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Nos últimos anos, a revista Parousia trouxe, a cada edição, uma temática de

finida, sempre buscando atender às demandas da Igreja num momento específico.

Neste número, porém, abrimos a oportunidade para que nossos professores apre

sentem temas diversos, segundo o interesse de cada um, mas que tenham, igual

mente, relevância para a Igreja. Deste modo, há dois temas escatológicos e quatro

temas relacionados à teologia aplicada.

O primeiro artigo, baseado no Apocalipse, discorre sobre o selamento dos 144

mil. Depois de demonstrar o significado e o valor dos selos na história humana,
analisa os diversos selos que em diferentes momentos Deus empregou para distin-

e culmina com o selamento dos 144.000, destacando sua finalidadeguir seu povo
e a maneira de recebê-lo. O segundo texto trata da tensão entre a iminência e a tar-

dança da vinda de Cristo. Consiste em uma discussão a partir dos textos pertinentes
encontrados na segunda carta de Pedro e expõe a realidade e as causas da tardança,

destacando a paciência e a soberania de Deus, inclusive sobre a própria tardança.

O terceiro artigo, baseado nos escritos de Ellen G. White, faz uma comparação

entre educação e redenção, salientando a identidade entre estes dois conceitos,
além de mostrar como ambos têm uma função restauradora e um caráter holístico.

O quarto trabalho aborda as origens dos Pequenos Grupos. Nele o autor expõe os
marcos bíblicos, teológicos e históricos que dão fundamentação a esta prática. O

quinto artigo trata de um tema distintivo para os adventistas do sétimo dia: sua

mensagem sobre a reforma da saúde. Apresenta seus aspectos históricos, teológi

cos e missiológicos, enfatizando a orientação de Ellen G. White sobre o assunto. O

último artigo discorre sobre a importância da comunicação do evangelho através
do rádio. Inclui um breve relato de como a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem

usado este veículo de comunicação para disseminar  a mensagem de salvação.

Portanto, é com satisfação que oferecemos aos nossos leitores estes seis arti

gos, na esperança de que eles contribuam para que continuemos a crescer na graça
conhecimento de Cristo Jesus e para que a igreja cumpra sua missão.e no

Os editores.



o SELAMENTO DOS 144 MEL
Emilson dos Reis, doutor em Teologia Pastoral

Diretor da Faculdade Adventista de Teologia do Unasp, campus Engenheiro Coelho.

Professor de Introdução Geral à Bíblia e Homilética na mesma faculdade.

Resumo: Este artigo consiste em um
estudo bíblico sobre o selamento dos

144 mil e inclui sua relação com o si

nal do sábado e com o selo do Espíri

to Santo. Demonstra a importância e
utilidade dos selos na história humana

e analisa os diversos selos ou sinais

usados por Deus através dos tempos

para distinguir o seu povo e o seu pro

pósito em cada caso e culmina com
o selamento dos 144.000, destacando

que selo é esse, para que serve e como

podemos recebê-lo.

contrastes. Assim, de um lado está o

Cordeiro de Deus que nos ama e que
em seu sangue nos lavou de nossos

pecados; enquanto que do outro, se
encontra um dragão, grande e verme

lho, que é nosso acusador e está su
mamente irado contra nós.

Nele vemos a cena de Deus utili

zando três anjos que têm uma men

sagem, o evangelho eterno, para pro

clamar a todos os homens; enquanto

que, em contrapartida, o dragão tam

bém se vale de três instrumentos para
aliciar toda a humanidade. São eles

a primeira besta, a segunda besta e a

imagem da besta. De um lado temos
os homens sendo convidados a ado

rar o Deus Criador, enquanto que, ao

mesmo tempo, são pressionados a

adorar a besta e o próprio dragão.
No capítulo 12 há uma mulher

pura, toda iluminada; mas, no capí
tulo 17 está outra mulher, vestida de

escarlate e adornada com jóias e com

pletamente embriagada e prostituída.

No capítulo 21 lemos sobre a Nova

Jerusalém, a cidade dos remidos, ci

dade amada, onde tudo é pureza e

perfeição; mas no capítulo 18 apare

ce outra cidade, a grande Babilônia,

que se tomou morada de demônios e

cujos pecados se acumularam até o

céu, que viveu em luxúria e enganou

todas as nações com suas feitiçarias,

e que foi responsável pela morte dos

profetas e dos santos.

Abstract: This article consists in a

biblical study about the sealing of the
144 thousand and includes its relation

with the Sabbath sign and with the

Seal of the Holy Spirit. It shows the

importance and usefulness of the seals
in human history and analyses the di-

vers seals or signs used by God throu-

gh time to distinguish His people and

their purpose in each case and culmi-
nates with the sealing of the 144 000,

emphasising what this seal is, what it
is for and how we can receive it.

Introdução

O estudo do Apocalipse é um dos

mais fascinantes que se possa reali
zar. Ele é diferente dos demais livros

da Bíblia, especialmente porque usa
muitos símbolos. Outra de suas ca

racterísticas é o farto emprego de
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O QUE É UM SELO?

Abramos agora um parêntese para

compreendermos o que é um selo e

para que serve. Para nós, hoje, um
selo é um pequeno pedaço de papel

onde estão impressas uma figura e al

gumas informações e que representa

o pagamento de uma taxa, geralmente

para transportar uma carta ou um pa

cote que o recebe, de um lugar para
outro. Se você quiser entender o sig
nificado do selo de Deus então esque

ça este significado atual.
Nos tempos bíblicos era muito

comum o uso de selos que, todavia,

eram mais parecidos com os nos
sos modernos carimbos. Usualmente

eram feitos de metal (ouro, prata ou

bronze), de pedras (preciosas ou co

muns), de louça (barro cozido), ou

de outro material duro^ e podiam ser

encontrados principalmente em dois

formatos: (1) como um anel, que con
tinha um desenho ou inscrição em re

levo e que, quando pressionado contra

algo, deixava sua marca; (2) como um

cilindro ou carretei que, ao ser rola

do sobre uma superfície mole, como

a argila ou a argamassa, formava um
desenho contínuo de acordo com sua

gravação.^ Enquanto o selo em forma

de anel era usado no dedo, o outro era

suspenso por um cordão e posto em

tomo do pescoço ou de um dos pul
sos, ou mesmo preso com alfinete em

alguma parte do vestuário.^ Se o do
cumento a receber o selo fosse mole,

como é o caso do barro, o selo era

pressionado sobre ele; mas se fosse
de outro material, o selo poderia ser

untado com uma tinta espessa e apli
cado.^ Também é significativo saber

vinda de Cristo' (Ap 6:12-17), quan
do Deus e seu Filho estão irados- e a

natureza encontra-se em comoção. Ao

contemplar essas cenas, em visão, o

profeta exclama: “e quem é que pode
suster-se?” (v. 17).^ Na sequência, a

próxima visão responde a esta per

gunta: “Depois disto, vi quatro anjos

em pé nos quatro cantos da terra, con
servando seguros os quatro ventos da

terra, para que nenhum vento sopras
se sobre a terra, nem sobre o mar, nem

sobre árvore alguma. Vi outro anjo

que subia do nascente do sol, tendo o
selo do Deus vivo, e clamou em gran

de voz aos quatro anjos, aqueles aos

quais fora dado fazer dano à terra e ao
mar, dizendo: Não danifiqueis nem a

terra, nem o mar, nem as árvores, até
selarmos na fronte os servos do nosso

Deus. Então, ouvi o número dos que

foram selados, que era cento e qua

renta e quatro mil, de todas as tribos
dos filhos de Israel” (7:1-4).

Os ventos são uma clara represen

tação das forças malignas'' que são

impedidas pelos exércitos de Deus
de exercer completo domínio sobre
humanidade e realizar todo o mal

de que são capazes. Enquanto isso, o

anjo encarregado de selar os servos

de Deus prossegue em sua tarefa e,

completada, é dito que foram
selados 144 mil. Pouco depois, em

nova visão, João contempla o mesmo

grupo,^ agora complctamente salvo
no reino de Deus e junto de Cristo, o

Cordeiro: “Olhei, e eis o Cordeiro em

pé sobre o monte Sião, e com ele cen

to e quarenta e quatro mil, tendo na
fronte escrito o seu nome e o nome de

seu Pai” (14:1).

a

ao ser

No capítulo 14 são apresentadas
duas colheitas. A primeira é a ceifa da

seara, que está madura; a segunda é

a colheita das uvas maduras, que são
colocadas no lagar da ira de Deus e

pisoteadas. A primeira representa a

salvação do povo de Deus; a segunda,

a destmição dos ímpios. No capítulo
15 encontramos os remidos, felizes
cantando o cântico de Moisés

Cordeiro, agora completamente sal-

No Apocalipse vemos os justos

rema por mil

por mil anos. No
0 apóstolo viu
meira terra
bém, 0

e do

enquanto Cristo
anos. Satanás fica

capítulo vinte
O primeiro cé

preso
e um

ceu e a pri-

sura^ mas viu, tam-

Muitos cristãos desconhecem o

propósito do selamento dos 144 mil

e ficam confusos quando estudam o

assunto, pois não percebem a relação

que há com o sinal do sábado ou com

0 selo do Espírito Santo. O estudo

bíblico que segue, busca esclarecer o
assunto, analisando os diversos selos

ou sinais usados por Deus através dos

tempos para distinguir o seu povo e o

seu propósito em cada caso e culmina
selamento dos 144 mil, desta

cando que selo é esse, para que serve

e como podemos recebê-lo.

com o

A VISÃO DO SELAMENTO

a aber

tura do sexto selo de um livro qn^
● “Vi

se encontrava na mão de Deus:

quando o Cordeiro abriu o sexto selo,

e sobreveio grande terremoto. O so
saco de crina,

estrelas
aíi-

Este estudo começa com

se tomou negro como
a lua toda, como sangue, as

do céu caíram pela terra, como

gueira, quando abalada por vento for
te, deixa cair os seus figos verdes, e
o céu recolheu-se como um pergami

nho quando se enrola. Então, todos os
ilhas foram movidos do seu

lugar. Os reis da terra, os grandes, os

comandantes, os ricos, os poderosos e
esconde-

montes e

todo escravo e todo livre se

iimo ^^^^®nto de
uma nova terra.

Sem dúvida

í' nos fazem ’
^0 Jesus,

nm novo céu e

todos estes contras-

palavras

'‘"‘S caminhos h
conosco n» e ins-

‘=®minho da viL aT® escolhamos o
«Apocalipse ^^‘3-14). Mas

contraste: m o outro
êfalmente an i Posicionam inte-

« seu selo Deus recebem

‘fe sinal a^»^* "‘aioria, recebe ,

homensserâo f * ̂  ^odos

ou-

os

destes sinSr'‘*°^com um ou

ram nas cavernas e nos penhascos

montes e disseram aos montes e aos

rochedos: Caí sobre nós e escondei-
assenta

dos

nos da face daquele que ^

no trono e da ira do Cordeiro, por(\^^
chegou 0 grande Dia da ira

quem é que pode suster-se? (

6:12-17). .
Esta é uma descrição parcial

que ocorrerá por ocasião da segun

se
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Portanto, é bastante evidente que
0 uso de selos era uma necessidade

constante na vida particular e públi-
ca.~° Além disso, o selamento foi em

pregado em sentido figurado ou sim
bólico em todos os períodos, dentro
e fora de Israel. Nesses casos, selar

significava autenticar uma coisa ou
dar fé a ela (Dn 9:24; Jo 3:33; 6:27;

Rm 4:11; ICo 9:2; 2Tm 2:19), dar

ou comunicar segurança (Dt 32:34;
Jó 14:17; Ct 4:12; Ez 28:12; Rm

15:28) e manter sigilo (Is 29:11; Dn

12:4, 9).^* Desse modo, com o sen

tido figurado, o salmista orou para

que Deus colocasse um selo em seus

lábios para que não viesse a pecar

quando falasse (SI 141:30); Jó decla

rou que Deus “sela as estrelas”, para
indicar que Ele pode trancá-las para

que não brilhem (Jó 9:7) e almejou

que seus pecados estivessem selados
num saco, i. e., afastados da vista,

perdoados o evangelho declara

que Deus colocou o seu selo sobre

Cristo (Jo 6:27), o que significa que
o apontou como seu representante

autêntico e autorizado para dar aos

homens o alimento que dá vida;^^ e,

semelhantemente, Paulo afirmou que

a igreja de Corinto, fundada por ele,
era o selo de seu apostolado, no sen

tido de que a existência dessa igreja
no mundo testificava da legitimidade

de sua autoridade apostólica.
24

cia, com o propósito de tomá-lo invio
lável, como é o caso de cofres, casas,

celeiros, tumbas, jarros e recipientes

de toda espécie.'^ Temos o exemplo do

que ocorreu quando Daniel foi coloca
do na cova dos leões: “Foi trazida uma

pedra e posta sobre a boca da cova;
selou-a 0 rei com o seu próprio anel e

com o dos seus grandes, para que nada

se mudasse a respeito de Daniel” (Dn

6:17). As autoridades selaram para

proteger a cova de ser aberta, violada.
O mesmo aconteceu com o sepulcro

de Jesus. O evangelho registra a res

posta de Pilatos aos líderes judeus que
solicitaram ao governador romano a

proteção do túmulo de Cristo: “Aí ten
des uma escolta; ide e guardai o sepul

cro como bem vos parecer. Indo eles,

montaram guarda ao sepulcro, selando

pedra e deixando ali a escolta. (Mt
27:65-66). Também, podería haver

necessidade de que livros e docu

mentos, que então existiam na forma
de rolo, fossem amarrados com um

cordão que recebia um lacre de argi
la com uma marca. Tal selo protegia o

documento de modo que, para abri-lo,

necessário partir o selo. Esse uso

aparece na literatura apocalíptica: em
Daniel é dito que uma porção de seu
livro deveria ser encerrada e selada até

tempo determinado (Dn 12:9); e,

no Apocalipse, João contempla na mão
de Deus um livro selado com sete selos

(Ap 5 :1), que são abertos, um a um, ao

passo que as profecias do Apocalipse
não devem ser seladas, antes, devem

estar disponíveis para quem quiser
conhecê-las.*^ Hoje há empresas que

protegem suas mercadorias com fitas

adesivas que contém sua marca.

a

a

era

um

que um selo possuía um desenho

uma marca distintiva de seu proprie
tário e que os selos da Palestina

redondos ou ovais, com a superfície

dividida por uma linha dupla, con

tendo acima o nome do proprietário e
abaixo o nome de

ou

eram

seu pai

Havia, também, um procedimen
to adotado em certas circunstâncias,

especialmente por autoridades, àe

entregar seu selo a outra pessoa, per

mitindo que ela o usasse, significando
a transferência de autoridade.*^ Isso

.'°

Para que serve um selo?

ficou evidente em vários momentos

da história de Israel. Quando Faraó

escolheu José para ser governador,

deu-lhe seu anel - que continha seu
selo - indicando com isso que Jose,

a partir daquele momento, agiría em

seu nome (Gn 41:41-42). No episó

dio em que Jezabel tentou conseguir

a vinha de Nabote para o rei Acabe,

é dito que ela “então, escreveu cartas
de Acabe, selou-as com o

sinete dele e as enviou aos anciãos
cida-

em nome

e aos nobres que havia na sua

A arqueologia tem descoberto

centenas de selos no Oriente, inclu-

md Sabe'“f ®
rael. Sabe-se hoje, que
sido usados desde
de Cristo

os selos têm
0 4° milênio^  antes

mações releÍ?sXe“
Um selo ,  0 passado."

pnetano.

como uma espéc e de 1

objetoecomonarted

0 documento, fosse ele um''"‘“‘“'''
‘0 de casamento rr u-* «ontra-

oontrato de venda Jr32rt nr?’
ou outro qualquejLf/”' ’
®c'o, nenhura^cum ^

?-do autêntrt tro:"
Possuia 0 mesmo \
sinatura tem h ^ ^ as-

^

de

Çâo erali?®’ " Sua

aquele que L|f

Prir seu

costume

7^1 timbrad'o
nna um
Çào e

a seu selo

"cava obrigado
conteúdo.‘5
uma

a um
a cum-

Atualmente é
autoridade

uu outro

com seu nome, fun-
carimbo

‘erritóri

de e habitavam com Nabote’ (H^^

21:8). Também, tanto Hamã cofflo

Mardoqueu, ao receberem autorida c

de Assuero para enviar cartas a to o

o império em seu nome, fizeram uso

do anel real (Et 3:10-12; 8:2, 7-8). A
marca do anel era evidência suficiente

de que aquele que emitira o documen
to estava investido de autoridade.

(2) Era um sinal de propri^^^^^‘

Quando eram encomendados objetos
ou um

de cerâmica para um palácio

templo, por exemplo, cada peça rece^
bia a marca ou selo do proprietário, m

dicando a quem pertencia.*’ Ainda hojo
se faz um uso semelhante: indivíduos c

bibliotecas carimbam seus livros

indicar que são sua propriedade, c
zendeiros marcam seu gado à ferro

fogo com o mesmo objetivo.

(3) Um sinal de proteção. Era um^

marca que legalmente protegia aqut ̂

que a recebia contra qualquer violen

Os SELOS DE Deus

Retomando o nosso pensamento

para as coisas espirituais, pensemos

no que consiste o selo de Deus. Exa
minando as Escrituras encontramos

vários selos ou sinais que Deus, ao° onde atua,
assinatura.

usar ou um

que conte-

o
ao qualapõe a sua
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longo do tempo, tem usado

car seu povo. Um exame deles

ajudará a compreender a visão do se-

lamento no Apocalipse.

