e shub, são muitas vezes traduzida como “arrependimento”. No entanto, nacham 

expressa o conceito de uma tristeza profunda, enquanto shub carrega a ideia de uma mudança de 

direção.34 

Especificamente a expressão usada em Gênesis 6:6-7 é nacham, assim, a ideia de 

arrependimento divino está relacionada a uma tristeza profunda e não a uma mudança de 

propósito. Nesse sentido, o conceito de arrependimento divino, apresentado pelo autor do 

Gênesis, permanece em harmonia com outras declarações das Escrituras, como por exemplo, a 

declaração de Malaquias, que diz: “Porque eu, o SENHOR, não mudo; por isso, vós, ó filhos de 

Jacó, não sois consumidos” (Ml 3:6, ARA), e a declaração de Tiago, que diz: “Toda boa dádiva e 

todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação 

ou sombra de mudança” (Tg 1:17, ARA). A final, “Deus não é homem, para que minta; nem filho 

do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? ou tendo falado, 

não o cumprirá?” (Nm 23:19, ARA). 

 O próprio texto traz luz a compreensão do real significado do “arrependimento de Deus” 

em face a declaração explicativa “cortou-lhe o coração”. Isto mostra que o arrependimento de 

Deus não pressupõe variabilidade em sua natureza ou propósito muito menos falta de 

conhecimento prévio. Neste sentido, Deus nunca se arrepende de nada (1Sm 15:29), apenas se 

entristece. O “arrependimento de Deus” é uma expressão que se refere à dor do amor divino 

ocasionado pela pecaminosidade humana. A menção da dor divina ante o estado depravado do 

homem é uma indicação comovedora de que Deus não odiou ao homem, mas o amou. No 
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entanto, é importante destacar o pecado da humanidade também O move a uma retribuição com 

justiça,35 como já mencionado no capítulo anterior.  

 Porém, nessa narrativa, a justiça de Deus é apresentada como retribuição as escolhas e 

ações humanas. Deus destrói totalmente a superfície da terra através de um dilúvio,36 e com esse 

ato, aqueles que não dão ouvidos as palavras de Deus, são destruídos, enquanto os que as escutam 

e seguem, são salvos. 

 Nesse sentido pode-se perceber o Conflito Cósmico na esfera da imutabilidade e juízo 

divino. 

 

Babilônia X Jerusalém 

 É interessante e bastante significativa a maneira como o autor do livro de Daniel, no 

Antigo Testamento, trada a questão do Conflito Cósmico. É através de um cenário de guerras e 

massacres, vitimas e opressores, que o autor evidencia o conflito entre duas cidades: Babilônia e 

Jerusalém. No entanto, o livro de Daniel destaca-se também por ser “um trabalho religioso, que 

fala em nome de Deus e revela Sua visão, bem como Sua obra na história, remetendo ao passado, 

presente e futuro”.37 Nesse sentido, a narrativa histórica dos eventos relacionados aos reinos 

representados por essas duas cidades, possui também um caráter universal. Assim, esse conflito 

entre Babilônia e Jerusalém, tem por objetivo “dar ao mundo uma (...) visão panorâmica da (...) 

luta em andamento entre as forças do bem e do mal”,38 da destruição dos poderes das nações 

mediante o poder de Deus, da destruição dos reinos do mundo e do estabelecimento do reino de 

eterno de Deus na terra.39 
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Cidades em Guerra 

A primeira cena descrita no livro de Daniel é um conflito militar onde Babilônia ataca 

Jerusalém. A visão universal desse conflito é acentuada pela referencia textual a “Sinar” (Dn 

1:2), nome mítico da Babilônia o qual está relacionado ao episódio bíblico de Babel (Gn 11:2).40 

É importante notar que o fato do autor do livro de Daniel fazer uso da expressão “Sinar” ele está 

criando intencionalmente na mente do leitor uma ligação histórica e geográfica. Está querendo 

demonstrar que a Babel de Nabucodonozor é a mesma Babel de Gênesis 11. 

Cabe mencionar que na narrativa da construção da torre de Babel em Gênesis 11, existe 

um jogo de palavras no que se refere ao nome da torre. Enquanto no hebraico a expressão babel 

significa: “confundir”, em acadiano significa: “porta de Deus”. E esse jogo de palavras acontece 

em função do que o próprio texto apresenta como objetivo da construção: alcançar os céus (Gn 

11:4).41 

Nas estratégias antigas de guerra, para se obter o controle de uma cidade fortificada, 

bastava controlar a porta. Controlando a porta, impede-se a entrada e saída de alimentos, pessoas, 

água. Assim, o inimigo é vencido.42 Nesse sentido, a narrativa de Gênesis 11, apresenta a 

iniciativa dos primeiros governantes de Babilônia em controlar a Deus, controlar o poder de Deus 

e remover a soberania de Deus de suas vidas. Assim, Babilônia é tipificada como símbolo de 

rebelião contra Deus. 

Por outro lado, o livro de Daniel apresenta a cidade de Jerusalém como sendo a cidade 

capital da nação de Deus. O texto bíblico faz referência a existência de adoradores de Deus em 

Jerusalém, muito antes dessa cidade se tornar capital da nação de Israel43 (Gn 14:18). A 

construção posterior do Templo em Jerusalém, consolidando todo o sistema religioso da nação de 

Israel, o qual fora ditado pelo próprio Deus a Moisés, implica numa obediência restrita a Deus e 
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uma vida em harmonia com Sua palavra e vontade. Assim, Jerusalém é tipificada como símbolo 

da submissão a Deus. 

Nesse sentido, o conflito descrito entre essas duas cidades, assume a dimensão de um 

conflito universal e essencialmente espiritual. Percorre a história desde Genesis 11 até o 

Apocalipse. É uma história que se torna um símbolo do conflito entre os reinos do mundo e o 

povo de Deus, o qual se desloca ate o final dos tempos: Babilônia representando a soberania do 

homem e Jerusalém representando a soberania de Deus. Um conflito que começou naquele tempo 

e continua. 

 Aqui pode-se ver a temática do Conflito Cósmico na esfera da guerra entre Babilônia e 

Jerusalém. 

 

Cidades Vitoriosas 

É marcante a maneira como Daniel começa e termina seu livro. Ele começa falando da 

vitória de Babilônia sobre Jerusalém e termina falando da vitória Jerusalém sobre Babilônia. 

Nesse sentido a conclusão ecoa a introdução, fechando completamente o círculo.44 

 A derrota de Jerusalém e o inicio do Exilio, envolve muito mais que apenas o desconforto 

pessoal de uma minoria exilada: o fim do reino de Judá significa o desaparecimento dos últimos 

filhos de Israel. A destruição do povo de Deus põe em risco a sobrevivência do mundo. Babilônia 

derrota Jerusalém, e não se pode ignorar as implicações religiosas e espirituais de tal evento, 

muito menos sua conotação cósmica.45  

No entanto, tudo aponta para o final. Em meio a uma densa sequencia de eventos 

violentos, o capítulo 12 começa descrevendo Miguel, já apresentado no livro como “o Filho do 

Homem” (Dn 7:13), se levantando para proteger Seu povo (Dn 12:1). A palavra hebraica amad 
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(levantará), pertence exclusivamente ao vocabulário hebreu da guerra, e tem como significado o 

soldado que resiste e prevalece contra seu inimigo.46 Nesse sentido, o amad da vitória final (cf. 

Dn 7:13-14; 26-27), iniciada por Miguel, cujo o próprio nome já é um sinal de vitória: “Quem é 

como Deus”, é uma resposta a outros amads de Babilônia contra Jerusalém.47 

A vitória de Nabucodonozor descrita no capítulo 1 tem a sua resposta na vitória de 

Miguel, Príncipe de Jerusalém descrita no capítulo 12. Através de Sua vitória, é também 

assegurada a vitória do Seu povo. O “levantar” de Miguel (Dn 12:1), ecoa no “levantar” do 

ressuscitado no final do capítulo (v.13). A vitória é cósmica. Não é apenas um triunfo político ou 

religioso, mas é o triunfo da vida ao derrotar a morte. 

 Aqui pode-se ver a temática do Conflito Cósmico na esfera das vitórias de Babilônia e 

Jerusalém. 

 

Verdadeiros Príncipes 

 Compreendendo que a guerra entre Babilônia e Jerusalém, tem sua aplicação e 

desdobramento num evento maior, histórico e cósmico, os príncipes dessas duas cidades devem 

também ser compreendidos sob a mesma perspectiva. Enquanto no capítulo 12 de Daniel 

apresenta claramente o príncipe de Jerusalém como Miguel (Dn 12:1), personagem esse que nas 

Escrituras é sempre compreendido como comandante dos exércitos de Deus (Ap 12:7; cf. Dn 

10:13), Nabucodonozor48 no capítulo 1 é apresentado como comandante dos exércitos do mundo 

em sua época. 

 

O clímax do livro de Daniel é o estabelecimento do reino de Deus. Mas antes do estabelecimento 
deste reino, vários reinos terrestres específicos deveriam surgir e desaparecer. Estes reinos 
exerceram uma parte importante nos desígnios do príncipe das trevas ao procurar estabelecer seu 
governo sobre a face da terra. Cada um desses reinos cresceu em poder até parecer estar na 
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iminência de ocupar a terra toda. Contudo, nessas ocasiões a mão divina interveio e esses reinos 
foram destruídos.49 

 

 Nesse sentido, Nabucodonozor, não tipifica apenas os grandes príncipes e reis que o 

sucederiam na história humana, como relatado nas profecias de Daniel, mas tipifica o grande 

príncipe das trevas, no controle dos exércitos das nações da terra, em constante guerra contra 

Deus e Seu povo. 

 Aqui pode-se ver a temática do Conflito Cósmico na esfera dos verdadeiros príncipes. 

 

Cidades do Futuro 

  É também bastante significativo o paralelismo apresentado no livro do Apocalipse no que 

se refere as cidades de Babilônia e Jerusalém. Semelhantemente ao livro de Daniel, o livro do 

Apocalipse faz uso da mesma tipologia, e apresenta as últimas cenas da história humana numa 

perspectiva ampla e clara ao descrever e chamar o reio do mundo de “grande Babilônia” 

enquanto descreve e chama o futuro reino de Deus de “nova Jerusalém”. 

Nesse sentido, o paralelismo tipológico entre os livros de Daniel e Apocalipse em relação 

aos eventos histórico-proféticos, testificam sobre a existência de uma unidade temática no que se 

refere a um conflito entre dois reinos. Cabe mencionar que por ocasião da produção do texto do 

livro do Apocalipse, a cidade Babilônia já havia sido completamente destruída.50 Isso vem 

evidenciar a intencionalidade nesse paralelismo por parte do escritor. 

Como em Daniel, no Apocalipse também pode-se ver a descrição das investidas e vitórias 

dessa “grande Babilônia” contra o povo de Deus na terra, e sua total derrota por ocasião do 

estabelecimento do eterno reino de Deus. Aqui pode-se ver a temática do Conflito Cósmico na 

esfera das cidades do futuro. 
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Jó 

A história de Jó, encontrada nas Escrituras, também trata de forma direta a temática do 

Conflito Cósmico.  

Relacionada à realidade e experiência humana, descreve uma série de desventuras 

terríveis sofridas pelo personagem Jó, motivadas por falsas acusações feitas por Satanás contra 

ele e contra Deus perante os filhos de Deus51 em uma assembleia cósmica, a qual, segundo o 

próprio livro, teve pelo menos duas ocorrências durante a existência do personagem.52 

 Diferente da narrativa da queda do homem (Gn 3), a qual apresenta a origem do mal e do 

pecado na realidade humana, o livro de Jó desloca o tema para a esfera cósmica, fato que vem 

novamente ocorrer nas narrativas de Isaías 14:4-23 e Ezequiel 28:11-19, onde o mal e o pecado é 

apresentado como tendo origem no coração de um influente anjo no céu. 

Segundo muitos teólogos eruditos, o livro de Jó foi escrito num período anterior ao Êxodo 

hebreu,53 e por tanto, anterior a narrativa da criação e queda do homem. 

Sob a perspectiva do livro de Jó o mal não afeta unicamente a realidade terrena, mas esta 

presente em todo o universo. 

 No livro de Jó, a existência de outra realidade, além da realidade humana, é claramente 

apresentada, porém pouco desenvolvida, como geralmente ocorre na cosmovisão hebraica. Mais 

uma vez, fica evidenciado que a ênfase está na realidade e experiência humana, neste caso a de 

Jó. 

 

O Personagem 

O livro de Jó, narra à história de um homem que retorna à vida normal depois de uma 

série de desventuras terríveis e inexplicáveis. Em sua perspectiva, Jó e seus amigos não 
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conseguiam compreender os verdadeiros motivos de sua ruína, fato esse que o autor apresenta 

logo no início do livro (Jó 1:21; 2:10). Jó desconhecia os planos de Deus e os planos de Satanás. 