(1) A circuncisão. Tratando do

selo da circuncisão, Paulo afirmou:

Abraao creu em Deus, e isso lhe foi

imputado para justiça.... E recebeu

0 smal da circuncisão como selo da

S/a fé...” (Rnr 4:3,11). Abraão
fc el“' Deus lhe

para mar-
nos

(Gn 15:5-6, 18). Posteriorm

ca de treze anos mais tarde, ele rece

vcl desse relaciona

ente, cer

Deus,

po

vel desse relacinnç,rv, ’ ® ̂ “tal visí

O SELAMENTO DOS 144 MIL / 13

vos santifica” (Êx 31:13).-*^ Ao pro

feta Ezequiel foi dito: “Santificai os

meus sábados, pois servirão de sinal

entre mim e vós, para que saibais que
eu sou 0 SENHOR, vosso Deus” (Ez

20:20)."^ O sábado, quando devida

mente observado por nós é um sinal

de que Ele é o nosso Deus. E um selo

de propriedade. Aquele que guarda o
sábado como Deus deseja, está ma
nifestando fé em Deus como Criador

e Redentor, e também obediência ao

mandamento que ele deixou. Assim,

a guarda do sábado é uma indicação
externa de uma atitude interna. “Por

que esta é a aliança que firmarei com
a casa de Israel, depois daqueles dias,
diz o Senhor: na sua mente imprimi-

minhas leis, também sobre orei as

estava, indo até à entrada da casa; e o
SENHOR clamou ao homem vestido

de linho, que tinha o estojo de escre-
vedor à cintura, e lhe disse: Passa pelo

meio da cidade, pelo meio de Jerusa

lém, e marca com um sinal a testa dos

homens que suspiram e gemem por
causa de todas as abominações que se
cometem no meio dela. Aos outros

disse, ouvindo eu: Passai pela cidade

após ele; e, sem que os vossos olhos

poupem e sem que vos compadeçais,
matai; matai a velhos, a moços e a

virgens, a crianças e a mulheres, até
exterminá-los; mas a todo homem

que tiver o sinal não vos chegueis;

começai pelo meu santuário. Então,

começaram pelos anciãos que esta
vam diante da casa. E ele lhes disse:

Contaminai a casa, enchei de mortos
os átrios e saí. Saíram e mataram na

cidade” (Ez 9:1-7).

Essa visão, que em sua totalidade

abrange os capítulos 8-11, era sim

bólica, e, portanto, os eventos des
critos nunca ocorreram literalmente.

Os homens com armas de destruição
simbolizavam a iminente invasão ba-

bilônica e a destruição de Judá e Je-
rusalém.^® A visão transmitiu diversas

mensagens importantes aos exilados:

(1) Embora muitos praticassem a ido

latria secretamente. Deus sabia quais

eram os seus verdadeiros seguidores e

os protegeria. O processo do assinala-

mento separaria os que eram inteira

mente fiéis a Deus daqueles que eram

idólatras, de modo que os justos fos

sem poupados quando viesse a cala
midade.^' (2) Os dirigentes, tais como

os anciãos e os sacerdotes, eram gran

demente responsáveis pela situação

viria sobre o Egito, Deus falou: “Por

que, naquela noite, passarei pela ter

ra do Egito e ferirei na terra do Egito

todos os primogênitos, desde os ho
mens até aos animais; executarei juí

zo sobre todos os deuses do Egito. Eu

sou 0 SENHOR. O sangue vos será

por sinal nas casas em que estiver

des; quando eu vir o sangue, passarei
por vós, e não haverá entre vós praga

destruidora, quando eu ferir a terra do

Egito” (Êx 12:12-13). O sangue fun

cionava como um selo de proteção.'

Os que se encontravam dentro das

casas marcadas com o sangue do cor

deiro manifestavam fé nas palavras

de Deus e obediência, ao agirem exa

tamente como Deus havia especificU'

do. Esse selo também foi passageiro*

Teve a validade de apenas uma noite*

(S) O sábado. Enquanto Israel es

tava acampado junto ao Monte Sinai e
depois de lhes dar suas leis, estatutos

c ordenanças, o Senhor voltou a falnt

sobre o sábado: “Pelo que os filhos de

Israel guardarão o sábado, celebran

do-o por aliança perpétua nas suas ge
rações. Entre mim e os filhos de Israe

ó sinal para sempre; porque, em seis
dias, fez o SENHOR os céus e a terra,

e, ao sétimo dia, descansou, e tomou

alento” (Êx 31:16-17). O sábado é um

sinal entre Deus e seu povo para sem

pre. Lembra-nos que Deus é o Criador*
Mas também é um sinal de que é Ele

que nos santifica, isto é, a cada dia nos
toma mais semelhantes a Ele mesmo*

‘Tu, pois, falarás aos

lhes dirás: Certamente, guardareis os

rneus sábados; pois é sinal entre mim

e vós nas vossas gerações; para qo^

saibais que eu sou o SENHOR, qrie

filhos de Israel e

¬

seu coração as inscreverei; e eu serei
o seu Deus, e eles serão o meu povo”

(Hb 8:10). Esse selo permanece. Dis
tingue os que amam a Deus e guar
dam os Seus mandamentos.

r

-

distinguia os i

relembrava a eles m'*”* *

«dedeDeusCo;,5Tk4T“

r*ios, em submissão à ●

Cristo na cruz n ® de

po-
m

era Deus
^as eles mes-

Foi

Piritual: ° ''alor es-

® ̂ euncisào nem"' —
'"««otêm

®™°r” (Gi L ,, ® que atua pelo

*Do7:19;Atf5)?‘^"’'^^-G'

Ao anunciar

6:15;

cordeiro nas por-
^ décima

(4) O sinal na testa dos homens
de Jerusalém. Em 592 a.C., seis anos

antes de Jerusalém ser destruída pe

los exércitos de Babilônia, Ezequiel

recebeu uma visão sobre selamento.

Assim ele a narrou: “Então, ouvi que

gritava em alta voz, dizendo: Chegai-
vos, vós executores da cidade, cada
um com a sua arma destruidora na

mão. Eis que vinham seis homens a

caminho da porta superior, que olha

para o norte, cada um com a sua arma

esmagadora na mão, e entre eles, cer
to homem vestido de linho, com um

estojo de escrevedor à cintura; entra-

puseram junto ao altar de

bronze. A glória do Deus de Israel se

levantou do querubim sobre o qual

ram e se

praga que
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nos leva obrigatoriamente a pensar na
lei de Deus, nos dez mandamentos,

visto que eles são um reflexo do caráter
de Deus. Assim, os selados são aqueles

que têm um caráter como o de Deus e,

portanto, estão em harmonia com sua

lei. “Porque esta é a aliança que firma
rei com a casa de Israel, depois daque

les dias, diz o Senhor: na sua mente

imprimirei as minhas leis, também so
bre 0 seu coração as inscreverei; e eu
serei o seu Deus, e eles serão o meu

povo” (Hb 8:10). Deus planejou fazer
uma aliança com Seu povo escrevendo
Sua lei em seu entendimento e em seu

coração, de modo que vivam de acor
do com essa lei.

Este selo é um indicativo de pro

priedade, mostrando que os assinala
dos pertencem a Deus, mas, também
é uma marca de proteção, para que

passem como vencedores pelo tempo
de angústia e não sejam atingidos pe

las sete pragas. Desse modo, enquanto
a marca da besta atrai o juízo de Deus

sobre quem a possui (Ap 14:9-11 cf.

9:4), o selo de Deus protege aquele

que o recebeu.'” Mais uma vez, os
selados são pessoas de fé e obediên
cia. Ao descrevê-los João diz: “Aqui

está a perseverança dos santos, os que
guardam os mandamentos de Deus e
a fé em Jesus” (Ap 14:12). Por isso,
deduzimos também que a guarda do

sábado faz parte da vida e do caráter

dessas pessoas. Elas não adoram a
besta, nem a sua imagem, mas somen

te a Deus, porque Ele é o Criador, e o
sábado é a contínua lembrança desta

grande verdade.

Para os que guardam o sábado, esse dia
é o sinal da santificação. A verdadeira

santificação consiste na harmonia com

Deus, na imitação de Seu caráter. Essa

harmonia e semelhança são alcançadas

pela obediência aos princípios que são
o transunto de Seu caráter. E o sábado é

0 sinal da obediência. Aquele que de co

ração obedecer ao quarto mandamento,
obedecerá toda a lei."*-

de Judá e, por isso, estariam entre os

primeiros a serem unidos pelas forças

destruidoras vindas da Babilônia. (3)
O tempo concedido a Judá

ra. Logo viria a destruição.

Assim, 0 sentido primário do tex
to, em seu contexto,
esse sinal foi
nificado

se esgota-

nos mostra que

passageiro e teve sig-
apenas para os jude

do Espírito em nosso coração” (2Co

1:21-22) - asseverando, desse modo,

que Deus nos selou colocando o seu

Espírito em nosso coração. Este é um

selo de propriedade. Quem tem o Es

pírito pertence a Deus (Rm 8:9).

alguém ser selado com o Espírito deve
crer, mas também deve obedecer, por

que o Espírito só é dado àqueles qu®

obedecem a Deus (At 5:32). Esse selo
de Deus atépermanece com o povo

us que

viveram às vésperas da destruição de
Jerusalém, ocorrida

Esse selo permanece por toda a eter
nidade. Para sempre os remidos refleti
rão o caráter de Deus e de seu Filho.

^  ̂ . em586a.C.Mas

secundanamente, a visão de Ezequiei

“stona humana e, neste asnectn

visao do selamento no

que logo será identificado,

tos legais ’ íiocum

que a

Apocalipse,^^

na

en-

fransação e o direito de
ao como base
rídico, 0
brevidad
Santo

um

conclusão da
posse.« Ten-

apóstolo ‘

do selament
em algum

sua redenção final (Jo 14:16-17).

(6) O selo do Apocalipse. Final'
mente retomamos à visão do sela

mento no Apocalipse. Ali o selo é co

locado sobre o povo de Deus que viv^

nos últimos dias, antes de sobrevir

o julgamento de Deus (como em E2
9).^^ Eles não são tirados do mundoj

mas marcados com o selo de Deus.

Mas, que selo é esse colocado sobre a

fronte dos 144 mil (Ap 14:1)? E

selo semelhante àquele usado na P^

lestina, que continha o nome do pr®
prietário e o nome de seu pai. Nesse

caso, o nome de Jesus e o nome ®

seu Pai.^^ Contudo, devemos observar

que, na Bíblia, frequentemente a pala

vra “nome” é usada para referir-se ao

caráter e é isso o que acontece nessa
passagem. Deus não colocará qua
quer marca visível na testa de seus

filhos,^® mas lhes imprimirá na alma
o seu caráter, de modo que se torna^

rão “participantes da natureza divina
(2Pe 1:4). Desde sua conversão de
senvolveram um caráter mais e mat^

semelhante a Jesus e, agora, refletir^^

^ompletamente a sua imagem.

É declarado que estão selados ua
fronte porque dedicaram a mente ̂

Cristo de modo cabal e completo.

34

39

Conclusão

Como vimos, um selo dos tempos
bíblicos era semelhante a um carimbo

e servia principalmente para indicar

autoridade e propriedade e para prote

ger. E foi com algum desses propósi

tos que Deus, ao longo da história, deu

a seu povo diversos selos ou sinais,

alguns dos quais foram transitórios,

enquanto que outros, permanentes.

O selo mencionado no Apocalipse é

permanente e marca os que são pro

priedade exclusiva de Deus a fim de

protegê-los tanto da ira de Deus como

dos ataques das forças demoníacas.

Ao ser concluído o selamento, o
indivíduo está definitivamente esta

belecido na verdade, de modo que
nada mais poderá afastá-lo do cami
nho de Deus. O caráter de Deus e

os princípios de Sua lei foram fixa

dos permanentemente em sua vida.

Cumprir-se-á, então, o que se encon
tra na última página da Bíblia: “.

justo continue na prática da justiça, e

0 santo continue a santificar-se” (Ap
22:11). Todos os homens que viverem
nos últimos dias serão assinalados ou

com a marca da besta ou com o selo

de Deus, o que será um claro indica-

.. o

as de
Aos efésios ele
também

esse
ju-

‘ratou, com

a do Espírito

suas epístolas,
escreveu: “Em quem

vós
que ouvistes a

evangelho da
0

, depois

verdade.
palavra da
Vossa

salvação,
fostes

Espírito da

tendo nele
selados

também

P^°messa”7K H3r*°
entristeçais o Bc * ®

qual fostes selari
'●edenção“(Ef4 3‘f p ° ^ia da
que conheceu o evL^°iu“"*°’
selado com o F, ,®"8elho e creu foi
tido por Jesus ^anto, prome-

foi enviado ®"sinamen-
*  corínti

não

aq os: “Maso nos confirma

^ngiu é Deus, que
® nos deu o penhor

convosco
uele

Cristo
também

q^
c nos

selou



f

16 / PaROUSIA - 2^ SEMESTRE DE 2010

tivo da posição pessoal assumida

grande conflito entre o bem e o mal.

Cabe a cada um tomar sua decisão.

no
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Ellen G. White, Testemunhos para mi

nistros e obreiros evangélicos (Santo André,

SP: Casa Publicadora Brasileira, 1964), 444-

446 e 431-432. Ver também, João B. Taylor,

Ezequiel: Introdução e comentário (São Pau

lo: Vida Nova e Mundo Cristão, 1984), p.

Entre os pagãos, como era o caso dos assírios
e babilônios, os selos eram usados também
em ritos comunitários. Contendo os nomes

de reis e de deuses, eram depositados nos

templos e também afixados nos documentos

de alianças religiosas. - Huey, p. 322.

R. Schippers, “Selo”, Dicionário In

ternacional de Teologia do Novo Testamento,

Colin Brown, ed., (São Paulo: Vida Nova,

1985), 4:399.

Unger, p. 989.

Schippers, 4:399.
Ibid., 4:400.

” EBTF, ver “Selo”; Huey, p. 322.

Unger, p. 989; Stigers, 2:1540.

” Schippers, 4:402.
Ibid., 4:400.

2' Rand, p. 608; Huey, p. 323.

Schippers, 4:400, Huey, p. 322.
F. F. Bruce, João: Introdução e comen

tário (São Paulo: Vida Nova e Mundo Cris

tão, 1987), p. 137. “Se o tempo aoristo do

verbo ‘selar’ (grego esphragisen) indica que
devemos identificar a ação com um evento

particular, provavelmente devamos pensar no
batismo de nosso Senhor”. - Ibid. Ver tam

bém “Seal [Rv 7:2]”, SDABC, 7:782; Stigers,
2:1541.

23

caráter permanecerá puro e sem mácula
para toda a eternidade.

Agora é o tempo de preparar-nos. O selo

de Deus jamais será colocado à testa de

um homem ou mulher impuros. Jamais ,
será colocado à testa de um homem ou

mulher cobiçosos ou amantes do mundo.
Jamais será colocado à testa de homens

ou mulheres de língua falsa ou coração
selo

enganoso

Os que se estão unindo com o mundo

estao-se ajustando ao modelo mundano’

e preparando-se para o sinal da besta’
Os que desconfiam do
diante de Deus
obediência â

o molde divino

ceber na fronte

sair 0 decreto.

eu, humilham-se

e purificam a alma pela
a verdade, estão reeebendo

e preparando-se para re-

o selo de Deus. Quando

e o selo for aplicado

93.

Wiersbe, “Efésios”, 6:14. Ver John R.

W. Stott, A mensagem de Efésios (São Paulo:

ABU, 1986), p. 26 e 140; Vaughan, p. 32-33.
Wiersbe, “Efésios”, 6:55. Um exame

do contexto das passagens bíblicas que tra

tam do selamento do Espírito Santo revela

a posse plena das bênçãos de Deus no fi

nal. - Francis Foulkes, Efésios: Introdução

e comentário, 2“ ed. (São Paulo: Vida Nova

/ Mundo Cristão, reimpressão 1986), p. 48.

Ver também Stigers, 2:1541.

Wiersbe, “Apocalipse”, 6:751; Sum-

mers, p. 141; “Seal [Rv 7:2]”, SDABC,
7:782.

35

.seu

. Todos os que recebem o
devem ser imaculados diante de Deus "

candidatos para o Céu.
43
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mados de surpresa. Jesus empregou

varias metáforas para advertir os dis

cípulos sobre este fato, como o ladrão
na noite (Mt 24:42-44; Lc 12:40; cf.

ITs 5:2,4; 2Pe 3:10), o noivo e as dez

virgens (Mt 25:1-13), o dilúvio e o

mundo pré-diluviano (Mt 24:38, 39).

O apóstolo Paulo acrescentou a figura

das dores de parto que sobreveem à

parturiente (ITs 5:3).*

As figuras empregadas por Jesus e

Paulo não mencionam o tempo quan

do ocorrerá o advento: o pai de fa

mília não sabe quando o ladrão virá;

as virgens não sabem quando vem o

noivo; a mulher é tomada de surpresa

pelas dores do parto. Ninguém sabe o

momento, nem os anjos, nem mesmo

o Filho, somente o Pai (Mt 24:36). Os

discípulos não receberam informação

precisa sobre o tempo exato (At 1:6,

7). Contudo, Jesus proveu sinais para

anunciar sua vinda, não para que fos
sem feitos cálculos sobre o dia do seu

retomo, mas para incentivar a atenção
dos seus discípulos, para mantê-los
atentos (ITs 5:4-6).-

Já se passaram 2.000 anos e Jesus

ainda não voltou. Será que a vinda de

Jesus foi adiada, ou ainda pior, cance

lada? Para Paulo, Tiago e Pedro o dia

está “às portas” (Rm 13:12; Tg 5:8;

IPe 4:7). O próprio Jesus disse: “Cer

tamente, venho sem demora” (Ap

Resumo: Este artigo estuda a tensão
entre iminência e tardança da vinda de

Jesus. A primeira parte analisa o tema

conforme apresentado em 2 Pedro 3:3-

12. Depois considera vários aspectos
relacionados com o tópico proposto
como soberania de Deus, livre arbítrio

humano, imagem de Deus, responsa
bilidade, condicionalidade da profecia.

A conclusão procura reunir todos os
motivos estudados, contudo dentro da

perspectiva de 2 Pedro 3:1-12.

Abstract: This article studies the ten-
sion between the imminence and tar-

diness of Jesus’ coming. The first part

analyses the theme according to what

is presented in 2 Peter 3:3-12. It later
considers various aspects related with

the topic proposed as God’s greatness,
human free will, the image of God,

responsibility, and prophetic conditio-

nality. The conclusion looks to unite
all the motive studied, though with the

perspective of 2 Peter 3:1-12.

Introdução

A promessa do retomo de Jesus

é apresentada em algumas passagens
do Novo Testamento, por vezes, como

iminente e noutras como postergada. A

iminência enfatiza o caráter transcen

dental de sua vinda, por isto homens

e mulheres serão repentinamente to-
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Esperamos que ao longo da pesqui
sa o leitor tenha condições de ampliar a

compreensão sobre as duas hipóteses.

O argumento “todas as coisas per

manecem como desde o princípio da
criação” reconhecia a existência de um

universo criado por Deus, mas em si
mesmo um sistema fechado, naturalis

ta, sujeito apenas às leis de causa e efei

to que nega a intervenção divina. Ou

seja, o argumento estava fundamenta
do na imutabilidade das leis naturais.