Pelo contrário, ele e seus amigos estavam saturados por tradições que ensinavam que o 

sofrimento era sempre um castigo de Deus em função de algum pecado específico ou prevenção 

de um pecado que cometeria no futuro.54 Jó não vivia em pecado, e isso é apresentado pelo autor 

logo no inicio do livro ao mencionar que Jó “era um homem integro, justo, temente a Deus e se 

desviava do mal” (Jó 1:1). No entanto, essa tensão existente entre sua conduta e o estado no qual 

Jó se encontrava, provoca no personagem uma busca desesperada na direção de compreender os 

motivos de seu infortúnio (Jó 12:4; 14:14-19). É significativo que, mesmo durante as 

profundidades de sua dor, Jó se lamenta mais porque lhe parece ter perdido a Deus que pela perda 

de suas propriedades e sua família (Jó 6:4, 8-9; 9:11). 

 O lugar descrito no livro onde era a residência do personagem Jó é próprio do deserto da 

Arábia.55 Por estranho que pareça, não é um ambiente israelita. E isso evidencia que havia 

adoradores de Deus fora de os limites habitados pelos descendentes do Abraão. Jó é apresentado 

como um rico latifundiário (Jó 1:2-4; 42:10, 12-15), honrado e amado por seus compatriotas (Jó 

42:11, 16). Destaca-se como uma figura solitária e majestosa na história, e importante por causa 

de sua relação com sua época e seus contemporâneos, no entanto sua experiência de vida destaca-

se de maneira significativa na temática do Conflito Cósmico.  

 

Assembleia Universal 

 O livro de Jó não é o único que apresenta a existência de outra realidade além da terrestre, 

no entanto, ao apresentá-la, o autor a faz sob uma perspectiva interessante. 



 

103 
 

 A cena é de uma grande assembleia celestial presidida pelo próprio Deus, a qual ocorre 

com certa periodicidade (Jó 1:6 cf. 2:1) e reuni os “Filhos de Deus”, que neste sentido não se 

refere aos filhos de Deus desta terra, pecadores, mas a outros filhos de Deus, sem pecado. Cabe 

mencionar que nessa narrativa, Satanás não é citado como “Filho de Deus”. Alguns teóricos 

apoiam a ideia de que o relato dessas assembleias trata-se apenas de uma parábola, uma alegoria 

projetada para representar a maldade de Satanás contra os homens bons como também o cuidado 

divino.56 No entanto, a tradição judaica sugere ser este um tempo famoso para Deus onde Ele se 

encontra com suas criaturas.57 

 O fato do livro mencionar que Satanás veio “da terra e de passear por ela” (Jó 1:6-7), 

indica que o lugar dessa assembleia, não fora na terra. Não é possível especificar o lugar desse 

encontro, mas é razoável admitir que ele tenha ocorrido no céu, onde Satanás ainda possuía certo 

acesso, porém limitado.58 

 Aqui o Conflito Cósmico é apresentado claramente sob a perspectiva universal, tendo 

como espectadores os “Filhos de Deus”, os quais testificaram as iniciativas de Satanás contra os 

filhos de Deus na terra, numa tentativa de desqualificar a Deus, Seu caráter, Seus filhos e o 

caráter dos Seus filhos. Aqui pode-se ver a temática do Conflito Cósmico na esfera do universo. 

 

Caráter Questionado 

 A narrativa dos vs. 6-12 apresenta que é Deus quem introduz o assunto referente ao 

caráter de Jó. “Perguntou ainda o SENHOR a Satanás: ‘Observaste o meu servo Jó? Porque 

ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do 

mal’” (Jó 1:8, ARA). Essa introdução temática, por parte de Deus, sugere a existência prévia de 

insinuações por parte de Satanás59 no que se refere ao caráter de Deus e de Seus filhos.  
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Especificamente nessa narrativa, a acusação sugere que Jó servia a Deus por motivos 

egoístas, em função dos benefícios materiais que Deus lhe permitia acumular como um estímulo 

e recompensa por sua fidelidade. Assim, ao questionar o caráter de Jó, Satanás procurava negar a 

existência de uma religião baseada numa experiência única e verdadeira de amor, resultado da 

apreciação inteligente do caráter de Deus. Em outras palavras, Satanás estava negando a adoração 

a Deus como um ato altruísta. 

 Na tentativa de provar sua tese, Satanás argumenta dizendo que se Deus retirasse a 

proteção e as bênçãos de Jó, com certeza, ele amaldiçoaria a Deus (Jó 1:11). Porém, o fato da 

narrativa apresentar a questão do consentimento divino, com relação ao pedido de Satanás, e 

somada a narrativa da vida de Jó, posterior a esse evento, relatado no próprio livro, derruba essa 

tese. 

Satanás traz calamidades sobre a vida de Jó. Num único dia ele perde todos os seus bens e 

todos os seus filhos. No entanto, após receber as notícias, Jó “prostrou-se seu rosto em terra, em 

adoração, e disse: (...) ‘o Senhor o deu, o Senhor o levou; louvado seja o nome do Senhor’. Em 

tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma” (Jó 1:20-22, NVI). 

 Frustrada a investida de Satanás em relação a Jó, a narrativa retoma novamente o tema da 

assembleia no céu, onde, num segundo momento, os eventos parecem ocorrer de maneira 

idêntica, diferindo apenas nas argumentações de Satanás. Ele, já em descrédito, agora sugere 

“Pele por pele (...). Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a Tua mão e fere a sua 

carne e os seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará a Tua face” (Jó 2:4-5, NVI). Deus então 

novamente consente, e Satanás aflige a saúde de Jó (Jó 2:7). Nesse momento, um elemento novo 

é introduzido, sua esposa, que declara: “você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e 

morra!” (Jó 2:9, NVI), no entanto, Jó respondeu: “você fala como insensata. Aceitaremos o bem 
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dado por Deus, e não o mal?” (Jó 2:10, NVI). As Escrituras encerram esse primeiro episódio da 

vida de Jó dizendo “em tudo isso Jó não pecou com seus lábios” (Jó 2:10, NVI). 

 Nessa breve narrativa pode-se destacar três elementos significativos relacionados ao 

Conflito Cósmico. 

Primeiro, a narrativa é clara em apresentar que as decisões tomadas nessa assembleia 

universal juntamente com as ações diretas de Satanás em relação a vida de Jó, mudaram 

completamente sua realidade. Em outras palavras, a narrativa tenta demonstrar que decisões e 

ações realizadas no mundo espiritual, não só afetam, mas transformam a realidade humana. 

Segundo, a maneira como as desgraças ocorrem na vida do personagem, somadas a 

tradição que ensinava que o sofrimento era sempre um castigo de Deus em função de algum 

pecado específico, criam um ambiente e circunstancias favoráveis para que Jó pecasse contra 

Deus. Todas as desgraças ocorrem simultaneamente: Os ladrões invadem a suas terras (Jó 1:14-

15, 17), sugerindo que a proteção de Deus havia sido retirada; “Fogo de Deus caiu do céu e 

queimou totalmente as ovelhas e os empregados” (Jó 1:16, NVI), sugerindo que era realmente 

Deus que estava trazendo essas desgraças em sua vida; e por último, a morte de seus filhos, 

provocada por um vento vindo do deserto (Jó 1:18-19), estava confirmando a Jó ser Deus o 

verdadeiro responsável por sua desgraça, pois agora a descendência lhe havia sido tirada. Nesse 

sentido, o autor busca apresentar a maneira como Satanás age na tentativa de persuadir e 

convencer os seres humanos a se rebelarem contra Deus. Especificamente, nesse relato de 

destruição e desgraça, Satanás fez parecer ser Deus o autor do sofrimento, o que na perspectiva 

de Jó pareceu ser uma atitude arbitraria e injusta da parte de Deus (Jó 30:20-31:6), motivos 

suficientes para abalar a relação de Jó com Deus. No entanto, mesmo em face a incompreensão, 

Jó não pecou. 
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Terceiro, a narrativa, no conjunto do livro, busca de forma direta demonstrar o caráter de 

Jó, no entanto, indiretamente, fica também evidenciado o caráter de Deus e de Satanás, tanto na 

realidade humana, quanto na realidade celestial. 

O caráter de Jó é questionado, quando ele é acusado de ser uma pessoa corrupta. A 

acusação dizia que sua fidelidade a Deus estava condicionada ao recebimento da proteção e das 

bênçãos. Em outras palavras, a acusação dizia que Jó não amava a Deus, apenas nutria interesse 

material e pessoal. A afirmação era, que se Deus retirasse as bênçãos, Jó amaldiçoaria a Deus (Jó 

1:11), mas Jó provou o contrário. 

O caráter de Deus também é questionado. Deus estava sendo acusado de comprar a 

fidelidade de Jó. O excesso de proteção e bênçãos estava sendo apontado como uma forma de 

manipulação da parte de Deus, ao tratar a situação. Sob a ótica dessa acusação, as bênçãos nada 

mais eram do que uma moeda de troca. Em certo sentido, Satanás estava afirmando que Deus era 

incapaz de receber amor genuíno de suas criaturas, e que para obter certa fidelidade Deus 

precisaria comprá-la, mas, a fidelidade de Jó demonstrou que Satanás estava errado. 

No entanto, o caráter de Satanás também estava sendo demonstrado. Nessa narrativa, 

Satanás é apresentado como o destruidor e o acusador. É Satanás quem destrói a vida de Jó com 

base numa falsa acusação que ele mesmo fizera, e faz isso sem nenhum motivo concreto. Em 

contraposição, Deus é o protetor, e o restaurador. 

Aqui pode-se ver a temática do Conflito Cósmico na esfera dos caráteres. 

 

Influência, Experiência e Julgamento 

Um outro elemento, relacionado ao Conflito Cósmico, está ligado às questões da 

influência, da experiência e do julgamento humano. É evidente no texto, que, tanto a esposa 
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quanto os três amigos de Jó (Elifaz, Bildade e Zofar) estavam convencidos que Deus havia 

abandonado a Jó, ou estava irado com ele, e sistematicamente expressaram isso. No entanto a 

firmeza de Jó em face a influência e julgamento daqueles que lhe eram próximos, é marcante. 

O conceito desenvolvido em Gênesis 2 verso 23, onde apresenta a mulher como osso e 

carne do homem, vem contribuir ao entendimento do papel da mulher de Jó. Através do 

consentimento divino autorizando Satanás a mexer com os ossos e a carne de Jó (Jó 2:4-6), 

paralelamente a realidade celestial apresentada na narrativa, sua mulher passa a apresentar a Jó 

argumentos semelhantes aos argumentos apresentados por Satanás a Deus, porém ser ter 

conhecimento das implicações de seu envolvimento no episódio. Ela declara: “Você ainda 

mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus, e morra” (Jó 2:9). Essa pergunta evidencia sua 

própria possibilidade de ação: sanar o sofrimento de Jó.60 Porém a resposta de Jó acentua sua 

certeza pessoal, fruto da experiência de ambos, em contraste com a insensatez das palavras ditas 

por sua esposa. 

Posteriormente seus três amigos procedem de forma semelhante. Mas também a 

influência desses personagens não surtiram os resultados desejados. Normalmente o ser humano 

torna-se condescendente as influências do meio, mas Jó não se deixou influenciar. No entanto 

isso não pode ser tomado como padrão de comportamento humano, apenas como um tipo 

contrastante de comportamento e experiência. Nesse sentido, os três amigos estavam 

demonstrando que, como Satanás, duvidavam do caráter de Jó. 

Basicamente, em ambos os casos, a esposa e os amigos, estavam a fazer seus julgamentos 

com base nas evidências e circunstancias que envolviam o infortúnio de Jó. Porém, como 

apresentado na narrativa, o padrão de julgamento humano sempre esta fundamentado numa visão 

parcial da realidade.  
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Aqui pode-se ver a temática do Conflito Cósmico na esfera da influência, experiência e 

julgamento humano. 

 

O Êxodo 

 De todas as narrativas bíblicas, uma das mais significativa e rica no que se refere à 

temática do Conflito Cósmico, é narrativa do Êxodo hebreu. A tipologia61 presente nessa 

narrativa,62 não apenas o apresenta, mas o amplia. Mostra o desenvolvimento desse conflito na 

história humana e a maneira pela qual o próprio Deus está atuando na história do mundo com o 

intuito de preservar a vida dos Seus filhos e eliminar completamente a presença do mal de sua 

criação universal. 

 

É certo que a fuga de um número de escravos hebreus do Egito (...) não foi um acontecimento que 
parecia ter repercussões em sua época (...), e são poucos os historiadores, tanto antigos quanto 
modernos, que tem destacado esse acontecimento como um dos mais importantes da história 
mundial. No entanto, quando a história e a religião são vistas sob a perspectiva de um 
relacionamento intimo, e quando homens acreditam que existe um Deus bondoso que age 
diretamente nos assuntos da raça humana de acordo com Sua própria vontade, o Êxodo, até o 
momento da vinda da pessoa de Jesus Cristo a este mundo, se destaca como o mais significativo e 
poderoso ato de Deus, (...) pois ele revela a mensagem da salvação de Deus na história.63 

 

 Mesmo sendo vasta a tipologia relacionada à temática do Conflito Cómico na história dos 

hebreus durante o cativeiro egípcio e no Êxodo, nesta seção será considerado apenas alguns 

aspectos mais relevantes. 