Nos tempos modernos, esta perspecti
va é classificada como uniformismo.*^

Foi introduzida por James Hutton

(1726-1797) e assumia a operação por

longos períodos de tempo, dos mesmos

agentes geológicos atualmente conhe
cidos como vulcanismo, erosão e se

dimentação.*^ Deste modo, o presente

toma-se a chave para a compreensão

do passado. O uniformismo nega ca

tegoricamente a intervenção divina na

história, particularmente a criação em

seis dias e o dilúvio global.*^

A perspectiva uniformista do pas

sado contribuiu para forjar o ceticis

mo escatológico sobre a Parousia, por
isso Pedro primeiramente irá desafiar

este ponto de vista antes de abordar o

tema da tardança.
18

dormiram, todas as coisas permanecem

como desde o princípio da criação.”

Antes de prosseguirmos, apresenta

mos os pressupostos de duas hipóteses

referentes ao tempo da vinda de Cristo.

Para alguns pesquisadores, a fra
se “Não retarda o Senhor a sua pro

messa” (v. 9) é um indicativo de que

Deus predetenninou uma data para a

segunda vinda desde e eternidade e
esta não será postergada. Alguns dos

pressupostos que dão sustentação a
esta hipótese são: (1) reconhecimento
da soberania divina; (2) presciência
divina absoluta e causativa; (3) ne

gação da condicionalidade do tempo
da vinda de Cristo; (4) redução e/ou

negação do papel do livre-arbítrio hu
mano como fator de influência na tar

dança ou apressamento do tempo da
vinda de Cristo; (5) tardança aparente
da vinda de Cristo.

Os principais pressupostos da hi

pótese que defende a influência huma

na para apressamento ou postergação

do tempo da vinda de Cristo são: (1)
reconhecimento da soberania divina;

(2) presciência divina absoluta e não
causativa; (3) autenticidade do livre-
arbítrio humano; (4) a vinda de Cristo

glória e majestade na companhia

dos anjos é uma profecia incondicio

nal; (5) o tempo da vinda de Cristo
está condicionado ao testemunho de

vida cristã e ao envolvimento dos

crentes na pregação do evangelho ao

mundo; (6) a postergação do tempo
da vinda de Cristo não reduz a sobe

rania de Deus em definir o tempo do

fim, mas significa que sua resolução
soberana leva misericordiosamente

em consideração as ações humanas.

em

22:20). Contudo, outras passagens
apontam o retomo de Jesus para o fu
turo como é 0 caso da parábola do ho

mem nobre que partiu para uma terra

distante (Lc 19:11-27). Para Mateus,
0  senhor daqueles servos” voltará

depois de muito tempo” (Mt 25-19)
Noutras parábolas, Jesus também alu-

diu a uma demora (Mt 24:48; 25:5) ̂
A mesma tensão entre o “iá” e o

ainda não” se encontra no Antigo

Testamento. O dia do Senhor está per
to e também distante (Hc 2-3- h 7-9
20; 13:6; Sf 1:14; 3:8).^ ’

Inicialmente
nnalisará presente trabalho

como na primeira epístola (1 Pe 1:12-15),

Pedro realça que está procurando relem

brar seus destinatários “das palavras que, j

anterionnente, foram ditas pelos santos
profetas, bem como do mandamento do ;

Senhor e Salvador, ensinado pelos vos

sos apóstolos” (2Pe 3:2)?

Os ÚLTIMOS DIAS - 2 Pedro 3:3 j l

“...tendo em conta, antes de tudo,

que, nos últimos dias, virão escarnece- |
dores com os seus escámios, andando

segundo as próprias paixões.

No sentido escatológico, a expr^s- |
sào “último dia” ou “últimos dias” se '

refere ao período de tempo que antecede |
imediatamente o final da história deste i

mundo e a inauguração do futuro temp® ^

messiânico (cf Is 2:2. Mq 4:1; Jo 11 -2^’ |i

12:48, At 2:17; Tg 5:3; 2Pe 3:3)." |
i|

escarnecedores/falsos

mestres >- 2 Pedro 3

Os escamecedores que suscitaram

problema da tardança combinavam

ceticismo escatológico com libertinis

mo ético (2Pe 2). Parece que eles esta

vam recorrendo ao ensino paulino^
liberdade da lei (2Pe 2:19; 3:15).

eruditos que defendem a hipótese

que as duas posturas dos falsos mes
tres estavam conectadas a uma form^

de escatologia realizada'® gnóstica
protognóstica." Para Charles H.

bert, a escatologia realizada era

base para a negação da Parousia.’"

Argumentos defendidos pelos es-

CARNECEDORES - 2 PeDRO 3i4

“...e dizendo: Onde está a promess^

da sua vinda? Porque, desde que os

”8
! '■

0

reala

de e tardança rvin7L^^^^^ em
serão con-

Presciência e
arbítrio huma-

as noções de
soberania divina, livre

condicionalidade Hrx «
to profético e respecti™ T'"'®"'
na vida oresent^ ^ implicações

presente dos cristãos.

no.

2  '' -

Esta

^legaçdesde^ftflT algumas

Replica a B(v. 5.7)
Replica a A (v. 8-10)5

"tática dos faBorm*^ *^*®'*° ^
P"ra o tema do * ''°'ta

^'

s
a es-

seguem

como
ia(v.4b)

"te teodieeia ‘ i °
° micio do capítulo 3

e

A REFUTAÇÃO DO ARGUMENTO UNI-
FORMISTA DOS ESCARNECEDORES

1. A Criaçào DO Mundo, Um Ato
Eminentemente Divino - 2 Pedro 3:5

“Porque, deliberadamente, esque
cem que, de longo tempo, houve céus
bem como terra, a qual surgiu da água e
ati-avés da água pela palavra de Deus.”
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tos todos os meus dias, cada um deles

escrito e determinado, quando nem

um deles havia ainda [soberania]” (SI

139:4, 7-8,16).
A onisciência de Deus é uma de

corrência de sua eternidade. Visto que

Ele existe em eterno presente e todo o

conhecimento lhe está patente, então

para Deus é como se o tempo se cons
tituísse num ponto, ao contrario do

sentido de tempo humano que seria

linear, ou uma sequência de pontos.

Deste modo, a declaração “para o Se
nhor, um dia é como mil anos, e mil

anos, como um dia” (2Pe 3:8) indica

que, ao contrário do ser humano, “aos
olhos de Deus um longo período pode

parecer breve”.-®

A linguagem é comparativa, não ab
soluta. Naturalmente, mil anos é um

período longíssimo para a história hu

mana, mas para Deus é como a vigília
da noite.^'*

Ao manterem seu ponto de vista

uniformista, os falsos mestres fecham

seus olhos para a
verdade, descartando aqueles relatos

bíblicos que apresentam a interven
ção direta de Deus. Como
de sua

voluntariamente

resultado

cegueira auto

Pedro tem um argumento triplo

contra a perspectiva errônea dos es-

camecedores: primeiro, a própria

criação representa a intervenção de

Deus no mundo,-' como expressão de

sua livre escolha.-- Os oponentes fa

lharam por não perceber a implicação

desta abordagem, pois ao apelar para

a criação eles admitiam que houvera

um princípio. Segundo, os oponentes

poderiam objetar que Deus colocara
o mundo em movimento, mas desde
então não interferira mais cosmologi'

camente. Mas tal noção não conside

rava 0 dilúvio, que envolvera um ca
taclismo mundial. Terceiro, a historia

terminará com uma grande conflagra
ção, quando os atuais céus e terra se

rão queimados e os ímpios punidos,

três intervenções divinas, a cria-

ção, 0 dilúvio e o dia da punição fi ji

uai dos ímpios pelo fogo ocorrem ■ ;

^Ção direta da palavra de Deus. i

Pedro

parousia - BREVE ANÁLISE DE

2 Pedro 3:8

refuta a negação da

-induzida,
escamecedores deixam de lado dois

eventos históricos monumentais que
colidem com suas idéias, a criacâo

“tf de Deus (2Pe

os

ticipatrSanf"'’®'’®"*®
Pedro em

par¬

que é evocada porsua

O TEMPO DIVINO

Êxodo 3:14 fornece uma base

para a compreensão do tempo divi
no: “Disse Deus a Moisés: EU SOU

O QUE SOU. Disse mais: Assim di
rás aos filhos de Israel: EU SOU me

enviou a vós outros.” A forma verbal

“EU SOU”, nas duas menções, no he

braico, encontra-se no Qal imperfeito
do verbo ser, e transmite uma noção
de continuidade, de ação não con
cluída: “Eu estou sendo o que estou

sendo”, ou seja, “Aquele que sempre
é”. Não é um ser conceituai, abstrato,

mas um ser ativo. Assim, é impróprio
nos referirmos a Deus como Aquele

que “era” ou que “será”, pois a reali
dade desta existência ativa só pode ser

indicada pelo presente “É”, ou “Está
Sendo”, “sempre É” ou “Sou”.^® A
Divindade vive num eterno presente,

sem as comuns limitações humanas

0

2-o Juízo Divino
Dilúvio

~ 2 Pedro

do Discussão do texto

O sentido da declaração de Pedro,

no verso 8, tem sido discutido con

sideravelmente ao longo dos anos.

Todos os exegetas reconhecem que
a afirmação é proveniente do Salmo

90:4, mas se divide em dois grupos:

(1) aqueles que interpretam a decla

ração de acordo com paralelos da lite

ratura judaica e cristã contemporânea

a Pedro, e concluem que ela procura

demonstrar que o “Dia do Juízo” (v. 7)
perdurará por mil anos; (2) a maioria

dos demais intérpretes, que entendem
que o verso 8 deve ser estudado no

contexto do problema escatológico da

tardança, concluem que Pedro produ

ziu um argumento original sem prece

dentes ou paralelo na literatura.

O primeiro grupo aponta para tex

tos rabínicos e cristãos do segundo

século onde a cronologia escatológica
se baseia na fórmula “um dia do Se-

27

 3:6

-pela qual vein «
mundo daquele °
água.” ®fogado em

Deus,

por seu podw^Eir’

O universo tem ^'^®<=riou

aquilo que Ele trouKs\
jofeo divino O

'úvio-alterou aTeo^^^
causa e efeito. Coml

fato histórico, Pedro refutaf'
to uniformista d °

do;

este

os

de passado e futuro.
Há outro texto no Antigo Testa

mento que revela alguns atributos di-
contribui para a compreensãovinos e

●●● para o Senhor, um dia é

Riil anos, e mil anos, como um <fia.

Evidentemente, o verso 8 faz
ferência ao Salmo 90:4: “Pois

anos, aos teus olhos, são como o
^0 ontem que se foi e como a vigt'

Ita da noite.” Este salmo, escrito pot*

Moisés (SI 90:1), contrasta a eternt
dade de Deus com a curtíssima exis

tência humana (SI 90:9, 10). O versO
4 está relacionado com o verso 2; ̂

Deus eterno não é vulnerável à passa

gem do tempo como os seres hunaa
nos, embora não se deva dizer qn^ ̂

tempo não tenha sentido para

do tempo divino: “Ainda a palavra me

não chegou à língua, e tu, SENHOR,

já a conheces toda [onisciência]...
Para onde me ausentarei do teu Espí

rito? Para onde fugirei da tua face? Se

subo aos céus, lá estás; se faço a mi

nha cama no mais profundo abismo,

lá estás também [onipresença]... Os

teus olhos me viram a substância ain

da informe, e no teu livro foram escri-

No

reservados para o

‘^Çâodosholf
^niens impios.”
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nhor equivale a mil
Algumas vezes

mento escatológico, e a referência à

perspectiva do Deus eterno sobre o
transcurso do tempo faz ligação com

um tema frequente no Apocalipse
de Baruc: a soberania divina sobre o

tempo. Sim, porque diferentemente
do ser humano, Deus conhece todo

o curso da história, sendo soberano

sobre todos os eventos, determinan

do seu respectivo tempo; somente Ele

tem informação sobre o tempo do fim

que Ele designou (cf. 2 Apocalipse
de Baruc 48:2-3; cf. 21:8, 10; 54:1;

56:2).
39

el oprimido o tempo pareça extenso,

da perspectiva do Deus eterno é um
período muito breve. A reflexão tem a

função de consolar Israel, pois relati-

viza a importância do período de do

minação gentílica. Assim, ele “provê

um paralelo para a noção de 2 Pedro

3:8, que é certamente para aqueles

que reclamam da tardança e que ago
ra obtiveram uma nova perspectiva:

sob o ponto de vista da eternidade é

apenas um tempo curto”.^^
Outra passagem similar mencio

nada por Bauckham é 2 Apocalipse
de Baruc 48:12-13: “Nascemos rapi

damente e retomamos rapidamente.

Mas contigo as horas são como as

longas eras, e os dias são como ge

rações”. Esse contraste entre a exis
tência infinita de Deus e a transitorie-
dade da vida humana é a base para a

súplica a Deus por misericórdia, no

capítulo 48:11: “Ouve Teu servo e
atenta ao meu pedido”. Um fato re
levante a ser referido é que de acordo

com a Enciclopédia Judaica, o Apo

calipse de Bamc deve ter sido escrito
entre 70 e 130 AD, o que toma o li-

possivelmente, um contemporâ-
de 2 Pedro.^^ Há uma outra ideia

similar a de Bamc no livro de Ecle

siástico, escrito em tomo de 200-180
aC.^^ O texto encontra-se no capítulo

18:9-11, “A duração de sua vida: cem

quando muito. Como uma gota
do mar, um grão de areia, assim são

seus poucos anos perante um dia da
eternidade. Por isso o Senhor os trata

com paciência e sobre eles derrama a
sua misericórdia”. Em Bamc, o con

texto é escatológico. Seu pedido por

misericórdia é uma suplica por livra-

vro.
neo

anos

anos” (SI 90:4).
a regra tem sido apli

cada a narrativa da criação,

tansmitir a noção de que “seis dias”

de mil anos cada, seriam seguidos por
sabado milenar.^* A fórmula

bem pode ser aplicada aos textos que

parte, Ehezer concluía
messiânico perduraria
mas Joshua

no plural,
6m dois mil
a fórmula

a fim de

tam-

sua

que 0 reino

por mil anos,

no Salmo 90:15, implica
" »nos.» Outros ^

argumentava

uplicam

S

buindo um período de tempo de núl
ou mais milhares de anos até o advento
de Cristo.

O segundo gmpo de intérpretes
Que afirma ser inédito o uso de Sal

mo 90:4 em 2 Pedro 3:8 é questiona
do por Richard J. Bauckham:

vários exemplos do

[SI 90:4] na literatura judaica que
comentaristas não encontraram antes,

mas que podem

los de 2 Pedro 3:8.

desse versouso
os

ser relevantes parale-
.  Como exemplo»

B

”32

auckham menciona um trecho do

apócrifo Apocalipse de Abraão, ouja
data de escrita é estimada como sen-

0 0 final do primeiro século ou início

00 segundo.^3 O texto é atribuído ao

rabino Eleazar B. Azariah. Ele deduz»

a partir do texto de Gênesis 15,

período, durante o qual Abraão (do

acordo com Gn 15:1) enxotava as aves

0 rapina das carcaças sacrificadas,
um dia, do nascer do sol ao pdr

0 sol. As aves de rapina representaiíi
os gentios opressores de Israel duran-

e 0 período de quatro reinos. Diz o
oino Eleazar, “Desse incidente vocc

pode

0

foi de

aprender q

^  a Gênesis 2-17
texto, “no dia em
certamente

egundo o
que dela

Após a discussão sobre os referi

dos paralelos judaicos com 2 Pedro

3:8, passemos ao estudo propria

mente dito da passagem. No verso

8, Pedro se esquiva da especulação

referente ao tempo da vinda de Je

sus porque ele tem ciência de que “a

respeito daquele dia e hora ninguém

sabe, nem os anjos dos céus, nem

o Filho, senão o Pai” (Mt 24:36).'^°
Nesse verso, Pedro contrasta a tran-
sitoriedade da vida humana com a

eternidade de Deus. É a limitação

de seu ponto de vista que leva o ser

humano a ficar impaciente. Ele gos
taria de ver pessoalmente o retomo
do Senhor. Por sua vez, o Deus eter

no está livre dessa impaciência. Isso

não implica em que o crente deva

descartar a expectativa iminente,

mas precisa considerá-la sob a pers
pectiva da história que está sob
controle de Deus.'^'

o

^orte de ASo^imedLr^'''^ ^

“>il anos (Gn s-g-v » de

divino sobre <1°

com base na fórmula anr,. ®’‘P*‘cada

namente 2 Pedro í Ta

«gra exegética a GênelT‘;?«®° de
Pre um calculo cronolóo' ^ ®

‘^do“dia”comomilaS'’c"‘"'^^®-
nessa analogia, 2 Pedro 3 base
na se referir à tardança da P
‘ivesse sido prometil ̂
perduraria a tarda

nn por Joshua
misericórdia de

se

uça

●nas esse não éoT n "dias

‘--^oindicaqoeSJ---;

ao seu

» 0

ue o domínio desscs
reinos perdurarão apenas unt
acordo com o dia do Santíssi"

^ ®» bendito seja Ele”.^^ A referência
dia do Santíssimo” deve ser à má'

inia Um dia do Senhor equivale a
^il anos”.35

Para Bauckham, a relevância
P^^^lipse de Abraão é que,
u emente de outros textos rabínicc^

a mencionados, este se refere à taf'
^^*^» pois no apocalípti^^

aico o período de quatro reinos á
P ecisamente o período da tardança-
D destaque é

quatro
dia de

e que embora para o Ism'

A repetição invertida do verso 8,
“para o Senhor, um dia é como mil
anos, e mil anos, como um dia” pode
ser um recurso empregado por Pedro
para realçar o contraste, por um lado, a

m I»
BítiaOEaaDt.i
Tombo

■0)
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respeito do amplo tempo concedido por

Deus para que o ímpio se arrependa (v
9). Por outro lado, deve ser visto como

uma sena advertência ao impenitente

de que 0 fim pode chegar rapidamen

te. Visto por outro ângulo, a primeira

^ da dupla declaração,-pL o Se
nhor, um dia e como mil anos” prenara

CSeVÍur-"^"^-

fez no ’

conceito
do modo

verso 8
como 0

Paralelos com 2 Pedro 3:9
cumpridas e injustiça.^^ De particular
interesse para o estudo de 2 Pedro 3:9

e seu paralelo com o embate com os

epiciureus é a questão da injustiça. Se

a justiça demora a ser aplicada “o bem

não pode prosperar enquanto o ímpio

não recebe o que merece. Portanto,

Deus não recompensa nem pune”.^"^

Assim, o embate epicureu contra a pro
vidência em De Sera baseia-se sobre o

argmnento da injustiça, mais especi

ficamente no protesto contra a justiça

que demora a ser cumprida.^^ A con
testação de Plutarco se assemelha ao

que Pedro disse no verso 9, “... Deus,

que não tem nenhuma necessidade de
tardança nem de arrependimento, mas

transfere a punição para o futuro e es

pera o tempo devido - nós mesmos de
veriamos ser circunspectos em todos

os aspectos e deveriamos ver como
parte da virtude divina a clemência e

longanimidade que Deus manifesta,

transformando poucos, na verdade,

pela punição, mas pela postergação da

punição beneficiando e admoestando a

muitos”.^^ No contexto de 2 Pedro 3,

a firase perturbadora dos oponentes, “o

Senhor retarda a sua promessa” (cf. v.
4, 9) deveria ser entendida com uma

rejeição, por parte dos escamecedores,

da doutrina tradicional da vinda do jul
gamento e da Parousia.^'^

Há outro paralelo com 2 Pedro 3 a
ser considerado: trata-se dos debates

judaicos, provavelmente da segunda
metade do fim do primeiro século da
era cristã. Evidências históricas indi

cam que em todas as gerações judai
cas entre a metade do segundo século

a.C. e a metade do primeiro século

d.C. havia uma esperança de reden-

rada; pelo contrário, ele é longâninio

para convosco, não querendo 4^®

nenhum pereça, senão que todos che
guem ao arrependimento”.

Chegamos ao texto de 2 Pedro,

que apresenta a tensão entre a

nência do retomo de Jesus e a sua

tardança. Consideraremos alguns as

pectos sintáticos, veremos alguns pa

ralelos na literatura grega e judaica, o
posicionamento de diversos intérpre

tes sobre a passagem e, por fim, um^

tentativa de melhor compreensão da
tensão presente no verso.

Plutarco viveu entre 45-125 D.C. e

passou a maior parte de sua vida em

Queroneia, cidade da Grécia. Ele ser
viu vários anos como um dos sacer

dotes do templo de Apoio de Delfos, a

32 quilômetros de sua casa. Vários dos
seus diálogos foram registrados e pu
blicados. Setenta e oito ensaios e outras

obras sobreviveram, sendo conhecidas
como Obras Morais.^^ No tratado De

Sera Numinis Vmdicta, Plutarco expõe

uma polêmica com os epicureus sobre a

providência divina. Segundo Plutarco,

“Epicuro negava a Providência Divina
e sustentava que os deuses não se inte

ressavam pelas atividades humanas”.^’
Um estudo mais acurado, revela que o

principal objetivo do debate epicureu
era a
conhecida como teodiceia: Deus não

rejeição da providência divina

, Pedro insiinsiste em
‘empoéhumano e

0 problema do

confere uma base nara

providencia divina.^ ‘>“c®‘ronar a

Há, também, no vereo s
vertencia implícita a oi?

**ca à tardança divj ! ® cri-

 não

Suas

c^aeres humanos p^i^fffonna,
cuja esfera & "

do tempo presente dos L.
A cntica humana à Jd?

o retomo de CrisS^'"‘*‘l‘*ccm-

distante dos seríhu^^^P^cr
perspectiva divina o retoÍr^°®’ a
Oaerhumano finito rÍ^«dr>ente.
Heus mfinito ao seu na^ ̂  '*‘®naro

a®upadraodetempo^«

que

ano

cons-

ctem-

Consideração GRAMATICAL

^ forma verbal “retarda”,
bradúno,gregoleniente do verbo

o sentido de “atrasar, esten ,

por um período de temp^’

implicação de demora c/oi^

‘ardança”.« Pedro conjugou o verbo .
^‘odúno no presente do indicativa i,

ativo. Segundo Robertson, “o senti'

continuo não deve monopoü^^

tempo ‘presente’, embora dçnote
^®m mais frequência uma ação ^
®ar. o verbo e o contexto é qu^i^

®^em decidir”.'»^ Portanto, poderá

^mos traduzir o verbo bradúno
^ Pedro 2:9

retardando

tem

der-se

com a

do
0

, esta I

, pelf
por, “o Senhor não

a Sua promessa”,

50
julga, não recompensa, nem pune.
Mas, por quê? O objetivo do sistema

de Epicuro era o “prazer”, definido
mais acuradamente como “ausência

de dor no corpo e de perturbação de

Epicuro estendia a ausênciaalma”.^'

de perturbação também a Deus. Então,
Deus está livre de perturbação, elese

não pode ser providente, porque isso
O envolvería com uma preocupação

constante. Este é o propósito de Bpi-
Máxiffias Soberanas: Um sercuro em

bendito e indestrutível não tem pertur

bação em si mesmo e não traz pertur

bação sobre qualquer outro ser; desse
modo ele está livre de ira e parcialida

de, pois todas essas coisas implicam

fi-aqueza”.^^ O arsenal epicureu

contra a providência consistia de qua

tro argumentos básicos nas areas de

cosmologia, liberdade, profecias não

em

IJicnos esta é a acepção da
Jerusalém em inglês, “O Senhof

"ao está sendo tardio em realizar a

aua promessa”. Com este sentido, a

ensão entre iminência e tardança

acentua ainda mais, pois atribui uBia

ooção contínua por parte de De"®
001 não estar atrasando” o cufflpr*
mento da Sua promessa

Não
mtarda o Senhor

oomo alguns
a julgam demo.

messa,

.
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ção escatológica num futuro bem

próximo. Ao mesmo tempo, há, tam-

bém, evidências de que durante este
penodo de cerca de dois séculos
contínuo desapontamento

de

não dimi

encontrado na seção compreendida

entre os capítulos 6-11.^* Nesses ca

pítulos, João retrata um movimen
to desde a vitória de Cristo na cruz

(5:12), passando por uma serie de

rápidos juízos, culminando na inau
guração do reino (Ap 11:15-17). Essa

expectativa é frustrada ao longo dos

capítulos 6-11. O quarteto dos cava
leiros é liberado e entram na história;

quando o Cordeiro abre o quarto selo,
há uma frustração porque os juízos

são parciais, afetando apenas a quarta

parte da terra (6:8). Por sua vez, os
mártires clamam “Até quando”, na

abertura do quinto selo (6:10). Com
o sexto selo, cresce a expectativa: pa

rece que o dia do juízo está chegando,
mas novamente João deixa seus leito

res em suspense, inserindo um longo

parêntese (cap. 7) antes do sétimo selo
final. A série de trombetas segue um

modelo semelhante. Os juízos são in
tensificados, mas ainda são limitados,

afetando, dessa vez, um terço da terra

e seus habitantes (Ap 8:7-12, 15, 18).

Ao invés de operar a aniquilação dos

inimigos de Deus, fica evidente que

estes juízos se constituem em adver

tências preliminares, designados, na
paciência de Deus, a dar aos homens

oportunidade de arrependimento. Se-

guiu-se o terceiro selo, contudo, é-nos

informado que esses juízos não pro
duziram arrependimento nos homens;

eles permanecem tão impenitentes

quanto antes (9:20). Contudo, mais

uma vez, aumenta a expectativa dos

leitores: agora a paciência de Deus

deve se esgotar; certamente seguir-

se-á 0 juízo final da sétima trombeta.

Todavia, mais uma vez João frustra

debate é que a noção de Eliezer é uma
tentativa de compreender a tardança.

O significado da postergação não está
totalmente escondido nos misteriosos

propósitos soberanos de Deus. Este é

o tempo no qual Deus espera gracio
samente que Seu povo mude e Ele os

castiga até que se arrependam.
Mais relevante para o estudo de

2 Pedro 3 são os paralelos bíblicos,

porque, diferentemente dos paralelos

grego e judaico, eles são inspirados

pelo Espírito Santo (2Pe 1:20-21).
Por exemplo, o mau servo, mencio

nado por Cristo na parábola, diz,
“Meu senhor demora-se” (Mt 24:48).

Ele usa o verbo kronizo, o mesmo

empregado pela Septuaginta (LXX),
Habacuque 2:3. Por sua declara

ção, o mau servo não espera jamais
convocado para prestar contas de

suas ações, pois na sua perspectiva,

a tardança de seu senhor indica que
ele nunca virá. Se Jesus estava inte

ragindo com 0 pensamento epicureu
ou não, este não é o foco de discussão

aqui, mas é provável que tais idéias
estivessem por trás dos argumentos
dos escamecedores, em 2 Pedro. A

frase que “alguns” proferiram, “a

julgam demorada” foi contestada por
Pedro, ao dizer enfaticamente que

está sobrevindo uma tardança.
está ocorrendo

manifestação da misericórdia

66

em

ser

não

Ao contrário, o que
é uma

soberana de Deus para Israel, que não

depende de modo algum do preparo

de Israel. Eliezer, por outro lado, con

diciona a vinda da redenção ao arre
pendimento de Israel.^’"

A ideia a respeito do arrependi
mento de Israel antes do fim não era

recente.^^ É provável que a declaração
de Eliezer representasse uma reação

ao desastre de 70 d.C. quando esva-

neceram as esperanças de redenção e
Israel vivenciou uma catástrofe qoe

só poderia ser interpretada como pO'
nição de Deus. A conclusão era fioe

Israel não era digno da redenção. So

mente quando Israel se arrependesse

ó que ocorreria a redenção.

A posição do Eliezer pode iudí"
que a data divinamente designa'

a para o fim tenha sido adiada

oausa dos pecados de Israel. Unia

nntra alternativa, é que poderia não
algo como uma data fixa pa>*a

o fim.

64

o nr-ou então

nuiu a expectativa da iminência do
cumpnmento das profecias bíblicas
Como, então,
enfirentaram

58

apocalipses judaicos

a questão da tardança do

a soberania onipotente de
ja estabeleceu o tetnno rin P

«sa tardança aparente

profecias não

os

0

sugere.
pertence aos

a escala

está a3r

«"dançaTsSógíadf^í ®
que se travou entrt é o

Hyrcanus e Joshua

A versão mais breve do h k “

monst

er

rada a seguir- “r ® ̂ e-

Se Israel se arrepende^le

<í'"udos-. R.Joshuad.íq'"^f°^®-
arrependerem ou não se ®

tem, quando chegar 0 fim ®"'®P®“de-

- eles serão redLirs";r‘'^'"'>-
‘Eu, 0 senhor’! foi

;"e> isso prontamente (L 60 >0
●foshua mantém o traril

apocalíptico à soberania dl?
detemnna 0 tempo do fim
‘empo designado chegar 0? "''“ °

, 0

59
Um

, poderia ser que
rependimento de Israel em si mesmo
losse parte do plano predeterminado i
Pnr Deus. Essa é a visão sugerida pnf j
nma versão mais longa do debate: !

íozer diz: ‘Se Israel não se arrepom
nunca será redimido...’ R.

para ele: ‘Se Israel endurece e não ,
so arrepende, pode você dizer que eloS
nunca di2serão salvos?’R. Eliezer
para ele: ‘O Santíssimo, bendito seja»

surgir entre eles um rei tão firm^
Como Haman, e sem demora eles so
niTependerão e serão redimidos ●
Uoutras palavras

de Deus.^’
O livro do Apocalipse apresen

ta notáveis paralelos com 2 Pedro 3.
O tema da iminência é mais óbvio

fim do livro (Ap 1:1,no inicio e no, a redenção nãn
Po e ser postergada indefinidam^nm
Pc a falha de Israel em se arrependei
porque o próprio Deus incitará Israe

arrependimento. A relevância dess^
ao

3; 22:6, 7, 10, 12, 20). O motivo da
tardança é menos evidente e pode ser
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as expectativas, inserindo culpados diante dEle (Rm 2:6-11), a
longanimidade de Deus é extensiva a

todos, inclusive aos ímpios. Convém

lembrar que a longanimidade de Deus
fora mencionada a Israel, em Êxo

do 34:6: “Passando o SENHOR por
diante dele, clamou: SENHOR, SE

NHOR Deus compassivo, clemente e

longânimo e grande em misericórdia
e fidelidade”. Semelhantemente em 1

Pedro 3:20, “quando a longanimida

de [makrothumid] de Deus aguardava
nos dias de Noé”, onde a mahrothu-

mia não se estendia apenas a Noé e

sua família, mas a todas as pessoas.

Há outros aspectos em 2 Pedro
3:9 a serem considerados, como é o

caso da ambiguidade. Será que Pe

dro quer transmitir a ideia de que a

falta de arrependimento por parte da

humanidade pode retardar a Parousia

(3:9), enquanto o arrependimento e as

boas obras podem apressar a segun

da vinda (3:12), de modo que não é
realmente Deus, mas a humanidade

quem determina a data da Parousia?

Pedro admite isso sob o ponto de vis

ta humano, de que há um adiamento,

por causa do arrependimento huma

no, para que a Parousia ocorra mais

tarde do que originalmente esperado.
O inverso também é verdadeiro, se

há arrependimento a Parousia pode

vir mais rápido do que o esperado,

tomando em consideração a longani

midade divina. Mas isso não anula,
necessariamente, a soberania divina.

Não é nenhum pecado humano, mas a

longanimidade divina, que não pode

ser reprimida. Desta perspectiva eter

na sobre o curso da história (cf. v. 8),

Deus pode incorporar tal intervalo em

73

uma lon

ga passagem entre a sexta e a sétima
trombetas, da mesma maneira
ele havia procedido
sétimo selos.^^

como
entre o sexto e 0

Quando o NT emprega expres

sões que denotam iminência, estas

podem indicar que em nossa escala

de tempo a Parousia está próxima.
Contudo, a linguagem de iminência

também pode ser usada para a Pa
rousia a fim de destacar uma ação

divina, não uma ação humana. Do
mesmo modo pode sugerir que a imi
nência encontra-se na escala divina

de tempo, não na humana,

“...pelo contrário, ele é longâni-

para convosco, não querendo que
nenhum pereça, senão que todos che

guem ao arrependimento”.
Em 2 Pedro 3:9, a resposta ao ar

gumento da tardança, que fora apre
sentado pelos escamecedores, con
siste numa reinterpretação positiva

da postergação do tempo como uma
dádiva para o arrependimento, que se
fundamenta na natureza benevolente

de Deus. O próprio livro de Gênesis,
em 6:3; 7:4, 10 demonstra que Deus
concedeu um tempo de espera, pos

tergando o juízo para que o povo ante-
diluviano se arrependesse. Conforme

Gênesis 6:3, Deus informa que “os

seus dias serão cento e vinte anos”.

Em 2 Pedro 3:9, a palavra grega tra

duzida por “longânimo” é makrothu-

mia, a mesma que é usada por Paulo,
Romanos 2:4: “Ou desprezas a ri

queza da sua bondade, e tolerância, e

longanimidade \fnakfothuitiici\i igno

rando que a bondade de Deus é que
te conduz ao arrependimento? . Aqui

Paulo está criticando aquelas pessoas

que desprezavam a longanimidade de

Deus porque ignoravam o propósi
to de sua bondade. Visto que Deus é

imparcial e que todos são igualmente

72

mo

em

não se arrependeram” (9:20). Era d^

se esperar que eles fossem punidos,^

juntamente com os demais que moH
reram, mas não. Então João introduz;

um novo parêntese entre a sexta e a

sétima trombetas,
E mais

os capítulos lO-ll-

uma postergação que segue o

Deste modo João incoiporou o

motivo da todança na estatura do
seu livro na forma de parênteses. Es-

dançTno crS ■'‘'t

questão apocalíntL* V *^*‘=mnal
(Dn 12:6; Hc 1:1 Zc i°i2t “
ma dela decorrente o
vmdicação dos mfeires A ® ^
essa questão tamK^rv, ' ’ ^ *^®sposta a

po (cf-Is 26:20- ^
mesmo motivo ^17* I ^ aparece em An i o

Até

O
:12;

quatro anjos seguranl^ ®'
‘o^ParaimpedfCs^àr*^""^"-

retém até que o, 1 (^®us
fr

pre-
O 70

entre o
se com os

onte os servos do n “na
Noutras palavms°t^'>Deus»(7:3;
°donoqualosfi;isS';‘"fféopen'.
tra vindoura de Deus A^'^°*®8'dos da
‘cxto dos sete selos Dei
fim por causa da i^ei» ?
0 Cordeiro ^

no co-
Prorroga
niodo

o
possa ser que

padrão literário do profeta. Contudo
é nesse período de tardança (cap.

) que ocorre a incumbência, “É ne
cessário Que ainda profetizes a respd'
tu de muitos povos, nações línguas o

(10:11). Em lugar de tirar a vida
uos dois terços impenitentes restan-

eus lhes dá mais uma oportuni
dade de ouvirem a mensagem de ar
rependimento. Em Apocalipse, esses
sao os paralelos de tardança com 2

C o 3:9. A informação relevante
ança em Apocalipse 10:11 é

c a corresponde ao desejo de Deus>
9ue nenhum pereça, senão

® us cheguem ao arrependimento ●
ardança é permitida pela soberania

«misericordiosa de

da

de

utiliz^Deus que
crentes no anúncio do evangelltu»

umprindo a profecia de Jesus sobre
^iripo do fim (Mt 24:14) e a comissão

^''angélica (Mt 28:19, 20).
Aspectos

OS

0

COMPLEMENTARES NO

estudo DE 2 Pedro 3:9

0 líder de Uma
No início do verso 9, há um apelo

so erania de Deus, com conotaçã®
'minência, “Não retarda o Senhor

“ aua promessa”. Há, também, uma
usao à Habacuque 2:3, “Porque

■sao ainda está para cumprir-se nO
®po determinado, mas se apressa

efa o fim e não falhará; se tardar.
Pera-o, porque, certamente, vira.

nao tardará”.

a

vasta multidão
Durante 1'cdimida.n

beta, os três fl^os
e enxofre” provo fi«n

dos homens” “ter-
do

nça

, os outros homen«! ’ ^^ntu.
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Sua meta soberana. Pedro realmente

nao sugere que esse intervalo pode
perdurar indefinidamente, enquanto
as pessoas permanecem sem se arre-

pender.Apaciência de Deus não pode
ser desprezada (cf. Rm 2:4). Aquele
que persiste na impiedade
repender, descobrirá
brevirá

sem se ar-

que 0 juízo so-

repentmamente (

pode dedicar parte considerável do

seu tempo à pesquisa teológica, por

exemplo, mas na vida prática pode

desconsiderar o devido preparo mo
ral, levando uma vida de desobediên
cia aos mandamentos divinos.

cidirá que o tempo de tardança chegou
ao fim e, então, expirou a oportuni

dade de arrependimento. Isso aconte

cerá sem aviso prévio - ocorrerá tão

repentina e inesperadamente como o

aparecimento do ladrão na noite.
Por sua vez, a expressão “san

to procedimento” tem sentido moral,

que descreve uma vida de dedicação a
Deus, sem nada de mal e pecaminoso e

conduta inculpável.®' A conduta diária

do cristão precisa ser consistente com

sua esperança (cf. Rm 15:13; Cl 1:23;
Hb 6:11; IJo 3:3), à medida que ele
considera a realidade da recompensa e

a promessa da glória eterna.
Para Hans Conzelmann, a declara

ção de Paulo (as epístolas do apóstolo
são mencionadas por Pedro em 2Pe

3:15, 16) “Deus ressuscitou o Senhor
e também nos ressuscitará a nós pelo

seu poder” (ICo 6:14) coloca a esca-

tologia como uma “forma transparen

te de regras imediatas de conduta de

vida”.^^ Essa parece ser a atitude de 2
Pedro 3:7, 9-12,14,17,18.