 

Mundo Escravo  

O grande paradigma da narrativa do Êxodo hebreu é a realidade opressora de um mundo 

permeado pela idolatria centrada no orgulho humano, contra Deus e seus eleitos64 (Ex 1:5:13 cf 

Mt 24:9; 2Tm 3:12). A realidade pré-exílica, inicia-se com Jacó, deixando a terra de Canaã, dada 
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por Deus a seu ancestral Abraão e partindo com toda sua família para uma terra idolatra, o Egito. 

Logo no início dessa narrativa pode-se verificar a presença de uma tipologia relacionada ao 

Conflito Cósmico, onde Deus encoraja Jacó a viver essa nova realidade no Egito, prometendo 

estar com ele durante toda sua permanência lá, cumprir sua promessa em transformar sua 

descendência numa grande nação, tirá-la de lá e restabelece-la novamente na terra prometida 

como herança (Gn 46:3-4 cf. Gn 12:5; 15:7). No Egito, seus descendentes acabaram se tornando 

escravos dos líderes daquela nação (Ex 1:8-14). Assim é apresentada a escravidão como tipo da 

escravidão do pecado (Jo 8:34; Rm 6:5-6, 17, 20). Da mesma forma, a promessa feita por Deus 

em estar com seu povo durante a opressão e livra-los de um mundo idólatra, pode ser vista 

também sob a perspectiva tipológica (Mt 28:20; Hb 3:15-4:2; 8:8-12; 2Pe 2:19). 

O processo de culturalização65 experimentado pelos hebreus ao estabelecerem residência 

no Egito, também é algo marcante nessa tipologia. Ao deixarem a terra abençoada por Deus e se 

mudarem para um novo mundo, novos elementos culturais, não apenas passam a fazer parte da 

vida desses hebreus imigrantes, moldando-os a um novo estilo de vida, mas acabam por sufocar, 

importantes aspectos das tradições religiosas desse povo. 

O pedido de Moisés ao faraó no que se refere a adoração no deserto (Ex 5:1, 17) e a 

instituição da páscoa como festa religiosa perpétua (Ex 12:14), indica uma certa ausência do 

ritual de sacrifícios no meio dos hebreus, grande parte disso influenciado pelo regime 

escravagista ao qual estavam submetidos. O processo de organização da nação hebreia no deserto 

do Sinai, principalmente no que se refere às leis e costumes religiosos, evidenciam essa realidade. 

As novas orientações civis e religiosas promovida por Deus no Sinai, através de seu profeta, 

promove uma nova culturalização a qual tinha como objetivo habilitar o povo a viver uma 

experiência com seu Deus numa nova perspectiva, não só no período do deserto, mas visando 
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prepara-los para a realidade da nova terra, a qual lhes seria dada como cumprimento das 

promessas anteriormente feitas por Deus a Abraão (Gn 12:5; 15:7) e a Jacó (Gn 46:3-4). 

Esses elementos culturais egípcios marcaram tão fortemente os hebreus durante o 

cativeiro, que sua presença pôde ser sentida de forma significativa durante sua peregrinação no 

deserto (Ex 32:1-6), da mesma maneira que é sentida pelos filhos de Deus em sua peregrinação 

numa terra permeada pelo pecado. Aqui pode-se ver a temática do Conflito Cósmico na realidade 

de um mundo escravo. 

 

O Libertador 

Outra tipologia significativa na história do cativeiro hebreu no Egito e no Êxodo, está 

relacionada à figura do “Libertador”. Esta tipologia foi fundamentalmente usada pelos 

evangelistas,66 e nela reside um dos mais marcantes elementos relacionado à temática do Conflito 

Cósmico. 

Muitos comentaristas modernos afirmam a existência de uma relação tipológica entre 

Moisés e Jesus.67 Uma relação que é sentida, em função do empréstimo de linguagem que os 

evangelistas fazem, como também a maneira na qual são apresentadas certas tradições referentes 

a Moisés, aplicadas especificamente a vida e ministério de Cristo. No entanto, uma declaração de 

Moisés fazendo referencia a outro profeta, que em semelhança a si próprio, viria no futuro (Dt 

18:15), não só estabelece as credenciais do Messias, mas confirma essa relação tipológica entre a 

vida e o ministério de ambos, a qual foi compreendida por judeus como tendo seu cumprimento 

pleno na pessoa de Cristo (At 7:37; Jo 1:45; 6:14). 

Indiscutivelmente, essa relação tipológica entre Moisés e Jesus, pode ser vista em função 

dos papeis que ambos desempenharam como líder, profeta e mestre, sacerdote e legislador. 
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Ambos ensinaram novas verdades de Deus ao seu povo e confirmaram seus ensinos através da 

realização de milagres (Ex 4:9-30 cf. Jo 2:11, 23; 6:2; 20:30). Ambos sofreram uma tentativa 

contra suas vidas quando recém-nascidos (Ex 1:15-22 cf. Mt 2:2-16), mas miraculosamente 

foram livrados por Deus da morte (Ex 2:1-10 cf. Mt 2:13-15). Ambos confrontaram poderes 

seculares (Ex 6:27; 10:27 cf. Jo 8:31-47; Mt 27:1-2; Lc 23:10-11). Ambos elegeram setenta 

novos líderes (Nm 11:16-17 cf. Lc 10:1). Ambos permaneceram sozinhos no deserto por quarenta 

dias (Ex 24:12-18 cf. Mt 4:1-2). Ambos desejavam não cumprir a missão dada eles (Ex 3:11 cf. 

Mc 14:36). Ambos refletiram a glória de Deus em seus rostos (Ex 34:29-30 cf. Mt 17:2). Mas a 

mais significativa de todas as semelhanças entre eles é o fato de que depois de suas mortes, seus 

corpos não permaneceram na sepultura (Rm 5:14, Jd 1:9 cf. Mt 28:6-7; At 2:32).  

É em decorrência dessa relação tipológica entre Moisés e Jesus que, o evento do Êxodo, 

acaba tornando-se um prenúncio da obra redentora de Cristo nesta terra.68 Assim, da mesma 

forma que Deus, por intermédio de Moisés, libertou Seu povo da opressão imposta pelo Egito (Ex 

16:6; 1Sm 12:6), Deus, através de Jesus, liberta da opressão do pecado todos aqueles que 

voluntariamente se achegam a Ele (Hb 7:25; At 16:31; Rm 10:9). Aqui pode-se ver a temática do 

Conflito Cósmico na figura do Libertador. 

 

Obstrução a Verdadeira Adoração 

Outro aspecto significativo da temática do Conflito Cósmico presente na narrativa do 

Êxodo é o que está relacionado à questão da obstrução da verdadeira adoração. Logo após o 

pedido de Moisés ao Faraó para deixar seu povo ir adorar a Deus no deserto (Ex 5:1), pode-se ver 

claramente, através das declarações e condutas de Faraó, a tentativa de impedir que os seus 
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escravos adorassem o verdadeiro Deus. Faraó, imediatamente declara não conhecer o Deus deles, 

motivo pelo qual não deixaria o povo ir adorá-lo (Ex 5:2). 

Marcado pela tradição cultural de seu tempo, a qual associava prosperidade humana à 

superioridade dos Deuses, e tendo em vista a situação de escravidão a qual o povo hebreu estava 

submetido, Faraó, em certo sentido, estava declarando serem seus deuses superiores ao Deus dos 

hebreus, por isso irrelevante prestar adoração a esse Deus. Porém, também permitir que os 

hebreus parassem os trabalhos e gastassem um tempo com festas de adoração ao Deus deles tinha 

outra implicação significativa: parar o progresso da nação, interrompendo suas construções, seus 

planos e projetos pessoais. 

É evidente que a produção de tijolos não era a única tarefa de trabalho a qual os hebreus 

estavam submetidos, mas era a que possivelmente envolvia o maior número de trabalhadores e 

era fundamental para a construção e desenvolvimento da nação egípcia. E, em nome desse 

progresso, não poderia se produzir nenhum tijolo a menos. Todo o suposto tempo livre que os 

hebreus possuíam, deveria agora ser ocupado com uma nova tarefa: procurar palha. 

 Sob o pretexto de que o povo era preguiçoso, a partir daquele momento, o povo teria que 

passar a colher a palha para a produção da mesma cota diária de tijolos (Ex 5:8, 17-18), e mais do 

que isso, Faraó tinha uma segunda intenção com essa nova tarefa dada aos escravos: faze-los 

acreditar que deveriam ocupar o tempo deles com algo que, em certo sentido, era fundamental 

para a subsistência e manutenção de suas vidas, pois o não cumprimento dessa nova tarefa 

implicaria em mais opressão, o que fatalmente provocaria mortes. Fazendo isso, o povo daria 

mais importância às novas tarefas e menos importância às palavras de Moisés, palavras que 

foram chamadas pelo Faraó de “palavras mentirosas”. 
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 Ao chamar as declarações de Moisés de “palavras mentirosas”, Faraó estava impondo seu 

julgamento como normativo em relação a verdade e mentira, e claro, em que sua perspectiva a 

verdade era qualquer coisa que estivesse alinhado a sua vontade pessoal ou a seus planos, onde 

evidentemente não havia espaço para o que Moises, profeta de Deus, estava dizendo. 

Desqualificando o Deus dos hebreus e seu mensageiro Moisés, Faraó estava a 

desconstruir na mente do povo, a esperança de libertação promovida por Deus através de seu 

servo Moisés (Ex 5:9). 

 É nesse sentido que pode ser vista a presença da temática do Conflito Cósmico no que se 

refere à Obstrução a Verdadeira Adoração. Pois no que se refere aos meios e recursos para a 

manutenção da vida pessoal, e em nome do progresso e da qualidade de vida, o mundo apresenta 

como necessário certas atividades, fazendo com que se pense que o preenchimento do tempo com 

elas é de fundamental importância, necessário e indispensável. Em certo sentido, isso é o mesmo 

que “correr a traz da palha”. 

 

Milagres: Experiências Genuínas 

 Outro aspecto significativo da temática do Conflito Cósmico, presente na narrativa do 

Êxodo, é o que está relacionado à questão dos milagres. Deus havia dito a Moisés que realizaria 

sinas e prodigiosos por meio dele perante o Faraó (Ex 4:21), e sobre esses sinais, três se destacam 

pelo fato de terem sido imitados pelos magos do palácio: a transformação das varas em serpentes; 

a primeira praga, onde a água foi transformada em sangue; e a segunda praga onde as rãs 

infestaram o Egito. 
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A imitação desses três sinais por parte dos magos egípcios, mesmo não tendo eles obtido 

resultados como os obtidos por Moisés e Arão, em certo sentido, evidencia a capacidade dos 

poderes daqueles que se opõe a Deus.  

De maneira marcante na narrativa das varas que se transformam em serpentes, como na 

primeira praga, e não desconsiderando que o endurecimento do coração de Faraó foi algo também 

realizado por Deus69 (Ex 4:21), a sequencia apresentada nessas duas narrativas sugere que a 

imitação desses milagres pelos magos contribuíram na decisão de Faraó em não deixar o povo 

partir (Ex 7:10-13, 22). Assim pode-se concluir que talvez esses milagres imitados não foram 

meras ilusões, mas talvez milagres reais. 

 

A magia era objeto de muita atenção e muito estudo no Egito, como o demonstram os textos que 
existem sobre magia. Consistia em grande medida em encantamentos que, pensava-se, tinham poder 
sobre homens e animais, especialmente sobre répteis. Que esses homens devem ter obtido 
resultados reais em sua prática da magia é óbvio, já que os teve em alta estima através dos séculos. 
Portanto, deve supor-se que realizavam pelo menos algumas dessas maravilhas pelo poder de maus 
espíritos, embora muitas fossem sem dúvida meras ilusões.70 

 

 No entanto, uma realidade mais significativa pode ser evidenciada: a imitação desses 

milagres indica claramente que existe outro poder capaz de lidar com o sobrenatural além de 

Deus, poder esse que muitas vezes age de forma semelhante a Deus. E aqui encontra-se algo 

relevante. Experiências reais, se não obtidas através de uma ação de Deus, levará seres humanos 

a decisões que resultarão num afastamento de Deus. No entanto, essas experiências, não afetam 

unicamente as decisões humanas, mas também afetam a percepção da realidade. 

 

Varas e Serpentes: Percepções da Realidade 

Algo deve ser dito no que se refere à transformação das varas em serpentes, é importante 

destacar que no Egito, todas as serpentes, exceto a serpente solar, eram compreendidas como a 
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encarnação do deus Apophis, o qual se destacava por ser essencialmente o inimigo direto de Rá 

(o deus Sol), o maior dos deuses. Apophis era um deus poderoso e indestrutível, mas passível de 

ser controlado. Sua função, essencialmente, era a de interromper o caminho do barco solar, 

impedindo-o de alcançar um novo dia, e se isso acontecesse, toda ordem temporal e cósmica se 

quebraria.71 Assim, Apophis era conhecido como aquele que poderia destruir toda ordem 

conhecida. 