80

82

parecer mil anos de postergação

ser, na realidade, apenas um dia. P®'

dro insiste em que o tempo da vind^
do Senhor é desconhecido virí76

e que
inesperadamente como o ladrão. Coiuo

uas demais situações em que esta luc*

táfora aparece no NT (Mt 24:43-44; U

{2:39-40; lTs5:2;Ap3:3; 16:15),
é derivada da parábola de Jesus e co^

luunica tanto imprevisibilidade coiu^

ameaça. Para aqueles que, a despei^

das oportunidades que o Senhor eitíí
Sua longanimidade lhes confere,

^necem impenitentes, o dia do
or deveria transmitir uma perspech

amedrontadora, pois ele determinai
0 fim da longanimidade e a chegada dai

punição.Mas para aqueles que acei

am o chamado de Deus (Is 25:9, | |
2), será um dia bem vindo.

va

78

v. 10a)74

Análise de “apressando”

Em grego, o verbo traduzido por

“apressando” é spudo. Aparece seis
vezes no NT (Lc 2:16; 19:5; 19:6; At

20:16; 22:18 e2Pe 3:12). O particípio

presente foi o tempo escolhido por Pe

dro para o verso 12; como o presente,

o particípio é durativo,*^ desse modo,

a noção transmitida é, “continuamen

te apressando”. A versão Almeida
Revista e Atualizada assim traduziu

o texto: “apressando a vinda do Dia

de Deus”.*’ Outras versões optaram
por uma tradução diferente, como é
0 caso da versão Almeida Revista e

Corrigida, “apressando-vos para a
vinda do Dia de Deus”.**

Segundo Daniel Arichea e Howard

Hatton, “apressando” também pode ser

traduzido por “eamestly desiring” [“ve

ementemente desejando”], conforme a
versão da American Stand Version. A

justificativa apresentada é a de que o
particípio grego pode ser derivado de

um verbo que significa “desejar arden
temente” ou “ser zeloso”, ou de outro

verbo que significa “apressar”, ou seja,
ambas as traduções são possíveis. Es

ses comentaristas defendem que a sen

tença “esperando e apressando a vinda

do Dia de Deus” podería ser traduzida

desta maneira: “à medida que você es

pera pelo dia em que o Senhor virá para

julgar 0 mundo, faça o seu melhor para
que esse dia venha logo”.*^

Breve análise
DE 2 Pedro 3:10

como ladrão, ;

«trepLrido! e os

existem seÍoTtingS,°^*
Assim como Deus ínt

beranamente para a .'"‘®'^eio so

no dilúvio (3:6) Eleiri'®°^^-^)«

«egnnda vinda de Jesus

I-
desfaz quajuíen^n?”
sobrevir de uma má co

"erso 9, como se a lonsTí’’^*®"*'®®
Deus cancelasse odial "’"*«de
ele dissera é que está O c

gado, mas certamente vití "i^

"eira, a longanimidade de n
desculpa para os pecadl "3o é
arem a pecar com trann ‘^""tinu-
teme

no-

0

de

que

rojuízo.” "‘l“d'dade,

A afirmação catevó.:

;epentina do dia dÓ jJzo' "‘"da

10

Sem

. também procura disfaz "®'«o
equivocada que algun. « "oção

Pensavamí ̂ «obreo
era ilimitado Peia^ ●. ^ ‘"'"P® deles

“Virá, entretanto.
Dia do Senhor,
sarão com
elementos
também

0

se desfarão

®Reve ANÁLISE DE 2 Pedro 3:11

^Isto que todas essas coisas
ser assim desfeitas, deveis ser

^ouio os que vivem em santo proce i
^ento e piedade”.

Pedro conclui
uianeira

de

damesi^^sua carta
como outras cartas

Análise de 2 Pedro 12

i
doNT. “Esperando e apressando a vinda

do Dia de Deus, por causa do qual os
céus, incendiados, serão desfeitos, e os
elementos abrasados se derreterão .

O verbo “esperar” (grego pros-
dokaó), que é usado para expressar a
expectativa escatológica em Mateus
11:3, Lucas 7:19, 20, aparece três ve-

12-14.*^ Em parte, azes nos versos

com uma seção que ^
os seus leitores como eles ^

feriam

ou

se comportar, como povo
^ eus. De modo particular, esta |

apresenta seus requisil^
■"orais e éticos no contexto do di j
do Senhor, que virá em breve,
■yiente com os eventos cataclísmio"
ugados

da carta

a este evento
espera não deve se caracterizar ape-

atitude intelectual; há um
moral nela incluído.®’ Uma

nas por uma
aspecto L

.’^ ^
A conexão do verso 11 coiO

verso anterior e posterior sugere ’
apesar de que o dia da Parousia
possa ser fixado (cf. 3:12), -
®"entualmente, em Sua soberania, o®'

Senb^^’, o

pessoa pode ter interesse e conheci
mento profundo de profecias bíblicas.nio0 que Pode
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A principal questão a ser colocada

é: podem os cristãos, por seu “santo

procedimento” (3:11), apressar a vin

da de Jesus, ou isto depende exclusi

vamente da intervenção divina?^® A
teologia está dividida quanto à res

das que se cruzavam entre si, por sua
vez, movidas por quatro seres viven-

tes. Acima de tudo havia, “algo seme
lhante a um trono, como uma safira;

sobre esta espécie de trono, estava
sentada uma figura semelhante a um

homem” (Ez 1:26). Ezequiel também

viu que “Tinham os querubins uma
semelhança de mão de homem debai
xo das suas asas” (Ez 10:8).

Segunda Pedro 3:9 descreve outra
atitude soberana de Deus, “Não retarda

o Senhor a sua promessa, como alguns

a julgam demorada”. Evidentemen

te, Pedro se referia à segunda vinda

de Cristo. Essa é uma posição que se
fundamenta exclusivamente na sobe

rania de Deus, independentemente da

participação humana. Contudo, a parte

do verso que diz “pelo contrário, ele é

longânimo para convosco, não queren

do que nenhum pereça, senão que to

dos cheguem ao arrependimento”, jun

tamente com o verso 12, “esperando e

apressando a vinda do Dia de Deus”

indicam que a participação humana

deve ser levada em consideração para
a ocorrência da Parousia. Por um lado,

é a bondade de Deus, que espera pelo

arrependimento dos impenitentes, que

parece atrasar a Parousia, por outro é a

participação dos crentes com a prega

ção do evangelho que parece apressar
a Parousia.

Algumas declarações de Ellen

White interligam a soberania de

Deus com a segunda vinda de Cris

to. Em sua primeira visão ela ouviu
a voz de Deus anunciando “o dia e a

hora de vinda de Jesus”.^^ Em 1888,

referindo-se a esta visão, ela disse

que esquecera o tempo anunciado.

98

tória humana. Para refutar esses con

ceitos errôneos, Pedro menciona dois
atos soberanos de intervenção divina

no mundo, a criação e o dilúvio (w.

5, 6). Em seguida acrescenta que o
“Dia do Juízo” (v. 7, 10-12), a vir no

futuro, será outro ato divino interven-
cionista na história humana. Pedro re

correu a essas ações na história para
defender a soberania de Deus perante
os escamecedores.

A soberania de Deus “é um ensi

no bíblico pelo qual todas as coisas
estão sob o Seu governo e controle e

que nada acontece sem Sua permissão
ou direção. Deus não atua apenas so

bre algumas coisas, mas sobre todas

segundo o conselho da Sua própria
vontade (Ef 1:11). Seus propósitos
são todo-inclusivos e nunca frustra

dos (ver Is 46:11); nunca poderá ser

surpreendido por nada. A soberania
de Deus não se atém apenas a Ele ter

poder ou no direito de conduzir todas
as coisas, mas no fato de assim proce

der, sempre e sem exceção”.^^
Um bom exemplo bíblico

lador da soberania de Deus é a visão

narrada por Ezequiel. Quando ele
se encontrava “no meio dos exila

dos, junto ao rio Quebar, se abriram
os céus, e eu tive visões de Deus

(Ez 1:1). O profeta estava “sobrecar

regado de tristes lembranças e sinais
perturbadores”.^^ A visão recebida foi

uma resposta as suas preocupações.

Ele viu que “um vento tempestuoso
vinha do Norte, e uma grande nuvem,

com fogo a revolver-se, e resplendor
redor dela, e no meio disto, uma

metal brilhante, que saía

do meio do fogo” (Ezl:4). Havia ro-

reve-

ao

coisa como

determinar o tempo do Fim (cf Co|

mentário sobre o v. 9),

apenas que Sua determinação sobe^
rana graciosamente leva em conta os

acontecimentos humanos”.^^

De acordo com Peter H. Davids í

frase “apressando a vinda do Dia ̂

Deus” indica que “o dia do Senhoí

*^ão é uma data fixa, mas algo q^^

cristãos podem mudar pelo ‘san^

procedimento e piedade’. Essa

baseia-se no apressamento do ternp^

por Deus em Is 60:22”.’^ Outro text<^

citado por Peter Davids é Atos 3:l9^

20, que liga arrependimento ao retofj

de Cristo, “Arrependei-vos, pois? S

convertei-vos para serem cancelado^

cs vossos pecados, a fim de que, ^
presença do Senhor, venham terupc,

c refrigério, e que envie ele o CristCf

Que já vos foi designado, Jesus”.^^

É POSSÍVEL

iminência E TARDANÇA?

significimas

os

COMPREENDER A TENSÃO

-

posta Antes de apresentarmos as duas

pnncpms posições, é preciso lembrar
que. a semelhança de todas asS-

teses, ambas são construídas a partir
de pressupostos básicos r!.K« -

a«oS“pi*S,'

mentanstas optaram -la

versão porque eles acreditam
homem é incapaz de mudar
estabelecido por Deus
deCnsto”.’'Essa4„

Calvino.defSorHP'’'‘’^°“®J«a

ou, esperando

assim eu traduzo as

ra sejam dois particípior'^®’
®“tes tínhamos ^ ’
reúne numa
devemos

co-

segunda

que 0

c tempo
para o retorno

O

aquilo

separadamente
sentença, isto é quI *

tensã^'Estudamos inicialmente a

cutre iminência e tardança no
to de 2 Pedro 3. Há necessidade d

ouia perspectiva mais abrangente*

0 ementos para a compreensão jú ®
presentes na discussão feitu so

0 texto. Contudo é preciso aprofdu
^tguns tópicos abordados. Passei^
^0 primeiro.

tão
da
0

^  ̂Pressadamente^ ’ ̂tie nos
Tomamos Kich^ 1 esperar”.92

como representante dal ®®“‘^'^*’am
nativa: “E evidente q1 ®lter-

^PressaroFimrepre2e„,r'‘‘''®‘«
a explicação (v. 9) <je q„ ° ®°tolário

a Parousia pelo fal « Deus adia

que cristãos se arrenenrf ̂  ® ^«sejar

Pendimento e sa7o "l*"-

desses cristãos podem
ponto de vista h. P^^tanto

«heíad. d, p„„ ‘fcsà .

que
ele

de

0

do

í
^

Soberania DE Deus

D apóstolo informa que “nos .

J^cs dias” (v. 3) viriam escarnece ^
cdonistas questionando a

ua sua vinda” (v. 4). Eles
í‘inm argumentos uniformistas,

Cegariam a intervenção divina na

m'

T^eus em
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Noutra declaração, através da

pressão “o tempo aparentemente

estende”, Ellen White sugeriu que o
tempo para a vinda de Cristo está de-
finido.ioi Ainda

ex-

se

®ni 1888 ela afirmo

trição que impeça alguém de esco
lher uma alternativa que ele gostaria

de escolher, ausência de condições

naturais que impeçam alguém de

alcançar um objetivo escolhido e a

posse de meios ou poder para alcan

çar o objetivo que alguém escolheu

pela sua própria vontade;*'^ respon
sabilidade, como uma consequên
cia natural da liberdade de escolha

concedida por Deus ao homem pelo
fato de tê-lo criado a Sua imagem,

visto que “sem uma real liberdade

de escolha não pode haver uma real

responsabilidade moral”.
Sem racionalidade e livre-arbí-

trio o ser humano ficaria desprovido

da imagem de Deus, porque nossa

capacidade racional está vinculada
à existência de uma lei moral fun

damentada em princípios lógicos.
Na verdade, se não houvesse lei, não
existiría razão e se não houvesse ra

zão, não existiría liberdade de esco

lha, pois esta só pode ser exercida

mediante a avaliação inteligente das

possibilidades que se apresentam ao

indivíduo pensante. Além do mais,
se o homem tivesse sido criado sem

a faculdade de raciocinar e sem a li

berdade de escolha, ele não estaria

habilitado a amar a Deus, porque só

está apto a amar aquele que, através

do uso da razão, escolhe responder
ao amor de Deus com amor.

De modo notável, Emil Brunner

interligou liberdade, amor e respos
ta a Deus; “Ele [Deus] é Quem de

seja de mim uma livre resposta ao
Seu amor, uma resposta que retome

0 amor pelo amor, um eco vivo, uma
reflexão viva de Sua glória”.

117

gação do livre-arbítrio compõem os

pilares básicos do calvinismo.

De sua parte, a igreja adventista

segue a posição da presciência abso
luta e não cansativa que reconhece
a autenticidade do livre-arbítrio hu-

Tendo por base a soberania divin^

® que alguns estudiosos argumentaifl
que 0 tempo da vinda de Cristo est^

nas mãos de Deus e as atividades do^
seres humanos não o afeta, “a data j^
está definida desde a eternidade p^l^

‘presciência de Deus’ (1 Pe 1:2), ̂

não será postergada”. |

Presciência divina e a tensão en

tre IMINÊNCIA E TARDANÇA

u

que ha um tempo definido para o re

tomo de Jesus.'» E interessante que
a semelhança de 2 Pedro 3:9 E^n

White também mostrou ambi^idade

obreostemasdeiminènciaeTardaÍ

sas de Deus -

ftnda dentro de pouco t
>e que vem virá e na

Ele, nosso 8eÍ

fi™ desde oprincíproNâ^^heciao
de nenhuma demora-o -, ‘'atava

passava continuávamos'a t T
orar e crer. Os prrr^ ^ ̂^^l>alhar

''amos no poder de

®<-eveu uma'’tese^soÍrf‘’ ®^-

‘ensao em Ell

ao

e mara-

As promes-

agarrávamos
como nos

en Whfie H-‘'®^®‘''da

P°^/‘vel haver
... confessamos que ni

desconfortáveis cí to°

ser

os

110
Esse pressuposto tem umamano.

explicação mais consistente para a
tensão entre iminência e tardança:

“Isto transparece claramente nas pre-

dições concernentes à segunda vinda
de Cristo. A Bíblia faz o tempo em

que esse evento ocorrerá depender da
atuação humana com respeito à pro

clamação do evangelho (Mt 24:14)
e à aceitação prática do evangelho

vida dos crentes (2Pe 3:9); e ona

Ao desenvolver o tema da predes j
tinaçào, Calvino citou Agostinho qu6<

comentara a queda de Adão, “o hornQ^'

não somente [a si mesmo] se perdeUM
*nas ainda a seu arbítrio”. A noç^

Rgostiniana sobre a natureza hum^n^

pecaminosa depois da queda esclafcc^ |
porque o cristão precisa de Deus p^]

^zer 0 bem. A noção de total
'^RÇão da natureza humana decai

explica a ausência do livre-arbítrio
ía dc

humano

aspecto condicional do tempo para

que esse evento ocorra é mais do que
reforçado em 2 Pedro 3:12, ao decla-

que pela atuação humana positi-
dia pode ser apressado”.

rar

va, esse

Em função dessa posição, a igreja

adventista dispõe de um pressuposto
fundamental: o comportamento dos

, daí a total dependência
ens para escolher fazer o bem.’^ di^ crentes pode apressar ou atrasar a se

gunda vinda de Cristo.

Imagem de Deus, livre-arbítrio e

.  Segundo Calvino, a soberania

^ina sobre o ser humano é plena e

®^clui 0 livre-arbítrio, “[Ele]
r ^a em nós o querer, [o] que uuu

[cousa] não é senão que o Senhor, P

cu Espírito, nos dirige, inclina, è

^erna o coração e nele reina coine c
uomínio Seu”.‘08 ^ .j

Ehante do acima exposto, e
entender o comentário de

sobre 2 Pedro 3:12: “Nós deveiu |

apressadamente esperar”. Suap^^^^j

Ção endossa o ponto de vista de ^ \
cniem é incapaz de mudar o

estabelecido por Deus para o reto

^  A posição acima

ada, juntamente com predestinaÇ
presciência absoluta e causativa, P

responsabilidade

A expressão “imagem de Deus”

abrange os seguintes aspectos: se
gundo Ellen White, um reflexo de

Deus, “tanto na aparência exterior
como no caráter”; habilidade de

raciocinar, que, segundo Emil Brun

ner, é “o órgão da recepção da [Sua]

Palavra”;"^ livre-arbítrio que, por
caracteriza pela posse

aumenta
sua vez, se
de conhecimento, porque

capacidade de agir livremente , ’
ausência de coação humana ou res-

a

Os
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mundo em tempo de paz. Mas não, a

revelação informa que “o trabalho que

a igreja tem deixado de fazer em tempo

de paz e prosperidade terá de realizar
em terrível crise, sob as circunstâncias
mais desanimadoras e difíceis”.*^® A ta

refa de evangelização a ser realizada é
enorme, mas deve ser feita pelo motivo

correto, amor a Jesus: “Ao participarem

de Seu amor, entrarão para o Seu servi

ço a fim de salvar os perdidos”.

nação das três passagens, podemos

entender que Deus permite a tardança
devido a Sua longanimidade para que

através da pregação do evangelho os

impenitentes tenham a oportunidade
de ouvi-lo e se arrependam.