Como a religião egípcia era centrara na adoração ao deus Rá, e toda organização temporal 

compreendida como um resultado direto das ações desse deus, a presença de uma serpente 

poderosa, capaz de subjugar as serpentes do Egito, devorando-as (Ex 7:12), e surpreendentemente 

controlada por Moisés, uma vez que ele a segurava pela calda (Ex 4:4), consistia num aviso 

direto a Faraó, indicando que toda organização de seu mundo estaria comprometida caso não 

obedecesse às palavras do Deus dos hebreus. 

É provável que, tanto Faraó como seus magos, num primeiro momento não tivessem 

plena compreensão a respeito do Deus dos hebreus, e apenas tivessem entendido que esse Deus 

possuía certo controle sobre o deus Apophis, ou que Moisés e Arão eram meros magos que 

possuíam poderes ligeiramente superiores aos de seus próprios magos,72 no entanto, mesmo que 

tenham compreendido dessa maneira, a mensagem não teria sido entendida erroneamente: o Deus 

dos hebreus poderia interferir na realidade e na vida de todos os egípcios. 

 Esse episódio das serpentes pode ser compreendido como um anúncio da superioridade do 

Deus dos hebreus em face aos deuses egípcios. Fato que vem a ser confirmado no ato seguinte da 

narrativa: as pragas. 

Outra informação importante nesse episódio das serpentes, é que o texto bíblico não 

indica a quantidade de magos egípcios que transformaram as suas varas em serpentes, apenas 
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indica que eram vários (Ex 7:11-12). Essa declaração colabora a falsa ideia de superioridade dos 

deuses egípcios em relação ao Deus dos hebreus. É fato que numericamente eram superiores, mas 

outro fato certo é que o poder do Deus dos hebreus era superior aos poderes dos deuses egípcios 

somados. 

No entanto esse frágil argumento de superioridade numérica, contribuiu 

significativamente afetando a percepção da realidade do Faraó. Mesmo mediante ao fato de que a 

serpente de Moisés devorou as serpentes dos magos, as várias reproduções desse mesmo milagre 

por parte de seus feiticeiros, fez com que Faraó não desse a devida importância ao que realmente 

era importante: o fato que era necessário obedecer a Deus, e preferiu acreditar naquilo que fora 

mais vezes realizado; preferiu acreditar naquilo que quis acreditar.73  

Motivado por seus interesses e tendo a percepção da realidade modificada, Faraó passara 

a desconsiderar as implicações das palavras de Deus e as evidências daquilo que ele acabara de 

presenciar.  

É aqui, nesse sentido, que pode ser vista a temática do Conflito Cósmico no que se refere 

à mudança na Percepção da Realidade em função de Experiências Genuínas. 

 

Pragas 

O derramamento das pragas naquela nação, como narrado nas Escrituras, tem muito mais 

a dizer, do que simplesmente associa-las a atos de juízo de Deus sobre aquele povo. 

O livro do Êxodo apenas apresenta a narrativa das pragas sob a perspectiva de juízos de 

Deus, mas implicitamente retrata uma desconstrução de todo sistema religioso egípcio. Isso 

porque as pragas, em certo sentido, estão relacionadas a algumas divindades egípcias. 
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As pragas que cairiam sobre os egípcios não tinham só o propósito de fazer com que Faraó e seu 
povo reconhecessem ao verdadeiro Deus, mas também tinha o propósito destruir a confiança deles 
no poder e no amparo de seus falsos deuses (Ex 12:12). Cada uma das dez pragas foram 
dolorosamente literais, no entanto, ao mesmo tempo estava dirigida contra alguma fase daquela 
falsa religião. Na misericordiosa providência de Deus, os sofrimentos físicos ocasionados por cada 
praga deveriam fazer o rei e seus conselheiros entenderem a inutilidade em servir a ídolos, a 
reconsiderarem seus caminhos e se voltarem para o Deus do céu.74 

 

No antigo Egito, os interesses do rei e dos sacerdotes estavam intimamente relacionados: o rei 
muitas vezes desempenhava um papel de sacerdote. Faraó e os sacerdotes acertadamente 
compreenderam que o que estava em jogo era tanto a estabilidade da nação e de todo sistema 
religioso egípcio.75 

 

 Anteriormente, Faraó havia declarado não conhecer o Deus dos hebreus (Ex 5:2), assim, 

as pragas são apresentadas como uma resposta a essa declaração: Deus estava se fazendo 

conhecer. Através de atos sobrenaturais poderosos, tanto os egípcios quanto os hebreus, puderam 

compreender parcialmente o poder de Deus (Ex 9:14), no entanto os hebreus ainda continuariam 

conhecendo melhor a Deus durante sua peregrinação no deserto. 

 Os egípcios, como outros povos que possuíam essencialmente uma religião fundamentada 

no politeísmo, prestavam culto a elementos naturais como: o sol, a lua, as estrelas, a água, o fogo, 

a terra, alguns animais, como também elementos relacionados à vida, a morte e as relações 

humanas, os quais geralmente eram antropoformizados e antropopatizados76 e venerados em 

figuras humanas de deuses. No entanto, todos esses deuses, dentro da perspectiva hebreia, são 

apresentados simplesmente como elementos criados por um Deus superior. Basicamente, o 

paradigma e elemento distintivo entre essas religiões, é o objeto de adoração: o Criador ou sua 

criação. 

Enquanto, nas nove primeiras pragas estão relacionadas essencialmente ao ato de Deus se 

fazer conhecer e na desconstrução do sistema religioso egípcio, culminando na demonstração da 

impotência do principal e mais poderoso deus egípcio, o deus Rá (o Sol), em face a Yahweh, a 
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décima praga esta relacionada a salvação. Com uma abrangência universal, os hebreus não 

estariam mais protegidos. Todos, egípcios e hebreus, se quisessem obter redenção no momento 

do juízo de Deus, deveriam publicamente reconhecer a soberania de Deus marcando suas portas 

com o sangue do cordeiro sacrificado (Ex 12:12-13) demonstrando que aceitavam a oportunidade 

de salvação, oferecida gratuitamente por Deus. 

O cordeiro deveria ser morto. A tipologia do verdadeiro Libertador fora novamente 

introduzida. O sangue, nas portas e a celebração da páscoa, era a declaração pública de que se 

reconhecia Yahweh como o único Deus e Libertador.77 

 

Como a liberação de Israel era de significado perpétuo, a comemoração do acontecimento havia de 
ser perpétua para os israelitas, enquanto continuassem sendo o povo escolhido de Deus. Como um 
símbolo, tinha que permanecer em vigência até a vinda da realidade simbolizada, Jesus Cristo, o 
qual promoveria a liberação do pecado.78 

 

Aqui, na decima praga, é novamente apresentado o evangelho de Deus nas Escrituras. A 

morte do cordeiro e o sangue nas portas, um selo de obediência, fé e esperança na vinda do 

verdadeiro Cordeiro, o que resulta em salvação gratuita (Ex 12:12-13 cf. 13:9; Ap 7:4; 14:1-5).  

Pragas, outro aspecto da temática do Conflito Cósmico na história humana. 

 

A Jornada da Libertação 

É rica a temática do Conflito Cósmico na narrativa da peregrinação dos hebreus pelo 

deserto, no entanto, pode-se resumir essa narrativa em quatro episódios: a fuga do Egito e a 

perseguição, a jornada pelo deserto, a incredulidade do povo e a conquista de Jericó, pois esses 

episódios tem muito a dizer. 
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A Fuga do Egito e a Perseguição 

Os hebreus mal haviam acabado de partir do Egito, quando Faraó novamente se 

arrepende, e parte com seu exército em perseguição, na intenção de aprisiona-los e exterminá-los 

(Ex 14:5). O povo estava acuado. Acampados na praia, cercados por montanhas, e tendo a única 

rota de fuga obstruída pelo exercito do Faraó (Ex 14:9), os hebreus não tinham opções. Todos 

acreditavam que seriam mortos naquela praia (Ex 14:10-11). E é nesse cenário que Deus vem em 

socorro de seu povo, não apenas protegendo-os do destruidor, mas promovendo uma saída, 

através de um ato sobrenatural (Ex 14:19-22), que não só os fez escapar da morte certa, como 

eliminou definitivamente os perseguidores (Ex 14:23-28). A fuga do Egito e a perseguição: um 

tipo da maneira como Deus protegera Seu povo dos perseguidores, por ocasião da libertação 

definitiva do mundo de pecado mediante ações sobrenaturais. 

 

A Jornada Pelo Deserto 

No Sinai, Deus faz o povo experimentar duas realidades: primeiramente a realidade do 

deserto, sem água, sem comida, calor e frio extremos, animais peçonhentos e noturnos, essa era a 

nova realidade experimentada por aquele povo. A vasta multidão que acompanhava Moisés 

estava completamente vulnerável e desprotegida. A certeza da morte num deserto é fato, e essa 

era a perspectiva aos olhos humanos. Mas o povo, não estava só, Deus não estava apenas guiando 

seu povo, mas estava provendo meios de subsistência naquele deserto mortífero. A água (Ex 

17:1-7 cf. Jo 4:10-11: 7:38), o pão (Ex 16:4 cf. Jo 6:47-51), a luz durante a noite (Ex 13:21 cf. Jo 

8:12; 9:5; 12:46) e a sombra durante o dia (Ex 13:20), eram atos sobrenaturais de Deus, que 

visavam fazer o povo compreender que sua jornada por aquele deserto só era possível através de 
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uma providencia de Deus que transcendia as capacidades humanas. A jornada pelo deserto: um 

tipo da jornada humana no mundo de pecado. 

 

A Incredulidade do Povo 

 Após o povo ter presenciado o poder de Deus capaz de liberta-los da opressão, ter 

presenciado o cuidado em providenciar meios para a subsistência no deserto, Deus propõe uma 

aliança. No entanto, no momento em que o povo aceita estabelecer a aliança com Deus, os 

questões relacionados aos deveres e privilégios de ambos deveriam ficar claros. Deus esperava 

fidelidade de Seu povo como uma resposta pela fidelidade que Ele já havia demonstrado 

cumprindo Suas promessas, e fez isso sem pedir nada em troca. O fundamento no qual Deus 

propõe Sua aliança é o mesmo fundamento de Sua natureza: o Amor (1Jo 4:8). O povo deveria 

amá-lo, coloca-lo como prioridade de suas vidas e demonstrar isso no trato com o semelhante. 

Essa expectativa pode ser vista na essência do código de leis dadas por Deus aquele povo (Ex 

20:1-17 cf. Dt 6:5; Lv 19:18). 

 No entanto, a natureza perversa do pecado, juntamente com o peso das raízes culturais 

daquela gente (Ex 32:1-6), somado ao falso sentimento de estabilidade que possuíam no Egito 

(Ex 16:3), cegou o entendimento e o discernimento de muitos. Parte daquela multidão não era 

capaz de ver a maneira poderosa como Deus estava a cuidar de Seu povo, e nem eram capazes de 

compreender a grandeza desse Deus. Estavam preocupados unicamente com seus próprios 

interesses e se julgavam capazes de resolver seus próprios problemas (Nm 16:1-40). É difícil 

definir claramente todos os motivos que levaram parte daquele povo a se opor a Deus, mas o fato 

é que a oposição a Deus, que começou em pequenos atos de incredulidade e culminou na 

tentativa de se estabelecer um novo líder que os conduzisse de volta ao Egito (Ex 14:4), os levou 
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a ruina impedindo-os de herdar a terra prometida. Somente, seus filhos, os quais nasceram na 

realidade hostil do deserto e não possuíam heranças egípcias, é que entraram na terra dada por 

Deus (Nm 14:29-35). 

 

A Mim que eles provocam (ou de acordo com o significado da palavra: rejeitam, censuram, 
desprezam), porque não acreditam em mim. [Essa foi a origem da desgraça daquele povo] (...). Foi 
sua incredulidade que tornou esse dia num dia de provocação no deserto’ (Hb 3:8). A desconfiança 
em Deus e em sua promessa após tamanhas demonstrações de poder e fidelidade, é por si só uma 
provocação muito grande, e fundo de muitas outras provocações. A incredulidade é a raiz do pecado 
(Hb 3:12), e por consequência um grande pecado (1Jo 5:10). 79 

 

A experiência que eles tiveram com Deus, a revelação de Seu poder e bondade para com 

eles, e todos os sinais realizados, criava um ambiente sólido e inquestionável de confiança. Pode-

se dizer que, em certo sentido, Deus os obrigou a confiar nele. E é em face a essa realidade 

provocada por Deus que a incredulidade os levou a ruina. A incredulidade: o mesmo motivo que 

levará seres humanos a perecerem neste mundo. 

 

A Conquista de Jericó 

No que se refere a conquista de Canaã, iniciada através da vitória sobre Jericó, é 

importante atentar ao fato de que fora um ato de manifestação do poder de Deus em semelhança 

ao início a fuga do Egito. A travessia do rio Jordão (Js 3:14-17). A presença do “comandante do 

exército do Senhor” (Js 5:14, NVI), a derrubada dos muros da cidade (Js 6:20), não visavam 

apenas demonstrar ao povo a autoridade e eleição de Josué,80 mas declarar a todas as gerações 

futuras que a posse da terra prometida por herança era resultado direto e exclusivo da providência 

de Deus e não resultado do poder humano. A conquista de Jericó: um tipo da maneira como Deus 

providenciará a entrega da herança prometida a seus filhos.  
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O Messias 

Indiscutivelmente, as narrativas mais significativas relacionadas a temática do Conflito 

Cósmico estão relacionadas ao Messias. Jesus, como encarnação da divindade, é o personagem 

histórico no qual todas as expectativas desse conflito convergem. A declaração de Gênesis 3:15, 

logo no inicio das narrativas das origens do homem e do pecado, aponta diretamente para Jesus, o 

Descendente, o Salvador, o Redentor, o Deus que se fez homem para libertar a humanidade do 

poder de Satanás e da morte e restaurar o mundo caído a sua forma original na qual fora criado. 

Neste sentido as Escrituras apresentam a temática do Conflito Cósmico, na esfera messiânica. 

 Porém, nos episódios relacionados à vida do Messias nesta terra, pode-se evidenciar uma 

série de tentativas orquestradas por de Satanás, com o intuito de destruí-lo, ou pelo menos fazê-lo 

desistir de sua missão. Na intenção de alcançar seus objetivos, Satanás agia de forma direta 

contra Cristo, mas também agia indiretamente utilizando-se de instrumentos como a nação 

romana e a nação judaica, através de seus respectivos líderes, e o povo. 

 Nesta sessão será abordado poucos aspectos relacionados ao Messias, no entanto, 

suficientes para demonstrar a temática do Conflito Cósmico. 

 

Encarnação 

 Informado pelos reis orientais sobre o nascimento profético do Rei dos Judeus, Herodes 

fica perturbado com a notícia (Mt 2:3). Depois de consultar as autoridades religiosas judaicas (Mt 

2:4), dissimulando, pede para que os reis orientais lhe informassem a localização exata do 

menino, sobre o pretexto de que também iria adorá-lo (Mt 2:8), porém, escondia sua verdadeira 

intenção, matar a Jesus (Mt 2:13). Os reis orientais, alertados sobrenaturalmente por Deus através 

de um sonho, não voltaram para informar Herodes (Mt 2:12). “Quando Herodes percebeu que 
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havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 

dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia 

obtido dos magos” (Mt 2:16, NVI). Visando proteger a vida do recém nascido, José também fora 

alertado sobrenaturalmente a fugir com o menino e a mãe (Mt 2:13-14). Assim, Jesus 

permaneceu parte de sua infância no Egito, tempo este que durou até a morte de Herodes. (Mt 

2:15 cf. Os 11:1). 

 Nesse primeiro episódio da vida de Cristo, pode-se ver claramente uma conspiração 

contra a vida de Cristo, uma cena marcante na narrativa bíblica do Conflito Cósmico, a qual 

evidencia significativamente uma das maneiras pelas quais Satanás atua na história deste mundo. 

Satanás, apresentado como aquele que tentaria acabar com a vida do Messias por ocasião do seu 

nascimento (Ap 12:2-4), usa como agente executor de seu plano o Império Romano, na pessoa de 

Herodes. Assim, com o propósito de estabelecer aqui nesta terra o seu reino em eterna oposição 

ao reino de Deus81, Satanás, através da nação governante da época, tenta impedir que Deus dê 

início a seu plano redentor da humanidade. Satanás tenta frustrar os propósitos de Deus na 

história humana. 

Aqui pode-se ver o tema do Conflito Cósmico na narrativa do nascimento de Jesus. 

 

Ministério 

 Muitas foram às vezes, no ministério de Jesus, que Satanás tentou dissuadi-lo a desistir de 

sua missão, mas talvez, a mais significativa seja o episódio onde tentou Jesus no deserto. Esse 

episódio é importante dentro da perspectiva do Conflito Cósmico, porque, em certo sentido, 

reflete a experiência de cada ser humano quando deparado com as tentações constantemente 

apresentadas pelo mundo. 
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 No deserto, Jesus encontrava-se numa condição bastante desfavorável para suportar as 

tentações de Satanás, se comparado a condição de Adão quando fora tentado no Éden, pelo 

menos em dois aspectos significativos.82 

Primeiramente, Adão, recém criado por Deus, desfrutava a plenitude de todas as suas 

faculdades físicas e mentais, em quanto Jesus experimentava a natureza humana degradada por 

milênios de pecado;83 Em segundo lugar, Adão, estava no Éden, um belo jardim, um ambiente 

rico e abundante em sombra, água e alimento, enquanto Jesus estava num deserto, 

experimentando quarenta dias de fome. Realidades completamente opostas. Nesse sentido, pode-

se afirmar que a prova sobre Jesus, foi significativamente superior a de Adão. 

 “Foi ele [Jesus] tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado” (Hb 

4:15, ARA). As três tentações as quais Jesus foi exposto no deserto refletem diretamente a 

essência das experiências humanas de pecado. As tentações mudam significativamente quanto as 

suas formas, mas não mudam quanto a sua essência: levar o ser humano a viver 

independentemente de Deus. 

 

A Primeira Tentação 

Depois de quarenta dias sem comer, Jesus estava fisicamente e psicologicamente 

vulnerável, e são nessas condições que Satanás, oportunamente, se apresenta para tentar a Jesus.  

 

Satanás disse a Cristo que Ele devia pôr os pés no caminho ensanguentado, mas não devia andar por 
ele, como o fizera Abraão quando provado, a fim de mostrar Sua perfeita obediência. Ele ainda 
mencionou que era o anjo que segurou a mão de Abraão quando o cutelo foi levantado para matar 
Isaque, e que agora veio para salvar-Lhe a vida; que não era necessário que Ele suportasse a dor 
desta fome e morte por inanição; que ele O ajudaria a suportar o trabalho no plano da salvação.84 
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Satanás insiste em sua argumentação tentando induzir Jesus a fazer uso do seu próprio 

poder para resolver o problema da fome que O afligia transformando pedras em pães (Mt 4:3).  

As Escrituras apresentam como algo nobre o fato do ser humano agir na direção de suprir 

suas necessidades (At 18:1-3), no entanto, todas essas ações devem refletir a glória de Deus (1Co 

10:31), como resultado da ação de Deus na vida do crente e submissão a sua vontade (Gl 2:20), 

caso contrário não produz salvação (Mt 7:21). Nesse sentido, a salvação é resultado de uma ação 

conjunta de Deus e do ser humano. As necessidades e vontades individuais não podem ser vistas 

como fatores normativos e exclusivos no que esse refere as decisões humanas, mas a estas devem 

estar somadas as orientações divinas (Sl 1:1-3). 

É nesse ponto que Jesus vence essencialmente a tentação. Satanás queria que Jesus 

rompesse sua ligação com Deus. Satanás queria que Jesus agisse independentemente de Deus, 

assim como Adão fez ao comer a fruto que representava a sua independência. Satanás queria 

levar Jesus a tornar a Suas necessidades, vontades e desejos pessoais, normativos, em detrimento 

a providencia de Deus. No entanto, Jesus não agiu de maneira independente de Deus. É neste 

ponto que se estabelece o tema do Conflito Cósmico na esfera da dependência humana.  

As Escrituras dizem que “embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que 

sofreu” (Hb 5:8, ARA). “Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para 

socorrer os que são tentados” (Hb 2:18, ARA). Era plano de Deus que através do exemplo, 

demonstrado em seu ministério, Jesus mostrasse ao ser humano a real necessidade de 

dependência de Deus. Nem o próprio filho de Deus deveria agir de forma independente. Aqui 

encontra-se o real significado da declaração “Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de 

toda palavra que procede da boca de Deus” (Mt 4:4, ARA). O ser humano precisava compreender 

sua total dependência de Deus e fé na Sua providência. Isso foi demonstrado por Jesus no ápice 
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do sofrimento da fome. As Escrituras dizem que “pela desobediência de um só homem, muitos se 

tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos” 

(Rm 5:19, ARA). 

 

A Segunda Tentação 

 Depois de frustrada sua tentativa em fazer Jesus romper seus laços de dependência e 

submissão para com Deus, e sendo desmascarado, Satanás parte para uma abordagem inversa. Na 

primeira tentação Jesus havia dado provas suficientes de sua ligação, dependência e confiança em 

Deus, porém, na segunda tentação Satanás tenta colocar dúvidas na fidelidade e cuidados de 

Deus. 

 Satanás disse a Jesus “Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito 

‘Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não 

tropece em pedra alguma’” (Mt 4:6, NVI). Neste ponto, Satanás faz uso das Escrituras para 

argumentar a favor de Jesus. Agora Deus é quem deveria cumprir suas promessas. O aparente não 

cumprimento das promessas seria visto como evidência de que é em vão se submeter a Deus. 

Satanás estava mais uma vez, a exemplo do Éden (Gn 3:1-5), fazendo falsa acusação contra 

Deus, e seu objetivo era que através da dúvida a confiança de Jesus em Deus fosse 

comprometida. Em outras palavras, Satanás tentava desestabilizar a relação de confiança que 

Jesus possuía em Deus.  

Não tem sentido obrigar Deus a fazer algo que o coração humano deseja, mesmo que seja 

por motivos religiosos, pois “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e 

desesperadamente corrupto” (Jr 17:9, ARA). É Deus quem tem que decidir a hora que deve agir e 

não o homem. A declaração “Não tentarás o Senhor, teu Deus” (Mt 4:7, ARA), tem exatamente 
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esse sentido: não desafiar a Deus, e isso significa, não duvidar de Deus. A confiança em Deus 

deve estar estabelecida unicamente sobre as bases do relacionamento (Jo 15:7, 10), e não em 

qualquer outro fator. Aqui está o tema do Conflito Cósmico na esfera da dúvida. 

 

A Terceira Tentação 

 Frustradas suas tentativas de fazer com que a relação de confiança e dependência de Jesus 

para com Deus fosse abalada, Satanás parte para uma última abordagem, direta e explicita. 

Completamente desmascarado, propõe uma troca. Apelando o sofrimento pelo qual Jesus passaria 

nesta terra em função de seu objetivo de livrar o mundo de suas mãos, Satanás em sua 

perspectiva egoísta, diz: “tudo isto te darei se, prostrado, me adorares” (Mt 4:8, ARA). A 

adoração é um dos aspectos centrais do Conflito Cósmico, e esse sempre foi o principal objetivo 

de Satanás, ser como Deus (Is 14:13-14), e muitas são as implicações dessa declaração. Porém, 

num sentido imediato, Satanás estava sugerindo a Jesus não era necessário Ele se sacrificar pela 

humanidade. Jesus poderia salvar a humanidade a um preço significativamente baixo. É aqui que 

esta presente a temática do Conflito Cósmico na esfera da conveniência humana. 

 É exatamente na esfera da conveniência que geralmente as decisões humanas são 

tomadas. Nesse sentido, agir pela conveniência, em detrimento dos princípios de Deus, é o 

mesmo que reconhecer a autoridade de Satanás. É o mesmo que reconhecer Satanás como senhor 

no lugar de Deus como senhor. Um exemplo oposto a esse é a histórias dos três jovens hebreus 

quando provados perante a adoração a estátua (Dn 3). Se decidissem pela conveniência, 

prostrando-se perante a estátua, poderiam naquele momento se livrar da fornalha e da morte; a 

final, era apenas resolver um problema circunstancial, “Deus entenderia”. No entanto não foi 

assim que aqueles homens procederam. Eles procederam de maneira semelhante a Jesus no 
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deserto da tentação, não se prostrando perante Satanás ou a qualquer outra coisa que se coloque 

no lugar de Deus.  

 A resposta de Jesus a essa proposta feita por Satanás foi: “está escrito: Ao Senhor, teu 

Deus, adorarás, e só a ele darás culto” (Mt 4:10, ARA). Jesus utilizou as Escrituras para lembrar 

que só pode existir um Deus na vida do ser humano (Ex 20:3-11), e nada e ninguém pode 

substituir o lugar desse Deus, e que desconsiderar as Palavras de Deus e a comunhão com Ele, 

motivados por conveniência, é o mesmo dar ouvidos as palavras de Satanás, e viver em 

comunhão com seus princípios. 

 

Morte 

O episódio da morte de Jesus também evidencia de maneira significativa o tema do 

Conflito Cósmico. A declaração: “Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua 

descendência e o descendente dela” (Gn 3:15, NVI), aponta para a existência desse conflito. No 

entanto, ao concluir essa declaração, Deus fala que antes do fim desse conflito, que culminará na 

morte da serpente, o Descendente seria ferido por ela: o que de fato aconteceu. 