De acordo com Ellen White, a

CONDICIONALIDADE DO CUMPRIMENTO

DAS PROFECIAS E SEGUNDA

VINDA DE Cristo

essa última citação inspirada da pro
fetiza lança luz sobre a tensão entre

iminência e tardança e permite quc

se estabeleça outro pressuposto: a se
gunda vinda de Jesus é uma profecia

incondicional, mas o tempo da segun

da vinda é condicional, pois depen

de da atitude dos crentes que podem

apressar ou adiar esse tempo!
Várias

niou que Jesus já podería ter voltado*
“Houvessem

Ellen White afir-vezes

adventistas, depois

Os pressupostos, presciência divi

na absoluta e não causativa, autentici

dade do livre-arbítrio humano, tempo

da segunda vinda de Cristo antecipa-
do ou retardado pelo comportamento
dos crentes, são endossados

White em seus escritos. Em
dissera, “Vi

por Ellen

1851 ela
que 0 tempo para J

nossa pregação do evangelho cumpre

a profecia de Jesus, em Mateus 24:14,
o Seu retomo. Por outroe apressa

esiK

permanecer no lugar santíssimo es
tava quase terminado
podia durar
mais”."’

e esse tempo
apenas um pouquinho

lado, a falta de missionários é uma
das causas da tardança do retomo de

Cristo. Outro fator que contribuiu

para a postergação de Sua vinda é o
caráter deficiente dos que professam

Seus seguidores, “Cristo aguarda
fremente desejo a manifestação

ser

com

A RELAÇÃO ENTRE SOBERANIA DE

Deus e livre-arbítrio humano

Alguns pesquisadores postulam

que o tempo da vinda de Cristo está
definido por Deus e as atividades dos
seres humanos não o afeta. Nesse

caso, a ênfase recai sobre a sobera

nia divina. Como apoio a essa hipó

tese, Ralph Neall,*^® emprega uma

citação de Ellen White significativa:
“Como as estrelas no vasto circuito

de sua indicada órbita, os desígnios
de Deus não conhecem adiantamento

nem tardança”.*^* Uma breve leitu

ra do contexto da citação demonstra

que essa afirmação foi feita por Ellen
White para se referir à primeira vin
da de Cristo a este mundo. Aplicar a

mesma, com o propósito de apoiar a

hipótese de tempo determinado por

Deus para a segunda vinda, parece-
nos um tanto tendencioso e fora de

contexto.

A bem da verdade, desde o prin

cipio, estamos lidando com varias
tensões. No caso da iminência e tar

dança, 0 problema é que os polos

deste paradoxo podem produzir uma
variedade de resultados sobre a fé e o

comportamento cristão. Por exemplo,

grande decepção de 1844,

na fé, e seguido avante

onião no caminho aberto pela

vidência de Deus, recebendo a rneo

sagem do terceiro anjo e proclaiti^

do-a ao mundo, no poder do Espíi*|l^
^nto, haveríam visto a salvação ̂

0 Senhor havería coopor^

poderosamente com seus esforços» ̂

® ra se havería completado, e Crisl^

^veria vindo antes disto para reco^^

^eu povo para lhes dar o galardão”* ^

astimavelmente, a geração advenh^

passou pelo desapontarnoU ̂
' conseguiu se unir para preg^

^onsagem do terceiro anjo.
Essa

lêm uma

os
da

firmes eiti

ta

não

123

Wlptt’

2
declaração de Ellen
conexão direta com

.  «-orno Jesus não voltara
foi acusada de falsidade
se defende; “Sou
dade

, ela

por isso ela

porque otempo“^^"^^^'i-

A Unntios 7:29-30* p.

Apocalipse 1-3- 22 fi*7^'
sua linha de r, ● ’ ®

continuado

Em

a^ação.“Éverdar'=‘">o,  prosseguido
ravamos

nos 13:12;
conclui

com

“ C‘:rnos

de Si mesmo em Sua igreja. Quando o

caráter de Cristo se reproduzir perfei-

tamente em Seu povo, então virá para
reclamá-los como Seus. Todo cristão

tem 0 privilégio, não só de esperar a
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,

também de apressá-la. (2Pecomo

3:12.) Se todos os que professam Seu

produzissem fruto para Sua

glória, quão depressa não estaria o
mundo todo semeado com a semente

do evangelho! Rapidamente amadu
recería a última grande seara e Cristo

viría recolher o precioso grão .

Observe-se que Ellen White abor

da dois tópicos também presentes em
2 Pedro 3:11-12. O primeiro é a for-

do caráter e o segundo, a par-

nome

maçao

tempos desta

«ueu tão depressa "3° «pa-
"^P^táva-

"hor? Nunca! do Se-

‘‘̂ P''omessaseom

E“boraosí'°”“«”

não devam suS
®^«gaae bíblica " ‘^tefa da

que
são

121

te

um gui,;"^ «posições ofe.
Preensâo das Escrin ° * «^om-«unturas. Pni. u."

^

»  12. Os dois versos (9 e 12) ̂

como dois lados de uma mesma ^
^» que expressam, de modo

a razão da tardança: para que os i

penitentes se arrependam e par^ ̂
s crentes apressem a segunda viu ,

outro lado. 2 Pedro 3:9, 12 f.em
par

ticipação ativa do crente na pregaçao
Cristo volte

do evangelho para que

logo.‘27 São duas condições “gêmeas

cumpridas para que ocorra a

segunda vinda de Cristo.
Seria muito bom saber que a igreja

cumpriría seu papel evangelizador

a serem

no

alelo com Apocalipse

naodo que a convocação à

em Apocalipse corf

de 0 npressamento da
^ Pedro 3:12. Assim, pela coJti

de

do

^0.

bf
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se 0 tempo da vinda de Cristo está nac

maos de Deus, as atividades dos seres
humanos não a afeta- w h ,
ação humana.

Deus.Comosepode^lrtaTr'''
tigo problema do deteimini., ’
o livre-arbítrio A nri '=°ntra

pode conduzir à pSad'*®™"""®
deveriam os seres
ocupar se suas «.a 5'°® P^-

planosdeDeusVMaToT
levar ao desespero Se
apóstolos não foi .Z

para satisfazer o padrão ®“®®‘®*We

"«o no tempo Cristo

^eta
entào

nçapodeíraSi
“«aatisfazeropadrãr^" geração

esperado?*32

que
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cia, White diz: “Devemos vigiar e tra
balhar e orar como se este fosse o últi

mo dia que nos fosse concedido”.
A frase do verso 9 “Não retarda o

Senhor a sua promessa” é uma alusão a

Habacuque 2:3, que apela à soberania
de Deus, com conotação de iminência.
Por sua vez, a iminência da vinda de

Cristo na Bíblia tem aplicação dupla: a

primeira deve ser vista pela perspectiva

divina. Ou seja, a vinda de Cristo com

poder e glória, na companhia dos anjos
é um acontecimento eminentemente

divino, que ocorrerá independente da

participação humana. A segunda apli
cação da iminência no verso 9 é que,

pelo ponto de vista humano, deve ser
tomada como uma advertência de que

a Parousia está próxima.

Para alguns pesquisadores, a
frase “Não retarda o Senhor a sua

promessa” é um indicativo de que
Deus predeterminou uma data para

a segunda vinda desde e eternidade

e esta não será postergada. Procu-

rou-se ao longo da pesquisa reunir

textos bíblicos, declarações do Es

pírito de Profecia e posicionamen

to teológico de diversas fontes. O

conjunto das evidências sugere que

essa hipótese segue pressupostos

mais afins ao calvinismo do que

ao adventismo. Uma das principais

consequências da hipótese do tempo
predeterminado é a passividade no

que se refere ao envolvimento com

a pregação do evangelho. Afinal, se

0 tempo já está definido o esforço

na evangelização não irá alterar o

quadro final.

Mas, como em todo o capítulo, o

verso 9 está focado no tempo. Em sua

O capítulo também aborda o tem

po de Deus. Em parte, ele começara

a explicar o tempo de Deus no verso

anterior, que, à semelhança do verso
9, também traz uma tensão: “...para o

Senhor, um dia é como mil anos, e mil

anos, como um dia”. Esse verso é uma
alusão ao Salmo 90:4 que contrasta a
transitoriedade da vida humana com

a eternidade de Deus. Visto que para

Deus um longo período de tempo,

como mil anos, parece breve, não há
atraso na sua vinda. Portanto, o ser hu-

0 Paradoxo da graça é que o ato íJII

emana totalmente de Deus pode seri|
ahzado através do homem”.'”

Por
sua vez, ao discorrer sod*|

soberania divina e livre-arbítrio

^ntexto da visão de Ezequiel, no
Quebai^ disse Ellen White: “Todos eS]

^âo pela sua própria escolha decidin^
0 seu destino, e Deus está governanq

acima de tudo para o cumprimento
propósito”.* ̂4

É muito bom saber que Deus

Peua o livre-arbítrio que Ele nos coi^

mas, por outro lado, devemo^
sempre cônscios de que Elo ~
deve conduzir nossa vida

e a igreja. Estamos dispostos ̂

h? ^ diariamente, em
^ aria submissão, a liderança?’^^ l

estar

mano precisa saber que Deus não con
sidera a passagem do tempo do modo
como o faz a pessoa humana, por isso

Ele não pode ser acusado de ser omis

so ou negligente com respeito ao cum

primento de Sua promessa.
A dupla frase do verso 8, entendi

da como um amplo tempo concedido,

é um convite ao impenitente a que se

arrependa. Isto é, uma “tardança mi
sericordiosa” da vinda de Cristo que

salvação. É, também, uma ad-visa a

. o estudo da
nia divina
na Bíblia
uma

eom livre-arbíi^^*

Pennite que
parceria ideai^ 1®® vislumbre

®’'«»Plo,asprofeeil>®'»oa. por

^®“‘«àprimeiraSí

®'°"ais, contudo

dependia da livre acdl'.I®'P*“ento

doa escolhidos para q^e f^P®--parte
te ativa, elas se cun? ’ *°®ando par

0 oaso de Maria pe2m'"®-Esse foi
eera sobre ti o ELnt^^e.'* “Des

‘er recusado a fo ̂  ̂aria

*®«‘o. mas não e ela e?"®'’^"®ia
«íí

cumpra em mim

palavra” (Lci.3m'^^"Wonn/^
° relato acima confí ̂  ^^jeti

sua
sombra; com a

0 ente

mado

Po-
Ce-

que se
or;

®^tua

ivo

OMpreendendo A TENSÃO ENTR®

ínência e Tardança da paroUSIã

w  da Bíblia abordam

pf ao entre iminência e tardança d
rousia. Escolhemos 2 Pedro 3:9

mais desafiante, por apresentar 1
'^^sno num único verso,

da procurar a expHcaÇ3̂-
Ta no contexto do capítul*^
tempo é

Pedro 3.

3!
® u questão em debate cm ̂
Pela ótica dos escamccc n

vertência sobre a imprevisibilidade do

tempo, que assim poderia ser entendi

do: “Esteja sempre preparado para a
vinda de Cristo”. Na verdade, o ver

so 8 prepara o leitor para o verso 9,

argumentando que, embora 0 retomo
de Cristo possa parecer muito distante
dos seres humanos, sob a perspectiva

divina o retomo é iminente.

Tal como Pedro, Ellen White tam

bém advertiu sobre a necessidade de

vivermos em atitude de urgência: “Não
de dizer que Ele virásereis capazes

® transcorrer uniforme do temP^j
interferências, atestava

Promessa da vinda não se cuiupri^f:^edro

res.
sem i

âo
refuta este argumento, dizen

sok’ vezes. Deus interferi

U„ ®ranamente, sem a interferênc!^
mana na história terrestre,

criação e do dilúvio por meio ^
Do mesmo modo, intervirá h

^«oria no Dia do Juízo com destrü*'
pelo fogo

dentro de um, dois, ou cinco anos, nem
deveis retardar Sua vinda, declarando

que não será por dez, ou vinte anos

Noutro texto que confere mais urgên-

,



42 / Parousia - 2“ A TENSÀO ENTRE IMINÊNCIA E TARDANÇA DA VINDA DE JeSUS / 43SEMESTRE DE 2010

segunda parte, Pedro
todos

sagens bíblicas diretamente ligadas
com a iminência da vinda de Cristo.

Em seguida, ela acrescenta, “Hou

vessem os adventistas, depois da

grande decepção de 1844, ficado fir
mes na fé, e seguido avante em união

no caminho aberto pela providência
de Deus, recebendo a mensagem do

terceiro anjo e proclamando-a ao

mundo, no poder do Espírito Santo,
haveríam visto a salvação de Deus, o

Senhor havería cooperado poderosa
mente com seus esforços, a obra se

havería completado, e Cristo havería

vindo antes disto para receber Seu

povo para lhes dar o galardão”. A

promessa da segunda vinda não foi

anulada, mas o tempo do retomo de

Jesus foi postergado por falha huma

na. Isso comprova que o tempo do
retomo de Cristo está condiciona

do a atitude dos crentes, que podem

apressar ou adiar esse tempo.
Por sua vez, ao Deus exercer Sua

soberania não implica em anulação

do livre-arbítrio humano, porque sem
a liberdade de escolha, ele não esta

ria habilitado a amar a Deus, porque

só está apto a amar aquele que atra

vés do uso da razão, escolhe respon
der ao amor de Deus com amor. Até

mesmo no cumprimento de profecias
incondicionais, como foi o caso da

primeira vinda de Cristo à terra, atra

vés do nascimento virginal do Filho
de Deus, a soberania divina foi exer

cida em concomitância com a livre

participação de Maria.

Conclusão

Em 2 Pedro 3, os escamecedores

argumentam que a uniformidade da

ticípio presente do verbo grego spudo

que podería ser traduzido tanto por

“apressando a vinda do Dia de Deus”

como por “apressando-vos para a vin
da do Dia de Deus”. A primeira versão
confere aos crentes um papel que pode

influenciar a antecipação da Parousia;

a segunda versão não deixa claro se o
crente pode apressar o dia da Parou
sia. A indefinição nos deixa com uma

pergunta: “Podem os cristãos, por seu
santo procedimento, apressar a vinda
de Jesus, ou isso depende exclusiva
mente da intervenção divina?”

O contexto do capítulo 3 sugere

que Deus adia a Parousia porque Ele
deseja que os impenitentes se arre

pendam. O “arrependimento” (v. 9),
o “santo procedimento” (v. 11, 14),

sob o ponto de vista humano, podem

“apressar” a Parousia, o que tem am-
Isaías 60:2; Atos 3:19-20.paro em

nega 0 argumen-

escamecedores que dizem haver

^atardança da vinda de Jesus. Con

forme 0 apóstolo. 0 que está ocorrendo
“ao e tardança, mas uma manifestação
da misericórdia de Deus Na n ^

é apresentado no livro
como se estivesse entr
por pouco tempo fim Parênteses:
posta ao clamor

dos mártires (6; 10

bom-noconitodossí^f^-^^*"'
Prorroga o fim (>3^ ® Deus
‘greja, para que oausa da

“«d

ares-

erdeurva,tam t"o possa ser

No contexto t?;,“f“^odimi-
inhoduz um novo !“«o*as, Jogo

‘«■11) onde aparece?^®!!*®®® ■
cessário que ainH ^

■■O'»” (10:11) (... '"oçoeslíngu
vidênciamisèricordiõ'^” -
Deus, a tardança é de
0 ev

(caps.
ne-

^cspei-
as e
pro-

angelho seja prL^“'«® P®ra que
® profecia de Jesus soh^”’ ““'“Prindo
fim (Mt 24:14) e a “ ‘empo h

«ea(Mt28:19!20).''’"''*^^Oevaugé"
^0 verso 9 n in

‘“'"oporeem^

ade dese ora que

e vinte anos, conferida aos antedi^

vianos (Gn 6:3; 7:4, 10; IPe 3:20);j
revelação do caráter de Deus a Mois^^
(Éx 34:6); a bondade, longanimid^^
de Deus que leva ao arrependimeoí^

2:4-11). A rejeição da long^j
midade divina significa indisposiÇ^^
para se arrepender. Isso pode retat?

a segunda vinda (3:9), enquaflt^í
arrependimento e as obras piedos^
podem apressar a Parousia

contudo, sob a perspectiva divin^^
tardança (v. 9) deve ser compreendí ^
dentro do contexto da Sua soberaniaj
pois é Ele quem a autoriza. ^

Tempo continua sendo o
da atenção no verso 10. O jnt^ :
forma de destruição a ocorrer áj

^mda de Jesus (v. 7, 10),
^ com a criação (v. 5) e o dilúvio ^ j
) 0 a resposta de Pedro ao argui»® J i

o uniformista dos escamecedor® j
. .‘“nganimidade de Deus expr®® j

Oportunidade de arrependint®
concedida aos impenitentes, ^

^ endid

pela
to

a por tardança (v. 9), ,
de modo a cancelar a ^

e Jesus. Que o dia da Pnronsi
fica certificado pof

^ súbita, “como ladrão”.

^tnbem trata de tempo. Só que o
rn ftituro para o prescnt^^^^

ccimento de eventos futuros
gativos

dar

e\^

As orações e piedade dos crentes po
dem apressar a Parousia.

A soberania divina e a responsa
bilidade humana no verso 12 devem
ser mantidas em tensão como em 2
Pedro 3:9. Contudo, no verso 12, a
ênfase recai sobre aquilo que os se-

humanos podem fazer para apres
sar o dia de Deus.

O contexto geral das Escrituras
testemunho do

res

juntamente com o
Espírito de Profecia sugerem que

dos crentes pode
a segunda vin-

o comportamento
atrasar ou apressar
da de Cristo. A declaração de Ellen
White, “... as promessas e ameaças de
Deus são igualmente condicionais
foi proferida após ela haver citado 1
Coríntios 7:29-30; Romanos 13:12;
Apocalipse 1:3; 22:6-7, quatro pas-

.  positivos, anunciados P
0 ecia bíblica, deve motivar

tao a ter
cf0

uma vida consagrada flO

i^'

Po presente.

^íiogamos ao último verso
verbos í^^^L)

1  ® íigados a tempo, o tema coP
Capítulo 3. “Apressando” é o P

so

do
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natureza, ao longo da história, evi
dencia que Deus nâo intervém-

tanto, não haverá a vinda prometida
Isso e uma negação da soberania di

do que, ao contrário do que eles afir
maram. Deus interveio sü
através da criação e Hf. ’

promessa divina,

por-

vez. De
e a sobe-

cxiste atraso da
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“Educar é redimir”: significado e impli

cações DA NOÇÃO DE REDENÇÃO-EDUCAÇÃO

NOS ESCRITOS DE ElLEN G. WhITE

Adolfo S. Suárez, doutor em Ciências da Religião
Professor nas faculdades de Pedagogia e Teologia, coordenador do Núcleo de

Integração Fé e Ensino do Unasp, campus Engenheiro Coelho.

onde se vive multidimensionalmente,

0 que exige uma formação e postura

igualmente amplas.