Ao comparar a declaração de Gênesis 3:15, com Apocalipse 12:9, onde ocorre à 

identificação da serpente com Satanás, fica evidenciado sua atuação direta sobre o processo de 

crucificação e morte de Jesus. No entanto, as narrativas bíblicas desse episódio apresentam outros 

agentes envolvidos nesse processo, são eles: a nação romana através de Pilatos governador da 

província da Judéia (Lc 3:1), o qual é quem autoriza a crucificação de Jesus (Mt 27: 24, 26); a 

nação judaica, que através de seus lideres religiosos pressionam Pilatos a declarar a sentença de 

morte (Mt 27:1); e a multidão que estava em Jerusalém acompanhando todo o julgamento (Mt 

27:20-26) e, estava sob a influencia dos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos (Mt 27:20). 
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 Esses três últimos agentes envolvidos nesse processo da morte de Cristo (a nação romana, 

a nação judaica e a multidão), a luz de Gênesis 3:15, pode-se até certo ponto, compreende-los 

como agindo sob influência de Satanás, no intuito de tentar a Jesus, impondo sobre Ele grande 

opressão, como nunca ocorrida anteriormente em sua vida, na tentativa de fazê-lo desistir ou 

fracassar em Sua missão. Aqui, pode-se ver mais uma vez, nações e pessoas usadas como 

instrumentos de Satanás na realização de seus intentos. 

Aqui está uma das principais narrativas bíblicas da luta entre o mal e o bem, entre Satanás 

e Cristo, entre a morte e a vida. Aqui, o Conflito Cósmico vive a fase mais tenebrosa de toda a 

sua história. O Criador é completamente massacrado pelas forças do mal. “Ele foi oprimido e 

humilhado, mas não abriu a boca; como cordeiro foi levado ao matadouro; e, como ovelha muda 

perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca” (Is 53:7, ARA). 

Aqui pode-se evidenciar o Conflito Cósmico na esfera da morte daquele que fora o agente 

da criação (cf. Hb1:2; Cl 1:16; Jo1:3). 

 

Insensatez 

 No que se refere a ressurreição de Jesus, pode-se verificar a temática do Conflito Cósmico 

pelo menos em dois aspectos distintos: a sepultura lacrada e a guerra descrita em Apocalipse 12. 

 

Sepultura Lacrada 

Mateus é o único autor que narra este episódio, embora também apareça no Evangelho 

pseudoepígrafo de Pedro (Sec. 8-11).  
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Mesmo diante do questionamento da veracidade deste relato por parte de muitos 

estudiosos,85 o ato de lacrar e guardar a sepultura de Jesus demonstra a insensatez do ser humano 

no que se refere a negar a Deus e a sua palavra.  

Sob o pretexto de que os discípulos de Jesus poderiam roubar seu corpo, e induzir o povo 

um engano maior (Mt 27:64), solicitaram a Pilatos que os auxiliasse ordenando que um 

destacamento da guarda romana ficasse de prontidão no sepulcro durante três dias. Essa atitude 

por parte dos líderes judeus, foi motivada pela declaração de Jesus relativa a sua ressurreição (Jo 

2:19), e também sugere que eles possuíam certo conhecimento no que se refere a ressurreição do 

Messias (cf. Is 53:10-11; Sl 16:9-10). 

 Outro fato significativo é o de que os lideres judeus procuraram Pilatos no próprio dia de 

sábado. Isso demonstra o desespero e a ansiedade deles na tentativa de eliminar de modo 

definitivo a Jesus. Estavam dispostos até a quebrar suas leis mais sagradas para alcançar seus 

objetivos.86 

 

Os principais sacerdotes e os fariseus entraram em acordo com Pilatos para guardarem o sepulcro, 
quando deveriam estar dedicados às suas orações por ser o dia de repouso judeu. Isto foi permitido 
para que houvesse prova (...) sobre a ressurreição (...). Pilatos lhes disse que deveriam guardar o 
sepulcro tão cuidadosamente quanto pudessem. Selaram a pedra, puseram guardas e certificaram-se 
de que todo o necessário [fora] realizado. Porém, foi tolo guardar desta maneira o sepulcro contra os 
pobres e fracos discípulos (...), enquanto era ainda mais néscio ter pensado em guardá-lo do poder 
de Deus (...). Contudo, eles pensavam que agiam de modo sábio.87 

 

 Esta postura dos lideres judaicos mostra, em certo sentido, os resultados da total 

insensatez humana em negar a Deus e ignorar suas declarações. Os atos de incredulidade 

daqueles homens testemunharam contra eles próprios. A verdadeira natureza de suas negações e 

ações ficaram claras, mediante a revelação da verdade da ressurreição do Messias. Nesse sentido 

pode-se evidenciar o tema do Conflito Cósmico na esfera da insensatez humana. 
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Guerra 

 No livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 12, encontra-se a descrição mais 

explicita no que se refere ao Conflito Cósmico. Essa breve narrativa faz referência a uma batalha 

que teve lugar imediatamente após o momento em que Jesus triunfou na cruz, ressuscitou e 

ascendeu aos céus88 (Ap 12:5). Essa batalha cósmica entre Miguel89 e os seus anjos, os quais 

pelejaram contra o dragão e seus anjos (Ap 12:7), relata o momento em que Satanás foi 

definitivamente expulso dos céus e lançado com seus anjos para a terra (Ap 12:9). É importante 

observar que com a exceção de Apocalipse 12, todas as outras guerras mencionadas nas 

Escrituras, com caráter decisivo e global na história do Conflito Cósmico, tem origem direta nas 

ações de Satanás. 

Ainda no que se refere ao acesso de Satanás no céu, pode-se verificar nas Escrituras que, no 

intervalo de tempo entre a primeira rebelião de Satanás contra Deus (Is 14:12) e a guerra descrita 

em Apocalipse 12, Satanás teve pelo menos duas vezes acesso as regiões celestes (Jó 1:6-7; 2:1-

2). Parece que até o momento do drama da cruz, Satanás exercia certa influência fora das regiões 

da terra, mesmo que de forma limitada, possivelmente como “príncipe deste mundo” (Jo 12:31; 

Lc 4:6),90 mas não mais como habitante do céu. Outra evidencia textual que reforça a ideia de 

que a atuação de Satanás só foi definitivamente restrita a terra por ocasião da batalha descrita em 

Apocalipse 12:7-9, pode ser vista na análise textual de Isaías 14:12 quando comparada a 

Apocalipse. Ao descrever o primeiro conflito provocado por Satanás nos céus, Isaías faz uso da 

expressão “por terra”, a qual sugere um estado situacional, diferente da expressão “para terra” 

usada por João em Apocalipse, a qual sugere ambiente e lugar. No entanto, é evidente pelo 

contexto (Ap 12:10-13) que João está se referindo mais especificamente ao sucesso do triunfo de 

Jesus na cruz.91 
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No capítulo 12:9-11 [do Apocalipse,] João fala mais particularmente da fase desse conflito iniciado 
no céu e seus desdobramentos por ocasião da morte de Cristo na cruz. Há evidências suficientes no 
contexto para apoiar essa conclusão (Ap 12:9). (...) [Por ocasião do início da rebelião nos céus], os 
anjos leais a Deus não compreenderam plenamente todas as consequências que estavam implicadas; 
mas quando Satanás derrama o sangue de Cristo, ficou completa e eternamente demonstrada essas 
implicações, desmascarando Satanás diante do mundo celestial e terrestre. Desde esse momento 
suas atividades foram ainda mais restringidas.92 

  

A expressão “batalha no céu” (Ap 12:7) pode ter uma dupla aplicação quando pois descreve tanto o 
conflito inicial no céu entre Lúcifer e Deus como o conflito na terra entre Satanás e o Cristo 
encarnado, as palavras “não prevaleceram” podem aplicar-se apropriadamente a ambas as etapas do 
conflito, pois Satanás não teve êxito em nenhuma das duas.93 

 

 Essas breves narrativas de Isaías e Apocalipse descrevem o extenso desenvolvimento do 

Conflito Cósmico nos céus, suas implicações na história humana e a maneira pela qual Deus está 

atuando na direção de acabar com essa guerra e extirpar definitivamente a rebelião e a morte de 

sua criação. 

 Aqui pode-se perceber um desdobramento marcante do Conflito Cósmico nas Escrituras: 

a guerra. 

 

Livramento 

 Um dos momentos decisivos do Conflito Cósmico apresentado nas Escrituras, é o que 

trata dos eventos relacionados a segunda vinda do Messias, a qual tem por objetivo resgatar seus 

filhos da destruição deste mundo. O povo de Deus em todas as épocas tem olhado para o futuro 

aguardando o dia do julgamento dos ímpios (Mt 13:24-30; 36-43). Eles tem esperado o dia em 

que todos terão seu caráter definitivamente vindicado (Ap 5). No que se refere ao caráter dos 

justos, o apóstolo João escreve: “Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou 

o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, 

pois o veremos como Ele é” (1Jo 3:2, NVI).  
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A destruição do mundo (Ap 18:2), é o único evento a se concretizar antes que Deus tome 

a última iniciativa em Sua obra salvadora. O retorno do Messias redime o ser humano da culpa 

pelo pecado, acaba com a alienação restaurando o homem ao seu estado original. “Ela traz uma 

mudança transformadora e definitiva, tirando o ser humano da escravidão do pecado para a vida 

nova em Cristo, da escravidão do medo à alegria no Espírito Santo. A salvação é do Senhor, o 

Senhor é a nossa justiça!” 94 (cf. Jn 2:9; Jr 23:6). 

 No entanto, as Escrituras ao descreverem os momentos que antecedem o retorno do 

Messias, apresentam sob uma perspectiva terrível para toda a humanidade. Segundo as palavras 

de Jesus, registradas no evangelho de Mateus “haverá então grande tribulação, como nunca houve 

desde o principio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem 

abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados” (Mt 

24:21-22, NVI cf. Dn 12:1). O apóstolo João no livro do apocalipse, ao descrever o mesmo 

período, apela ao povo de Deus para se retirarem do mundo para que não sofram os juízos de 

Deus (Ap 18:4), “por isso num só dia as suas pragas a alcançaram: morte, tristeza e fome; e o 

fogo a consumirá, pois poderoso é Senhor Deus que a julga” (Ap 18:8, NVI). 

Essa perspectiva apresentada pelas Escrituras mostra primeiramente que a calamidade que 

virá sobre a terra é de proporções universais, e segundo que Deus terá que intervir para que os 

eleitos sobrevivam. 

A humanidade estará dividida em dois grupos claramente distintos, ou ao lado de Deus ou 

contra ele (Ap 22:11-12). “Dois grandes poderes opostos são revelados (...). De um lado está o 

Criador do Céu e da Terra. Todos os que se encontram do Seu lado têm o Seu selo. Eles são 

obedientes a Suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, com os que escolheram a 

apostasia e a rebelião”.95  
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Mediante o consentimento divino, o mundo será deixado a sua própria sorte (Ez 16:53-

54). Os ímpios perderão completamente a proteção divina (Lc 13:34-35), e Satanás vira sobre a 

terra com todo o poder de sua ira para destruí-la (Is 14:20 cf. 1Pe 5:8), na tentativa de destruir os 

filhos de Deus. 

No momento em que Deus intervir, as cenas de destruição na terra serão ainda maiores 

(Ap 16:17-21). Os ímpios que estão a destruir a terra (Ap 11:18), aterrorizados “se esconderão 

nas cavernas e nos penhascos dos montes e dirão aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e 

escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro” (Ap 6:15-16, ARA). 

Enquanto todos os ímpios desfalecem, não subsistindo a presença do Senhor, os justos são 

transformados e resgatados dessa terrível destruição (1Co 15:51-52 cf. 1Ts 4:15-17). 

 Falando sobre o livramento dos justos, o salmista diz que:  

 

Ele o cobrirá com suas penas, e sob suas asas você encontrará refugio; a fidelidade dele será o seu 
escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se 
move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio dia. Mil poderão cair ao teu 
lado, dez mil a tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos 
ímpios. Se você fizer do altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refugio, nenhum mal o atingirá (Sl 
91:4-10, NVI). 

 

 É nesse episódio que as Escrituras apresentam as consequências e resultados finais da 

ação do mal sobre a terra e o livramento que Deus trará aos seus filhos. Este é o Conflito 

Cósmico na esfera do livramento. 

 

Nova Terra: Restauração 

 A extinção do mal e a restauração terra e da humanidade ao seu estado original criados é a 

ênfase que as Escrituras apresentam como resultado do plano estabelecido por Deus desde a 

criação do universo (Ap 13:8). Esse é o desfeche do Conflito Cósmico. Na parábola do semeador, 
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a imagem utilizada é de uma colheita, que no tempo oportuno, Deus fará (Mt 13:24-30; 36-43). 

Nessa imagem utilizada, o destino do joio e do trigo são diferentes: o joio, de natureza “má”, é 

amarrado em feixes e posteriormente lançados no fogo, enquanto, o trigo, de natureza “boa” e 

colhido e armazenado em celeiros. Assim, esta tipificado o destino final de todos os seres 

humanos. Uma sentença divina, uma justa recompensa dada por Deus, tendo como critério a 

natureza das obras humanas (Ap 22:12). É essa a figura da ceifa também apresentada no 

Apocalipse, tendo inicio por ocasião segundo retorno do Messias (Ap 14:14-19 cf. Jo 15:1-6) e 

sendo concluída somente após o período identificado como milênio (Ap 20:7-10). Este é a 

maneira apresentada nas Escrituras de como Deus procederá na restauração da terra ao seu estado 

original.  

 

A Extinção do Mal: Sentença Perpétua 

Pode-se encontrar ao longo das Escrituras diversas narrativas no que se refere à extinção 

do mal. Mas nenhuma é tão rica de detalhes como a encontrada no livro do Apocalipse. 

Na história do Conflito Cósmico, a extinção do mal é a última cena do drama. As 

Escrituras, ao abordarem o desfecho final da história do pecado no universo, apresentam o 

Messias regressando pela terceira vez ao planeta terra, numa época posterior, após o 

cumprimento parcial da promessa “os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver” 

(Jo 14:3, NVI), a qual se dará por ocasião da segunda vinda. Após a segunda vinda, os justos 

permanecerão nos céus, com Deus, por mil anos (Ap 20:4). Ao findar esse período, o Messias 

retorna ao planeta terra trazendo consigo a Jerusalém celestial (Ap 21:2). Durante os mil anos a 

terra desolada (Is 47:11) se torna a prisão de Satanás (Ap 20:1-3 cf. 20:7-8), um cenário pós-

apocalíptico, o caos, (Ap 18:2 cf. Is 13;19-22) resultado do poder destrutivo do mal (Is 14:20 cf. 
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Ap 11:18), enquanto nos céus, os justos reinam com Deus e compreendem plenamente a maneira 

justa pela qual Deus julga a humanidade perdida (Ap 20:4-6, 12). No exato momento do terceiro 

retorno do Messias a esta terra, pelo poder de Deus, os ímpios são ressuscitados para participarem 

da última fase do julgamento de Deus, mas como réus (Jo 5:29). Semelhantemente aos justos, os 

ímpios, antes de receberem a sentença plena do pecado, sentença essa também chamada de 

segunda morte (Ap 20:14 cf. 21:8), necessitam saber os motivos da justa sentença divina (Ap 

20:12, 13 cf. 21:12). No entanto, antes que seja declarada e executada a sentença, todos os 

ímpios, sob o comando de Satanás marcharão contra a Jerusalém celestial (Ap 20:7-9), que fora 

colocada na terra. Aqui se vê a última cena do Conflito Cósmico. Satanás em sua última e 

desesperada tentativa de destruir a Deus e seu reino, reuni todas as nações da terra, uma multidão 

incontável como a areia do mar (Ap 20:8), multidão essa composta por todas aquelas pessoas que 

preferiram a injustiça a justiça (Ap 22:11-12) e que por esse motivo participarão da mesma 

sentença destinada a Satanás e seus poderes (Ap 21:8 cf 20:10, 14-15). Será travada a batalha do 

Armagedom (Ap 20:7-9 cf. 16:16). Essa última batalha cósmica, entre as forças do mal e do bem, 

será interrompida, e a sentença plena será aplicada aos ímpios. Fogo dos céus descerão sobre 

todos os que praticaram o mal em semelhança ao que aconteceu a Sodoma e Gomorra (Ap 20:10 

cf. 19:20; Jd 1:5-7; 2Pe 2:4-6), e assim o mal estará findado, o mal será completamente destruído 

e extirpado da criação de Deus.  

Essa narrativa descreve o ponto máximo da história do Conflito Cósmico, o momento 

onde os ímpios, Satanás e suas forças são total e completamente destruídos, possibilitando aos 

justos receberem plenamente sua herança. Aqui está o término do Conflito Cósmico através da 

extinção do mal. 
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Terra Restaurada 

 A última narrativa das Escrituras, no que se refere a temática do Conflito Cósmico, trata 

de descrever a herança dos justos. Pode-se ler que Deus fará “novos céus e nova terra, pois o 

primeiro céu e a primeira terra passaram” (Ap 21:1, NVI cf. Is 66:22), que o tabernáculo de Deus 

estará na terra, no meio dos homens “com os quais Ele viverá. Eles serão os Seus povos; o 

próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não 

haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, por a antiga ordem já passou” (Ap 21:3-4, 

NVI), “e será que, de uma Festa da Lua Nova à outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a 

adorar perante mim, diz o SENHOR” (Is 66:23, ARA). 

 Assim está concluída a narrativa bíblica do Conflito Cósmico, entre as forças do mal e as 

do bem, entre Satanás e Deus, entre o reino do mundo e o reino dos céus. Não mais existirá na 

terra dois reinos concorrentes. O reino do mundo chegou ao seu fim e agora o reino de Deus é 

soberano. A herança dos Santos é entregue e “dirá o Rei [Jesus] aos que estiverem à sua direita: 

Vinde, benditos de meu Pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do 

mundo” (Mt 25:34, ARA). 

 O impacto da experiência do mal no universo terá deixado marcas irreparáveis. Jesus 

carregará para sempre a natureza humana96 (Hb 2:14) e nunca mais será esquecido os momentos 

dramáticos que Ele viveu por amor aqueles a quem resgatou. O mal deixara marcas tão profundas 

no universo, que nunca mais na história levantará novamente (Na 1:9). 
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CAPÍTULO V 

RESUMO E CONCLUSÃO 

 

Desde suas origens, o ser humano busca uma maneira de encontrar no passado, um 

significado para a existência da vida, a compreensão da realidade presente e suas implicações 

futuras. E nesse sentido a Bíblia tem fascinado grande número de pessoas ao longo da história 

humana e provocado significativo interesse na compreensão de suas declarações. Isso porque 

muitos veem em suas narrativas a chave para a compreensão dessa realidade existencial humana. 

Para muitos cristãos, a Bíblia não é apenas uma produção literária de caráter histórico-

experiencial, mas é a realidade de toda essência religiosa: é a revelação de Deus, resultado de Sua 

ação na história e na vida de pessoas, com o propósito de apresentar a verdade por trás da caótica 

realidade humana. Realidade essa que encontra seu complemento na temática do Conflito 

Cósmico. 

No entanto, a busca em alcançar compreensão das declarações das Escrituras, nunca está 

isenta das influências culturais de cada povo em suas épocas, e hoje não é diferente. Vive-se uma 

das maiores crises hermenêutica da história. A diluição dos princípios universais da Palavra de 

Deus, no subjetivismo cultural, tem levado muitos cristãos a vivenciar uma religião 

significativamente distante daquela encontrada nas Escrituras e originalmente apresentada por 

Cristo e disseminada pelos apóstolos. 

É indiscutível que a aplicação de uma correta hermenêutica no estudo das Escrituras é de 

significativa relevância, e nesse sentido a temática do Conflito Cósmico tem muito a dizer. 

Por muitos séculos, a compreensão do tema do Conflito Cósmico a luz das Escrituras, 

sempre foi entendido como parte integrante da revelação de Deus ao ser humano, e não 
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compreendido meramente como um relato mitológico hebreu, que busca justificar a origem do 

mal, como é aceito por muitos cristãos e estudiosos modernos. Para os autores bíblicos, o 

Conflito Cósmico é a causa e fim de toda realidade existencial humana, e isso deve ser 

considerado por aqueles que buscam compreender os verdadeiros significados contidos na 

Palavra de Deus. 

Nesse sentido, o desenvolvimento histórico da hermenêutica bíblica é bastante 

significativo, pois traz luz a essa moderna tensão relacionada a temática do Conflito Cósmico: se 

apenas um relato mitológico ou a verdade por traz da realidade humana.  

 Das três abordagens distintivas das Escrituras, desenvolvidas no judaísmo após o 

cativeiro babilônico, duas marcam significativamente a história da interpretação bíblica. 

Enquanto o judaísmo rabínico, era demasiadamente conservador em relação as Escrituras, o 

judaísmo helenista adotava interpretações alegóricas numa tentativa de acomodar suas crenças 

aos conceitos da filosofia grega. Essa influência helenista veio afetar de maneira significativa 

também as compreensões relacionadas a temática da origem do mal. 

É fato que o cristianismo nasceu no berço do judaísmo rabínico, e isso também deve ser 

visto como significativo ao processo da interpretação bíblica. Cristo e os apóstolos romperam 

com os limites hermenêuticos do judaísmo de seus dias, mas mantiveram-se conservadores no 

que se refere a veracidade histórico-profética das Escrituras como também enfatizaram a 

autoridade exclusiva dela, sobre todas as outras formas de conhecimento religioso. É neste 

sentido que a visão de Cristo e seus apóstolos tornam-se significativas. 

Pode-se verificar nas Escrituras, Cristo e os apóstolos desenvolvendo uma visão marcante 

no que se refere a realidade existencial humana e a origem do mal, sob a perspectiva de um 

grande Conflito Cósmico (cf. Mt 6:24; 13:24-30 e 36-40; Jo 31-47; Rm 7:15, 1Jo 2:15-17). 
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No entanto, já no período pós-apostólico, o cristianismo começa a enfrentar significativas 

distorções que buscavam uma acomodação dos princípios universais da Palavra de Deus as 

culturas predominantes, em detrimento da autoridade e exclusividade que Cristo e os apóstolos 

atribuíam as Escrituras, em semelhança ao que ocorreu no judaísmo helenista. E esse processo 

continua até os dias atuais. 

Porém, o advento do Iluminismo, causou um significativo impacto no cristianismo 

ocidental. A crença na revelação sobrenatural das Escrituras começou a ser substituída por 

métodos naturalistas, e portanto, a visão de um Conflito Cósmico como causa do mal com 

implicações na realidade humana, começou a ser substituída por uma visão antropológica 

racionalista, fortemente marcada pelo pensamento filosófico helenista. 

Essa nova abordagem as Escrituras culminou no desenvolvimento de um método 

hermenêutico que visa acomodar a Bíblia à culturas antigas: o Método Histórico Crítico.  

No entanto, no que se refere a questão das influências filosóficas, não se pode 

desconsiderar a importância da cosmovisão hebraica ao método de interpretação das Escrituras, a 

qual é absolutamente conflitante a cosmovisão grega. 

E é aqui que se estabelece uma das mais importantes tensões no estudo da teologia 

moderna. 

Enquanto o Método Histórico Critico apresenta as realidades de Deus e do homem sob a 

perspectiva dualista do pensamento filosófico grego, onde o mal é visto como resultado direto da 

criação de Deus, o pensamento filosófico hebraico, essencialmente monista, vê o mal como 

resultado indireto. 

Essa visão monista hebraica contribuiu significativamente ao desenvolvimento de outro 

método de interpretação das Escrituras: o Método Histórico Gramatical. 
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A tensão entre esses métodos modernos deve ter a atenção do pesquisador, pois uma vez 

que esses métodos estão fundamentados em pré-suposições filosóficas conflitantes, 

invariavelmente levará pesquisadores a conclusões conflitantes e muitas vezes opostas em relação 

ao mesmo objeto de pesquisa. 

Na investigação das Escrituras, a aplicação da cosmovisão hebraica ao método de 

interpretação deve ser considerada, pelo menos por dois motivos: primeiro, porque o pensamento 

hebreu é particular e distinto quando comparado ao pensamento filosófico grego; e segundo, 

porque não podemos compreender essa produção literária, a Bíblia, sem passar pela filosofia e 

pelo testemunho histórico desse povo. A influência da língua, da cultura, a experiência única de 

profecia que os hebreus possuem, juntamente com as compreensões relativas a origem do mal, 

tornam-se fatores importantes e determinantes na formação dessa estrutura de pensamento, 

implicando as Escrituras no resultado exclusivo dessa maneira específica de pensar. 

Nesse sentido, a temática do Conflito Cósmico torna-se indispensável e fundamental ao 

estudo e interpretação das Escrituras, pois esta parece ser um fundo que permeia todas as 

narrativas bíblicas e contribui na harmonização da doutrina. 

Assim, o entendimento adequado a questões significativas ao tema é de fundamental 

importância. Sua origem bíblico-histórica, e suas expectativas bíblico-proféticas, geralmente 

entendidas como aspectos complementares, são fundamentais a compreensão, pois trazem luz a 

aspectos significativos da realidade existencial humana. 

Apresentando o mal como resultado direto do uso do livre-arbítrio, as Escrituras contam a 

maneira dramática como Deus, interage na história humana, promovendo a eliminação do mal e a 

restauração plena de sua criação, sem desrespeitar as decisões de suas criaturas. 
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Nesse drama universal apresentado nas Escrituras, as implicações do mau uso do livre-

arbítrio, não podem ser ignoradas. A nova realidade existencial apresentada, onde o ser humano 

passa a viver alienado de Deus, é vista como a causa de toda a desgraça humana: o pecado. 

Compreende-se então que, esse deslocamento de natureza espiritual, provocou no ser humano um 

estado total de desorientação, onde egoísmo passou a ser o elemento central e diretivo dessa nova 

realidade, moldando a vontade e incapacitando o homem de praticar o bem, provocando 

desgraça, miséria e morte em seu mundo. Porém, nesse cenário caótico, As Escrituras apresentam 

que é possível viver com esperança. Uma esperança de que essa atual realidade existencial 

humana volte a ser como fora originalmente criada, onde o ser humano não mais viverá alienado 

de seu Criador, e assim, o drama desse grande Conflito Cósmico chega ao seu fim. Porém, antes 

do desfecho desse drama, o verdadeiro caráter de Deus e daqueles que buscaram viver 

alienadamente dEle, são plenamente revelados.  