Resumo: O artigo aborda a noção de

redenção nos escritos de Ellen G. Whi-
te. Além de tratar da temática da re

denção como processo, Ellen G. White

compreende redenção como conheci
mento de Cristo. Seria, então, uma

experiência no âmbito da vida diária.
Dessa maneira, o estudo da redenção
não é um exercício teórico, limitado a

discussão conceituai, informacional. O

artigo também trata da notável simila
ridade entre educação e redenção. Ai-

gumenta-se que, provavelmente, Ellen

G. White pensa assim devido à função
restauradora da redenção, flinção esta
também atribuída à educação. Um se

gundo aspecto que toma a educação e

a redenção uma só obra é o caiátei ho-
bstico de ambas. E qual a implicação

de tudo isto para a educação? São pro
postas duas. Primeiramente, teríamos

^>ma práxis pedagógica que impacta o

sujeito ao longo da vida, atingin o o
todas as circunstâncias e espaços

que se encontre. Em segundo^ u
teríamos uma práxis pedagogi

que impacta o sujeito em to a sua
complexidade. Estes dois elementos

‘Mencionados promovem o desenvol

vimento completo do sujeito, suitoni-
^ando-o com a demanda da sociedade.

ca

Abstract: This article is about re-

demption in Ellen G. White’s writin-

gs. Other than including redemption
as a process, Ellen G. White unders-
tands redemption as knowledge of
Christ. Therefore, it is an experience

in daily living. In this manner, the stu-

dy of redemption is not a theoretical
exercise, limited to the discussion of

concepts, infonnational. This article
also involves the notable similarity

between education and redemption.

It is discussed that, probably, Ellen
G. White thinks alike due to the res-

toring function of redemption, ftinc-
tion is also attributed to education. A

second aspect that makes education

and redemption a single process is the
holistic character of both. And what

is the implication of all this for edu
cation? There are two proposals. Firs-

tly, we would have a teaching practice

that impacts the subject during his li-

fetime, affecting him in all circums-

tances and spaces in which he finds

himself. Secondly, we would have a

teaching practice that impacts the sub-
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ject m all his complexity. Both these

aspects mentioned promote the com-

pkte development of the subject, syn-

chrom2mghimaccordingtosociety’s
emands where there is multidimen-

.onal hfe, which demands a Cã
tion and posture equally broad.

Introdução

Redenção enquanto conhecimento
DE Cristo

material adicional sobre o assunto,

originando a série Grande ConflitOy^

com pouco mais de 3.500 páginas.

Para os Depositários da literatura de
Ellen G. White, essa coleção permitiu

que a igreja adventista e o mundo ti
vessem “conhecimento do grande pla

no da redenção humana e os propósi
tos de Deus em levar a cabo Seu plano

original na criação do homem”.^

Considerando que o tema da re
denção é fundamental na pedagogia

whiteana, este artigo discorrerá so

bre esse assunto, e se propõe refletir

em questões como: Qual o sentido de

uma educação redentiva em Ellen G.
White? Porventura a redenção white

ana é de natureza apenas religiosa ou

espiritual? Que elementos tomam a
educação e a redenção uma só obra?

Para elucidar essas questões, aborda

remos três tópicos fundamentais: sua
compreensão de redenção, a similari

dade entre redenção e educação, e o
impacto dessas idéias para a prática

pedagógica.

cador morávio descreve a perda de^

harmonia, e argumenta ser papel ̂

educação a recuperação dessa harfl^

nia perdida. Ele diz que “um dospl

meiros ensinamentos que a SagÀ
Escritura nos dá é este: sob o sol

há nenhum outro caminho mais

para corrigir as corrupções humanf

flue a reta educação da juventude’ ●

Em nossa contemporaneidad!,
no Relatório para a UNESCO da \

nnssào Internacional sobre EducaÇ^ |

para o século XXI, o político e econ^ |

n^ísta francês Jacques Delors, se beí

que não pende para uma visão redetf
ura, não deixa de enfatizar o paP^

P^^P^nderante da educação para ̂
ivíduos e para a coletividade.

sim ele se expressa:

Um aspecto fundamental da citação

acima é que redenção é conhecimento
de Cristo; seria, então, uma experiên

cia no âmbito da vida diária, pois, para

Ellen G. White, quem conhece a Cristo

e possui seu amor, “como o suave per
fume não pode ocultar-se. Sua santa
influência será sentida por todos aque

les com quem entramos em contato”."
Infere-se, então, que o estudo da re

denção não pode ser um exercício ape
nas teórico, pois “o evangelho é um
sistema de verdades práticas destina

das a efetuar grandes modificações no
caráter humano”. De maneira que “se

não efetuar transformação na vida, nos

hábitos, e na prática, ela não é verdade

para aqueles que reivindicam acredi
tar nela”.‘^ Por isso é necessário que a

redenção seja percebida por ‘aqueles
com

seja, é necessário experienciar a reden

ção; ela precisa ser visível na realida

de prática, não podendo ser limitada à
discussão conceituai, informacional.

Por outro lado, a expressão ‘verda-

quem entramos em contato’. Ou

o filósofo educaci
no Luckesi

compreender

sociedade:

onal Cipria-

●naneiras de
‘■“"litod.Muc.çJo

c educação como um

í^-ação da sociir^t/"^"

tendências fi losóficT "?""‘*®tedas

ckesi destaca sua r!
enxergar a sociedadr'^'*"®*'*^®
J“»te” de indivíduos
em sociedade, bem como ‘'“"'''''em
■m desenvolvimel H *1'"" ênfase
“ “veiculaçâo rs v!,o^'’''’‘*"'*es
necessários à conviví^ ““'os
Para Dermeval Saviani ®"eiar’.2
finalidade da educar- ’ *®“fido e

neoesão social e a inS’P5‘"»‘>ver
dos os indivíduos no to-
Com

Lu-
de

o se vê, educação

eontra-se na conhedT ? “"^^o eí.

século 17

aponta três

na
como re-

mal
nor-

Um

e es¬crita no

Pre

nius

d

terminar os seus trabalhos 3 ^ j
niissão faz, pois, questão de
ana fé no papel essencial da educai
no desenvolvimento contínuo,

as pessoas como das socieda
‘'■50 como um “remédio milagrÇf.
^ao como um “abre-te sésarno ' Conceito e objetivos da redenção

A conceituação whiteana de re
denção aponta, ao mesmo tempo,
para seus objetivos fundamentais. As
sim ela se expressa a respeito.

niundo que atingiu a reali2^^
® todos os seus ideais, mas

cutros caminhos e para além
^orno uma via que conduza^
csenvolvimento humano mais h 1

^onioso, rnais autêntico, de
azer recuar a pobreza, a exd^ .

um

soci

des práticas’, com seus consequentes
desdobramentos, evidencia que Ellen
G. White faz uso da noção bíblica de
verdade, e não da tradição filosófica

A noção bíblica de ‘verdadegrega,
(em hebraico emet, em grego ale-
theia\ difere notavelmente da nossa;
refere-se menos à busca da inteligên
cia teórica, abstrata, e mais à neces
sidade de conhecimento útil para se
conduzir na vida. É verdadeiro aquilo

qual 0 ser humano pode confiar,
mediante 0 qual pode orientar sua
vida. No pensamento semita, quando

no

[A redenção é o] processo pelo qual
a alma é treinada para o Ceu. bste

significa conhecimen
to deCristo. Significa emancipação
de idéias, hábitos e práticas que tem
sido adquiridas na escola do P™«Pe
de escuridão. A alma se deve libertar

é oposto a lealda-

treinamento

de tudo aquilo que

al, as i
sões.

incompreensões, as
guerras...^

fi in^ '*°Ção de redenção-educaÇ^*'^
amental nos escritos de E1I®P j

a Jí'. de 1870, ela
qup em quatro volume®’ ^

"““ulada The Spirít of^j
ep- Posteriormente, apreseP

ensão de um
^“"«^onioharmô

"

a commundo ●criado de para com Deus.'
"'CO e bom. ●^

Por
edu-
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alguém afirmava que sua palavra é a

verdade (por exemplo, IRs 10:6; 2Cr

9:5), não se entendia apenas que quem
disse essa palavra estaria convencido

do que disse, senão que, além de tudo

era realmente assim » Além disso à

verdade bíblica não faz referência a

teonas, mas a ações. Por exemplo a
afirmação ‘Verdade já DresemJ^ ’
vosco” (2Pe M2t
. ̂  ® ^*^2) nao se refere a

doutrmas, mas a ações redentorS de

Deus que têm sido experimentadas''

para a teoria n

exemplo, ela afirma: ®

que

0

por

homem a imagem de seu Autor”, e no

qual ocorre um retomo do ser huma

no “à perfeição em que fora criado”,
demonstrado num crescimento inte

gral - “corpo, mente e alma”.^® Esta
restauração, como vimos, é defendida

pela autora como o principal alvo da
educação.

maneiras. Primeiramente indicaria

que as pessoas estão sendo prepara

das para habitar no Céu, que é o lugar

da habitação de Deus.^^ Em segun

do lugar, com essa expressão White

contrasta as exigências divinas com

as humanas, e argumenta que essas

são pesadas, posto que exigentes e

causadoras de perplexidades e ansie

dades, enquanto que aquelas contam
com o auxílio divino e, especialmen

te, baseiam-se no amor e na graça, e

não apenas na exigência por parte de
Deus, bem como não no mero cum

primento por parte dos seres huma-

nos.23 A redenção, então, envolvería a

paz da “entrega completa”, e, em con
trapartida, o abandono do “amor de si

mesmo que traz desassossego”.^'*

Pode-se perceber claramente que
o conceito whiteano de redenção não

se restringe a elementos subjetivos

como arrependimento, perdão, justi
ficação e santificação.^^ A redenção

visa atingir o ser humano em sua tota
lidade sistêmica, efetuando nele pro

fundas modificações experienciais,

promovendo o “desenvolvimento do

corpo, mente e alma para que se pu
desse realizar o propósito divino da

sua criação”.^®

A redenção enquanto alvo leva-
nos à ideia whiteana de que redenção

tem a ver com libertação, emancipa

ção de idéias, hábitos e práticas a

quilo que está em oposição

Deus, e que compromete a
a Ele. Nesse sentido, Ellen G. White

defende a ideia de que um objetivo da

liberdade é o desenvolvimento do

ráter.^’ É no processo
mento do caráter que se restaura no

direta a

lealdade

ca-

de desenvolvi-

ticismo, sobrecarregado de fbn|
absurdas e exigências destituídasi^
significado; era, porém, um sisteíj
de verdade que satisfazia as necess

dades do coração. Seus ensinos er|

simples, claros e abrangentes. As
dades práticas que proferia tinb|
um poder convincente, e prendia^
atenção do povo.’’ J

O PAPEL DO SER HUMANO NA REDENÇÃO

Um terceiro elemento na conceitu-

ação de redenção refere-se ao papel do
ser humano. Ellen G. White entende

que, no processo de efetivação da re
denção, há cooperação entre Deus e o
ser humano.-^ Ela afirma o seguinte:

A compreensão whiteana sobr^
verdade prática” nos leva à discuss ?

fic que somente a teoria não é sufici^

fe para a compreensão da vida.**

os biólogos Humberto m
vidaéüfrana e Francisco Varela, “se a

processo de conhecimento

assumido pelos autores], os seres
^os constroem esse conhecimento

^ partir de uma atitude passiva c

pela interação”. 19 E para compre®^
a será necessário entendermos

confiecc

s

COl

01conhecemos
N

e o que

V
No plano da salvação, a sabedoria divina

designou a lei da ação e reação, tomando
a obra de beneficência em todos os seus

ramos, duplamente abençoada. O que dá
aos necessitados beneficia a outros, e é

ele próprio beneficiado em grau ainda
maior. Deus poderia ter conseguido Seu

objetivo na salvação dos pecadores sem
0 auxílio do homem; mas Ele sabia que

0 homem não poderia ser feliz sem de

sempenhar uma parte na grande obra na

qual ele cultivaria a abnegação e a bene
ficência.

Os discursos teóricos são ,

curso deve ser feitoT”^*^*-
Cnsto, e Cri^itA ● ^ ̂Prcsenta

^«tamento do «

ais
r a

em

ra

aplicação prática f««do
sentadas [...] ''®rdades

essenci

apr

i!
ai
í

ÍÍ

esta
perspectiva, necessaria^f^
que nos remeter à expe^^

^fidiana, ao fenômeno do conhece ̂
que a discussão em

ife não deve ser a respeito ̂

^ais importante - ou a verdade ,
ca ou a verdade prática; afin^ ’ .
® eve encarar a vida necessari ^ |

- nae//

iil

Iidferemos

te
tiuma visão do tipo ‘sim

e-

Depois de

‘"■^wosa da obra õto''®® ® Pa»®
aef deixado sem '●ave
ft

er

a às verdades ;jíao no que
'^®°“>auavidadiS«'*®‘'>na-

sido
Para que o homem não perdesse os ben
ditos resultados da beneficência, nosso
Redentor elaborou o plano de alistá-lo
como Seu cooperador.^®

tampouco ‘ou isto ou '
ento fundamental, neste caso, c
ssidade de uma visão sistêmica

ticarar esse possível paradoxo-

Para Ellen G. White, a efetivação
da redenção humana requer a coope
ração das pessoas; ou seja, a huma
nidade é redimida com a sua própria
participação. Essa ideia é explicitada
na citação a seguir:

"^Pristâaumameraell^^^tara
nca ou doutrinária

doutrina de Cristo,'3qJ,^gma

[●●●] não consistia Ha
'^^^litóriodos

teó-

segunda ela,

palavreado
^^^ribas

con¬

^dençào enquanto ALVO

^  segundo elemento da
whiteana de redenção

alyo de todo o processo: ‘ P J
cn ^ ^ compreensão de Céu»

^fexto, pode ser entendida

it^
O

[...] Deus deu a cada homem a sua
obra. Devemos desenvolver a nossa

, cheio de mis-
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salvação com temor
Deus é quem efetuae  tremor; porque

em nós tanto o
querer como o realizar, segundo a
Sua boa vontade. Na obra de salvação

é a fiinção restauradora de ambas.
Nesse sentido, as palavras de Ellen G.
White são que “restaurar no homem
a imagem de seu Autor, levá-lo de
novo à perfeição em que fora criado
[...] - esta deveria ser a obra da reden
ção. Este é o objetivo da educação, o
grande objetivo da vida”.'*^ Se uma
ação restauradora se faz necessária, é
indispensável perguntar a razão dela.
Além do mais, cabe esclarecer o que
significaria “restaurar no homem a
imagem de seu Autor”.

obediente a toda a palavra que sai da
boca de Deus.^®cesso. Como lembra Thomas Grooflij

no sentido bíblico conhecer a Deus
uma atividade dinâmica, experiencií
c relacionai, que envolve toda a
soa e encontra expressão numa vi|
de obediência amorosa a Deus. Sej
esta ação amorosa. Deus não é conhl
cido; sem tal açào

A redenção é oferta gratuita, que
precisa ser ‘aceita’ pela ação huma
na. Assim sendo, o ser humano tem o
poder de negar a redenção ao não se
deixar tocar pela gratuidade, pela gra
ça. Ou seja, o não cumprimento das
condições é a negação da redenção.

Após termos descrito e analisado
alguns aspectos fundamentais referen
tes à questão da redenção em Ellen G.
White, agora precisamos concentrar a
análise nos elementos educação/reden
ção, juntos. É o que faremos a seguir.

Educação e redenção

No pensamento de Ellen G. White
existe similaridade entre educação e
redenção, a ponto dela afirmar que
mais alto sentido, a obra da educação e
da redenção são uma”.^^ Como observa
Snorrason, “o contexto no qual este hu
manamente impossível alvo da educa
ção é dado é soteriológico”.'*® Segue-se,
então, que quando White falou de edu
cação ‘no mais alto sentido’, ela estava
falando de educação redentiva, religio
sa, especificamente da educação cris-

Assim sendo, a educação cristã não
pode ser dissociada da redenção, pois
elas são uma só obra. E se a educação e
n redenção são uma única obra, rea i a
de ou processo, é fundamental entender
quais os possíveis aspectos que evi en
ciam essa similaridade.

ho

cooperação dos agentes humanos
e dtvmos. Tem-se declarado muta
coisa acerca da ineficácia do esWo
humano; no entanto, o Senhor
faz nada pela salvação da alma
cooperação do homemu

há

não
sem a

, qualquer tipo ^
conhecimento não é, na visão bíbl^
niais do que tolice.

Outro aspecto importante é a
^Pdvidade humana da redenção-J

cia whiteana é que as provideflotó
^ redenção são gratuitas para todo|

^^firma que “não ganhamos a
^ação por nossa obediência;

vação é dom gratuito de
obtemos pela Num ou»'

ccho, insiste na gratuidade d® ^
denção dizendo
dom

33

é
que “a salvação

êratuito de D

A noção whiteana de servi^„

operação não como consequScrm°'
oomo condição da redencL h

íécoÍ:5“'=^^^°-4nde-se
sw humano (e fsso^eL^**'''“'®®
«“conhecimento teo r
*ogia”) acontece com a cm’

humanos (e isto
ações pedagó^

®“qoantoateoloLt'^®®°<loque,
“«“‘asparaapossíveí ® ^na-
^«dençâo, a educaç!?'^®"*®® ̂ a
ações apropriadas ^'‘abelecer
<íagógica redentora
^^f»Çãosignifie^„Ja‘a maneira

humano, oquau.

da em que ele próprio m"® "'®‘‘i-
se envolve

e sua

ao

nesse prLec^
Ellen G. White as ne°’ ®”®o

aer polidos instrutientor°®'
Dous para a salvação de

Todavia, isso n- ®ahnas”,32

‘os distintos e indL! I-* ®'emen

“ca; também não signffi, ®"® ® P«^-
'°8‘asejaoconhecSo,''’*®«‘co-
ou de Deus, e a ‘^®aalvaça„

«

ou

“a prática. São, sS“?®°‘=õ“stitua
complementares de ôí®'®">cmos

“m mesmo p^o.

Por que se faz necessária
uma Restauração?