O fato de se viver hoje a realidade dessa alienação de Deus, deve também ser algo 

considerado pelo pesquisador, pois esta realidade inevitavelmente impacta a compreensão que o 

ser humano tem de Deus, dele próprio e da realidade do mundo (Jr 17:9). Nesse sentido, a 

compreensão da temática do Conflito Cósmico a luz das Escrituras, tem sua contribuição.  

Muitas das grandes questões relacionadas a religião podem ser melhor compreendidas. As 

forças destruidoras que agem na história humana, o papel das nações na terra e sua relação com a 

religião, a demora do retorno de Jesus, as reais consequências da alienação a Deus, o papel de 

Satanás como destruidor em oposição ao salvador e restaurador do mundo e da vida, são alguns 

dos aspectos que encontram seu lugar quando vistos sob a perspectiva do Conflito Cósmico. 

No entanto, no processo progressivo da revelação especial de Deus através das Escrituras, 

as narrativas históricas tem muito a dizer sobre o Conflito Cósmico, e suas implicações são 
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significativas. A diversidade dessas narrativas, resultado da experiência, capacidade e percepção 

pessoal de cada autor, permite ao pesquisador enxergar aspectos distintos de uma mesma 

realidade, e nesse sentido, considerando o fato de que o tema da luta entre o bem e o mal sempre 

foi marcante e presente, tanto nas discussões teológicas, como na experiência e história humana, 

pode-se verificar que os autores bíblicos deram grande contribuição no que se refere a construção 

de um mapa teológico, onde a temática do Conflito Cósmico, não é apenas ampliada, mas 

implicada como pré-suposição desses autores. 

Exemplificando: 

Na narrativa da Criação, pode-se perceber, de maneira implícita, a ideia de um conflito 

entre luz e trevas (Gn 1:14-19). Através da separação da luz e das trevas e da determinação dos 

domínios dos astros sobre esses elementos, o autor apresenta a maneira como esses luminares 

influenciam a vida dos seres humanos. É condicionado aos astros dominadores da luz e das 

trevas, todo o sistema de marcação de datas e festas religiosas como também todo o processo da 

manutenção da vida. Mesmo não sendo possível estabelecer uma relação tipológica dos astros 

com os dominadores do mundo, não se pode desconsiderar as implicações astrológicas em todo 

sistema religioso mundial ao longo da história humana. O fato é que no momento quando é 

produzido o relato da criação, o conceito de um conflito existente entre luz e trevas já era algo 

comum e dominante, principalmente na cultura egípcia.1 Assim, de acordo com essa narrativa 

bíblica, desde a origem do mundo e do ser humano, sempre existiu separação entre a luz e as 

trevas, e nesse sentido, suas implicações na doutrina bíblica são marcantes. 

Na narrativa da queda,2 onde Eva e a Serpente são apresentados como protagonistas da 

primeira cena desse drama terrestre, as Escrituras apresentam a temática do Conflito Cósmico na 
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esfera da obediência a Deus sob a perspectiva da escolha egoísta humana, a qual veio impactar 

toda realidade universal, mas demasiadamente a realidade terrestre. 

A escolha em se viver uma vida alienada de Deus, segundo as Escrituras, não provocou 

unicamente a morte do filho de Deus, mas acarretou sobre todos os descendentes de Eva a 

discórdia e a morte. Caim e Abel testemunharam significativamente a realidade desse Conflito 

Cósmico na esfera humana. Nessa narrativa, pode-se notar a tensão entre a obediência a Deus e o 

relativismo humano, tensão que é apresentada como um tipo do Conflito Cósmico na perspectiva 

individual e pessoal. Esse relativismo humano, produziu no homem um resultado de total 

alienação a Deus e incapacidade mudança. 

Nesse sentido, a narrativa do Dilúvio apresenta o amor e a justiça de Deus, no trato com a 

rebelião humana. Como expressão de amor, Deus através de seu profeta, apela ao ser humano 

para retroceder de seus caminhos, indicando que a depravada conduta humana precisaria chegar 

ao fim, pois a condescendência com o mal não implica na justiça. Mas continuamente o home 

preferiu o mal. 

Porém, findado o dilúvio e reiniciado o povoamento da terra, as Escrituras apresentam 

que o ser humano rapidamente voltou a experimentar um processo de consolidação no mal e 

também a se organizar em nações. Nesse novo cenário, as Escrituras deslocam a temática do 

Conflito Cósmico para a realidade de duas cidades: Babilônia e Jerusalém, cidades que 

respectivamente se tornaram tipos da desobediência e obediência as palavras de Deus, da falsa 

adoração e da verdadeira adoração a Deus. As narrativas relacionadas a essas cidades são 

apresentadas por grande parte dos autores bíblicos sob perspectivas tipológicas também 

relacionadas ao desfeche desse grande Conflito Cósmico. 
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No entanto, paralelamente a essa nova realidade entre nações, as Escrituras apresentam as 

desventuras vividas por um homem que havia decidido viver de maneira integra, justa, com 

temor a Deus e em constante fuga daquilo que Deus considerava mal. Jó é apresentado como 

protagonista de uma trama que ele mesmo desconhecia. Na narrativa de seu livro, explicitamente 

a existência de um Conflito Cósmico é apresentada. Deus em sua assembleia universal apresenta 

Jó como uma prova viva de uma relação experiencial com Deus unicamente movida pelo amor. 

Nesse mais antigo livro bíblico, Satanás é apresentado como o destruidor dos filhos de Deus e do 

mundo deles. Através desse drama humano, o caráter de Deus, de Satanás e do protagonista Jó 

são apresentados e provados. No entanto a fidelidade de Jó é contemplada na cura de sua doença, 

na experiência de ver a Deus (Jó 42:5) e em ter sua terra e herança restauradas (Jó 42:10, 12-16), 

bênçãos essas que podem ser compreendidas como tipo da experiência e restauração futura dos 

filhos de Deus, dentro da perspectiva do Conflito Cósmico. 

De todas as narrativas bíblicas, a narrativa do Êxodo hebreu, seja talvez a mais ampla e 

rica em significados no que se refere a temática do Conflito Cósmico, pois pode-se ver 

claramente a maneira intencional de Deus em libertar, instruir e restaurar Seu povo. 

Compreendido por muitos teólogos como um relato tipológico do plano de Deus de restauração 

da realidade existencial humana, o Êxodo traz luz a significativos aspectos relativos a jornada 

humana num mundo de pecado e a maneira sobrenatural pela qual Deus restaurará a herança a 

seus filhos. O mundo escravo no qual viviam os descendentes da promessa, a providencia de 

Deus ao enviar um libertador, a marcante obstrução da verdade como resultado da influência da 

nação egípcia, a reprodução de milagres genuínos por parte dos magos do faraó, os juízos de 

Deus sobre aquela nação ímpia, a jornada da libertação, a constante incredulidade do povo, e a 
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conquista da terra prometida, são apenas alguns dos aspectos dessa epopeia que tem muito a dizer 

quando vista sob a ótica da luta entre o mal e o bem. 

No entanto, a luta entre o mal e o bem, vista sob a perspectiva de um Conflito Cósmico, 

segundo as narrativas bíblicas, encontra sua convergência na encarnação de Deus. Nos episódios 

relatados sobre a vida do Messias, pode-se evidenciar uma serie de tentativas orquestradas pelo 

seu rival, Satanás, na intenção de destruí-lo. Agindo tanto de maneira direta, quanto indireta, 

Satanás é apresentado constantemente empenhado em dissuadi-lo a desistir, pois segundos as 

Escrituras, ambos sabiam as implicações de Sua missão. Seu nascimento providencial, seu 

ministério, sua morte e ressurreição, não são compreendidos apenas como cenas da vida de um 

personagem histórico, mas encontram seu complemento na esperança do Seu regresso, onde será 

colocado um fim nessa condição de alienação a Deus e a existência do mal, através da 

restauração da condição existencial humana original. Assim, é entendia a encarnação nas 

Escrituras. É o cumprimento da promessa feita por Deus a Eva (Gn 3:15 cf. Gl 3:15-16). Um 

acontecimento centralizado na pessoa de Cristo como salvador e rei, o qual encontra seu real 

significado somente quando compreendido a luz da temática desse grande Conflito Cósmico. 

Nesse sentido, as narrativas bíblico-proféticas apresentam um cenário de vitória de Cristo 

e seus filhos e de absoluta derrota de Satanás e aqueles que se uniram a ele. A extinção do mal e a 

restauração da terra e da humanidade ao seu estado original criados não são vistos como uma 

probabilidade, mas como resultado direto da atuação de Deus na história humana e universal. O 

caráter e as obras de todos são plenamente revelados e a justiça de Deus plenamente apresentada, 

onde a sentença e herança devidas é dada a cada um, de acordo com as ações e escolhas que 

fizeram (Ap 22:12), num absoluto respeito ao livre-arbítrio. E assim, esse grande Conflito 

Cósmico chega ao seu fim. 
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Esse processo progressivo da revelação especial de Deus através das narrativas bíblicas 

tem muito mais a dizer sobre essa temática do Conflito Cósmico.  

Portanto, mediante as evidências apresentadas neste estudo, pode-se concluir que: (1) o 

Conflito Cósmico é um princípio hermenêutico implicado pela própria Palavra de Deus e, 

portanto, essencial a sua interpretação e compreensão; (2) a temática do Conflito Cósmico é parte 

integrante na cosmovisão dos autores bíblicos; e, portanto, uma pré-suposição importante na 

construção do mapa teológico das Escrituras; (3) o Conflito Cósmico é um fundo harmônico que 

permeia todas as narrativas bíblicas. 

Assim, a temática desse Conflito Cósmico deve ser vista como um princípio indispensável 

ao método hermenêutico aplicado as Escrituras, essencial na delimitação das fronteiras da 

pesquisa bíblica, e que, portanto, compreender essa temática, limitando-a apenas a uma 

justificativa de caráter antropológico para o surgimento do mal, e não considerar suas 

implicações textuais parece ser um erro.  

No entanto, nunca se pode compreender a temática do Conflito Cósmico separadamente 

do princípio de que Deus é amor (1Jo 4:7-8). Isso porque o amor divino é uma virtude de 

natureza absoluta como o próprio Deus, isto é, não sofre variações (Tg 1:17). Portanto, o amor 

também deve ser compreendido como um princípio hermenêutico essencial a interpretação 

bíblica. Todas as conclusões e interpretações referentes ao conteúdo bíblico tem que estar em 

perfeita sintonia com essa virtude de natureza absoluta, e isso inclui a temática do Conflito 

Cósmico. Assim, qualquer compreensão relacionada à temática do Conflito Cósmico que destoe 

do princípio do amor esta equivocada. 

Exemplificando: Conceitos como o sofrimento eterno,3 a justiça excedida,4 como também 

qualquer ideia que desconstrua o livre-arbítrio são compreensões que não se harmonizam ao 
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princípio do amor, pois “o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não 

se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O 

amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo 

espera, tudo suporta” (1Co 13:4-7, NVI), e nesse sentido, as Escrituras apresentam que tudo um 

dia chegará ao seu fim e desaparecerá (1Co 13:8-10 cf. Is 66:22-23; Ap 21:1-5), mas o amor 

permanecerá para sempre (Jr 31:3). 

Significativos e diversos são os aspectos relacionados ao Conflito Cósmico e cabe ao 

pesquisador das Escrituras decifra-los. A busca pela compreensão e conhecimento deste tema 

deve ser algo constante e presente na mente do pesquisador, pois essa perspectiva particular e 

exclusiva das Escrituras o levará estar mais próximo do entendimento dos autores bíblicos, e 

consequentemente, mais próximo do significado daquilo que eles escreveram.  

 

Notas de Fim 
 

1 Sobre a crença num conflito entre as trevas e a luz antropoformizado na religião egípcia, ver Karel van der 
Toorn, Bob Becking e Pieter W. van der Horst, “Seth” em Dictionary of Deities and Demons in the Bible DDD 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company, 1999), 748. 

 
2 Pode-se entender a expressão “queda” como sendo uma referência a origem do pecado, ou seja, o 

momento onde o ser humano decidiu viver de maneira alienada a Deus, ocasionando consequências irreparáveis 
sobre si mesmo e sobre o mundo. 

 
3 O conceito do sofrimento eterno é percebido nas teologias que sugerem que o ser humano, pecador e 

rebelde, será eternamente aprisionado e atormentado como castigo pelos seus pecados. Uma ideia de pagamento 
eterno. Nessa visão o ser humano ficará preso eternamente num lugar identificado como “lago de fogo” (Ap 20:14-
15), onde, o fogo é especificamente visto como instrumento de justiça de Deus. 
 

4 O conceito da justiça excedida está relacionado à prática da injustiça sob uma prerrogativa de se fazer 
justiça. Uma ideia próxima ao conceito de vingança, e muitas vezes aplicada a Deus. 
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