Pela ótica whiteana, toma-se
imperativo voltar ao relato bíblico
da criação e recordar que “quando
Adão saiu das mãos do Criador, ele
trazia em sua natureza física, inte
lectual e espiritual, a semelhança
de seu Criador”.^^ Com esta seme
lhança, era o objetivo de Deus que
“quanto mais o homem vivesse tan
to mais plenamente revelasse esta
imagem, refletindo mais completa
mente a glória do Criador”,^^ ima
gem esta que se manifestaria pelo
desenvolvimento contínuo de todas
suas faculdades.

eus para o efí
^^c lhe é concedido unicamente
amor a Cristo

umano não pode apresentar

salvací?
''açao de sua alma”.^^

odavia, percebe-se que .
e não entende gratuidade oo^'

que Nesse sentido, ela ^
pr

osíe deixa claro que

6

ovisões da redenção são .
resultados da red^^
os por aqueles

condições”.^^ E qu^í^
condições? Ela própria respoi^

para todos;
‘●esfiutad é

'^“wpnrem
®ssas

os
Pela desobediência, porém, isto se
perdeu. Com o pecado a semelhança
divina ficou obscurecida, sendo quase
que totalmente apagada. Enfiraqueceu-
se a capacidade física do homem e sua
capacidade mental diminuiu; ofiiscou-
se-lhe a visão espiritual. Tomou-se su
jeito à morte. Todavia, o ser humano
não foi deixado sem esperança. Por
infinito amor e misericórdia foi con-

E eleita pessoa que
iT salvação com temO ,
arr!?T ^ eleito aquele que
bat ® .combater o bom ^
orar ^ ^

> quem examinar as EscfihJ^j

que^^^ tentação. É eleito

toda í

‘^ontinua

Função restauradora

Um primeiro aspecto que toma a
educação e a redenção uma so obra

mente tiver fé, e qu®
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não faço o bem que prefiro, mas o

mal que não quero, esse faço. Des-
venturado homem que sou! Quem

me livrará do corpo desta morte?^*

- pais”.^^ Infelizmente “o pecado deles

abriu as portas do dilúvio das desgra

ças sobre o mundo”.

Em terceiro lugar, Ellen G. Whi-

te entende que o mal significa atos e

ações - que Estrada chama de ‘mal
moral’. De acordo com Estrada, é de

vido à existência da moral que o ser

humano tem “a consciência do peca

do e da culpa e o anseio de justiça e

perdão como sua contrapartida”.^^

Neste sentido, White afinna que o ser
humano vive num “estado de culpa

da reflexão filosófica, e abre espí

para os testemunlios pessoais.

superioridade daconsiste a

.

No entender de Ellen G. White
fiinçao restauradora da ednr-» '

pois, embora exista “r

não somente poder i

espiritual percepção do
anelo de bondade”-«i hi
princípios “

tagônico. [...] Há
pendor para

sem auxílio,

Ao desta

a qued
cm cada

intelectual, m

que é ret

com relação à filosofia.-5
a

0

Conclui-se, então, que a ação res

tauradora se faz necessária devido à

queda, que entronizou o mal na huma
nidade com consequências nefastas.

É necessário, pois, lidar com o mal. A

restauração, deste modo, teria o obje
tivo de combater e eliminar o mal. To

davia, este parecería ser um objetivo

geral, e Ellen G. Wlnte se refere espe
cificamente a “restaurar no homem a

imagem de seu Autor”. O nosso pró

ximo passo, então, é entender pontu

almente essa expressão. Comecemos

por uma afimiação que aponta para

uma explicação adequada:

a,

coração
Talvez, então, porque “a

oferece uma resposta global, boa*

consistente ou não, ao problei*

tio mal é que as pessoas procurj
^cla — senão a compreensão do
meno - pelo menos o remédio
sua cura.

^ Se levarmos em conta as dinij

soes do mal adotada por Juan
Estrada,52

G. White

Í2l

0
podemos afirmar quc

entende o mal dentro'det^

as

o,

contra estes

contendor,

° mal, uma força à pual'
”30 poderá ele ^ ’
car 0

^ni poder
an-

em sua
um

tcsistir.”'’^

problema do mal
consciente”.^^ Ou seja, a pessoa sabe

quando suas práticas e ações são más,

sentindo-se culpada por elas.

Enquanto que para Estrada o mal

moral limita-se a ações que quebram

códigos de conduta da sociedade -

mal é o produto das ações humanas,

diz ele*^” - para Ellen G. White o mal
moral também se refere à quebra dos

códigos de conduta divinos.^' São eles

que regem a conduta humana. Assim

sendo, a desobediência às leis de Deus

também está na esfera do mal moral.

Como se vê, Ellen G. White cons

tata marcado antagonismo na nature

za humana, e sua explicação para

profunda realidade espiritual e antro

pológica é a queda, que aponta, de

modo amplo, para o aparecimento
mal na humanidade e, de modo espe

esse mal pro-

o

essa

do

cífico

como
constituinte da

aspectos diferentes. Em primctto

ela entende que o mal é uma

Pertencia constitutiva do ser him^^

Estrada chama de ‘mal^ ^
físico’. Para Ellen G. White,

pede pensar em pessoas sem P

0 mal^ Q j.jgQ apenas porque as

_ ̂  mas porque se vive na

P^dencia dele; ela diz que o ser

ano vive num “estado de eulp^^^

rp, palavras, o mal é da n j

a qual ficou “depf^
pecado”.54

5*

Ein

P |H

natureza hu-

Pensarnento de

e filósofos. De

dahis-

despertou

ao

mal
0

mana, White

conhecidos
ecoa 0

3cordo com
tona m,

problema do

Aquino, Cusanò P Tomás

T’0 Maistre, Schellfo/, Teibniz
'^uan Antonio n ̂  .

'5'

4H

°30f0, afoaa^a ‘«ófogo ^
onstoutivo da

●”31] sempre fo? '®""Í3 hum

^3 fi losofia eJ^^jP^oblemaeen.
doumassunm , ®’'8ião”«p ”

P™fundamente deve 1

ento
ana

d apropriadr‘^®‘‘°- ^
ponto de vista da
^*do, ele diz;

0

P
estudar

religião;
0

^c

O homem foi fomiado à semelhança
de Deus. Sua natureza estava em har-

a vontade dc Deus. Suamonia com
mente era capaz de compreender as

divinas. Suas afeições eramcoisas
puras; seus apetites e paixões estavam
sob 0 conü-ole da razão. Ele era santo
e feliz tendo a imagem de Deus e em
perfeita obediência à Sua vontade.

63

No parágrafo acima se percebe
expressão whiteana “fonnadoor

outro lado, Ellen G.

p„ ^^^.^^^nde que devido ao mal scf

^ fiutivo das pessoas, a raça h^^^ |
exposta a outro tipo de
sofrimento, chamado J

mal físico’; é o nial c

na está
dor e 0
^mda de
Vi\/'' . nsieu , c u

que a
à semelhança de Deus” refere-se à
completude na natureza humana, nos
aspectos físico, mental, emocional e
espiritual. Enti-etanto, a autora tam
bém destaca a incompletude humana

ara

*tial do
sen-

Es-

sse

, para a tensão que
voca na experiência humana. Prova
velmente, ela se inspira nas pa avias

evidencia
do a^ conhecimc^*'

do
mano
óesd

seN
mal acompanham

por todos os dias de sua

0

e 0 mom

quando afinna que caso o ser humano
tivesse pennanecido fiel a Deus, “teria
ele continuado a obter novos tesouros
de conhecimentos, a descobrir novas
fontes de felicidade e a alcançar con-

cada vez mais claras da sabe-cepções

póstolo Paulo, o que
seguintes palavras:essa tensão nasii‘!A dimensão

●^ais cedo
íamos

nos são
mera

o
em nó

-',^^'stencial
mais tarde

mesmos

esn P^^^finas,
^^Peculaçáo

u
s

ou
re

do
mal,

experim
flue mim, isto é,

habita bem iie-
0 bem está em

efetuá-lo, Porque

em
Porque eu sei que
na minha carne, não
nhum, pois o querer
mim; não, porém, o .

en-
pessoas

^ fina
Própria

que Adão ^
55 Com^ J

ento nas fi v em
semente

f/"‘3do disso,
3 onda de , _

transgressão

0 es
o

da

siste
racional,

colheram.
iV6't ser humano vi

desgraças que j

c

de nossos pJ
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doria, do poder e do amor de Deus” ̂

Logo, embora o ser humano possuísse

como

educação whiteana é a restauração da

imagem de Deus no ser humano. De
acordo com Snorrason, essa imagem é

composta de alguns elementos, dentre

os quais os mais importantes são a li
berdade de escolha, dignidade, indivi
dualidade e um caráter de amor expres

sos em serviço desinteressado a Deus
seres humanos. Tal caráter incluie aos

é importante para a educação e a re

denção. O sujeito restaurado é um su

jeito convertido, em quem a imagem

de Deus foi resgatada, tomando-se

uma nova criatura em sua plenitude,

em sua totalidade. Essa noção white
ana sobre a necessidade da conversão

parece encontrar convergência com

a ideia do teólogo e sociólogo Hugo

Assmann a respeito da conversão na

educação para a solidariedade.'^'* Ass-
mann afirma:

afetada a “unidade complexa da!|
hireza humana”, instaurando-se àí.

quilibrio e fragmentação nos caDi|

“físico, biológico, psíquico, culti^

social, histórico”,'^** e, acresceflí|
^ite, espiritual. I

É nesse clima de desestabiü^l

que deve ser compreendida a

vaçào de Ellen G. White de que^
fo a redenção como a educação

como objetivo “restaurar no

a imagem de seu Criador, levá-|0'

volta à perfeiçào^^ em que fora cf^
promover o desenvolvimento do ̂  ̂

Po, mente e espírito”.™ É impod^
notar que, diante do desequilíPP^j
nnidade

hofli?

ser encontradas no
se saberem inacabarf homens
dênciadesri f’‘®"‘'°“®®ons-
®^P^lavmsfrS“^*“^f“Usando

®‘^MueasidéS°Íf^'^“^’

^tam a educação
^temente. Afinal ela ^ons-
®  processo de sè ref E

'"®«e

®fPd«e de estar
Nesse ser.

que a educação ‘=®"*‘unte-
«staurando-ocom^^^®®ducan-
h^^s. afinal o

"°“®>magemdeDlu! “^OTido

devido à queda? Ellen o ®®*’'’“®ano
“com opS®-White ant

‘●'''■na ficou obscSr'"™®>hança

diminuiu- ofuco ^^P^^idade m

ser possível pensar „ ‘eanas, crei
"®o apenas enf “"t ser ®
tegrado H -j *^*^oecido ma *^®0osraao devido à «s ’ "^^s desi„

diriamos

do.

fica

es-

soci>
f

0 desenvolvimento do ser inteiro para
o serviço. Entretanto, o principal obje
tivo epistemológico da educação,
conhecimento experimental e pessoal
de Deus, é indispensável para o obje
tivo educacional ultimo — axiologico e
metafísico - a saber, a restauração da
imagem de Deus no ser humano. Este
objetivo final da educação não é está
tico, mas dinâmico. O ser Iftimano re
fletirá esta imagem, a glória de Deus,
mais e mais através da eternidade,
sendo possível e verificável pelo de
senvolvimento completo, holístico,
das capacidades humanas.

um

76

77

Os seres humanos não são ‘natu
ralmente’ tão solidários quanto pa
recem supor nossos sonhos de uma
sociedade justa e fraternal. Por isso
não convém colocar num segundo

mplexa da natureza n ; pressupostos
vem ^ a redenção pr ^ tácitos, o complicado problema da

®i*fal

na, a

ecimento justam®^ jj educação — melhor dito: da con-
^ idade do ser. Pensar J versão! — individual e coletiva, im-

^ente ~ por exemplo, numa prescindível para que existam pre-
trate apenas de questões disposições para uma solidariedade

ou numa redenção que ^ já que esta não conta^com
"P®nas de questões espirituais " ‘'"^“ntos naturais’ adequados.

®^anhadS°'í"* - individual e coletiva- como im-
restauração d ™ neuS'í Prescindível para que existam pre-
«a ou imnr ^id^ disposições para uma solidariedade
coinpietn ®*®*‘va. Ellen G. White. por sua vez,

■íidl ’- ‘'"O defende a conversão que significa a
não Lr®’ desenvolvPP i restauração da imagem de Deus, que
''ontadr^ °P®racionalizado ^ J impUca na restauração do ser total,
oonver»' cso»* ®feitos mentais, espmtuais e
deseio ®°®*ais. Ambas as propostas podem
entend ““dança. Ellen G. ser vistas como efetivas para a busca
respn ^ ® conversão é um ^ de uma prática pedagógica que prez
no r, ^“dor, que nenhum olho ^ pelo envolvimento prático em açoes
Unia^-j ® “gera Solidárias na sociedade, i
intaa^^ ^ ^ova; cria um novo A pgjQ vimos até aqui

Deus”.™ De modo ^ J ta dúvida de que o objetivo

taur?®” d fundamental pa*”®
Çao do ser e, consequenterd

, não res-
último da

Caráter integral

Um segundo aspecto que tomam a
educação e a redenção uma só obra é
0 caráter integral de ambas. Ellen G.
White afirma que a obra da redenção e
o objetivo da educação são “promover
0 desenvolvimento do corpo, mente e
alma para que se pudesse realizar o
propósito divino da sua criação .
Esta conceituação está mais explici
tada na citação a seguir:

A verdadeira educação significa mais do
que avançar numa determinada série de
estudos. Significa mais do que a prepa
ração para a vida presente. Ela tem que
ver com todo o ser, e com todo o pe
ríodo de existência possível ao homem.

oi
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E 0 desenvolvimento hannonios
poderes físicos, intelectuais e
ais. Prepara o estudante

do serviço neste mundo
mais elevada de um

no mundo por vir.’®

0 do ramente a capacidade cognitiva do

indivíduo; o processo educacional é

completo quando o estudante aprende

a aprender, aprende a fazer, aprende a

viver junto e aprende a ser,®^ e creio

que é no aprender a ser que se pode

pensar a religião, a religiosidade e a

espiritualidade humanas, enquanto

elementos ontológicos.

e a experiência do sagrado, reprimi

dos durante séculos em nome de algo

que no mundo moderno chamamos
de ciência.’^'*

s

espiritu-

para a alegria

e para a alegria

serviço mais amplo

Considera a globalidade da pessj i

desenvolve a espiritualidade, proiD^ |

as inter-relações, busca o equilflíí| |

facilita a cooperação, pretende al^

Çar a inclusão, busca a experiêncif

deseja atingir a contextualização.S

propósito da educação seria, então, |

nientar todas essas potencialidadeS‘|

Sendo o aspecto espirihi^^ ●

elemento diferenciado na concepÇ

educacional integral, cabe entoa

significado. Yus explica:

Entretanto, a inclusão do espiri

tual não é comum nas propostas edu

cacionais e mesmo nas reflexões que

tentam integrar a espiritualidade à

temática educacional. Por exemplo,

0 educador e neurologista Howard

Gardner entende ser complicada a

possibilidade de uma inteligência es

piritual. No entanto admite a hipótese

de uma “capacidade de pensar sobre

questões cósmicas e existenciais”,*^

!  questões estas que abrangem profun

dos temas teológicos e filosóficos,

como a existência humana, “a natu

reza da vida, da morte, da felicida

de e da tragédia”.*^ E ao tratar des

sas questões fundamentais, Gardner

ucredita ser necessário lidar com o
; nes-

maioria das
tema da religião. Suas palavras

te sentido nasao que,

Considerando que as palavras aci-
ma foram escritas em 190'í 4 ● ●
ficativo pensar nr. ● ^ ® signi-

de que uma educação cò"’

abranger o ser total TodaS ?
ressaltado aue n rv , deve

whiteanonâosepareT*"^ “‘«grativo

te à educação inte "°®P>e‘amen-

fendida na atualidJe n
Rafael Yus, ’ ^^°^do com

ser

George Knight esquematizou os

objetivos que fundamentam os afaze

res pedagógicos do sistema educacio

nal da lASD, desde uma perspectiva

whiteana, conforme mostra o figura

Essa síntese ressalta que.V90
a seguir,alvez 0 traço mais caracterísuco^^

^renciador da tradição holística

sido, e ainda é, a ênfase dada às ̂ ^
soes espirituais dos alunos, um

esprezado pelos sistemas ̂ duca^i

atuais, ou mesmo reduzido a ̂  ̂

minado dogma. O holismo valo ̂
esenvolve a espiritualidade
0 de conexão de toda a vida, d® ® ^

®ncia do ser, de sensibilidade e

^ao, de diversão e esperança, de s .
reverência e de contemplaÇ^®

os mistérios do universo, assi^ ^
0 significado e do sentido da yi ^

Sentimento de harmonia e espird^^ -oí
® considerado essencial para a c
Çao da

m

dim|

0

paz do planeta

verdadeira educação significa mais

do que a preparação para a vida pre

sente em apenas um campo do saber;

fundamenta-se no relacionamento

Deus, impacta a vida diária em

diversos aspectos e pretende es-

a

com

seus

0 termo

posto pelo

para designar u
hetprnn,- “ "“»oaiii

e í ogeneo de liberai
c de românticos
convicção de
*^al de cada

educação. São I
racetasdaexnpri'' .

Educaçao H

que tê

enançadevna

olística f„-
«"ericano R mí,i ^, ̂ fo-

le liberais H. T '“"JdWo
tamanistes

Der. , a
personalid

m em
que a

ade
tender-se à vida por vir.

esprp

■acionai el“I'e7’‘"'‘>"aosVo

[eticos, criativos ®®ciais e

glo-

de
es

es-

Como observamos acima, a pro

posta whiteana de educação se
racteriza por sua clara orientação re

ligiosa. Entretanto, isso não significa
que desconsidera o cotidiano, pois a
comunhão/relacionamento com Jesus
Cristo é evidenciado pelo desenvol
vimento do caráter, que preparia a

pessoa para uma interação apropriada
sociedade, no intuito do servi

ço. De modo que os chamados “alvos
secundários” são assim denominados

não por sua pouca importância, mas
não devem ser considerados

ca¬

com a

porque

sociedades, os sistemas religiosos,
ti^íticos ou filosóficos organizados

Hdam com estas questões, mas as

pessoas também podem desenvolver

suas próprias estruturas existenciais
eu espirituais singulares”.*^

A esse respeito, Ellen G. White
ufirma que “averdadeira educação sig

nifica mais que um curso de ®®bido .
Assim como Torre e Moraes, Whue

educativo
ncredita que 0 processo

.*^
Como

entre 0 i
fendido
ulidade

Ps Saturnino de la Torre e J
ndida Moraes, educar não é aP J

ç3 inteligências ou a ^ I
ev 1 ^^tnbém preocupar-®^ .J

pi^ tição da consciência e do esp j
chamam esse processo

^^^^samento. Nesse sentido» ^

^^ntipensar é:
Para

fença
® 0 de-

ores da

'mte h * J»**

melhança estaria na*’

de Yus a ®‘"da no em

“«wamentais.

nos atu-
enquanto

bentos

se

-
*nenta

^fgumenta
em

'^ai além do oferecimento

Çâo acadêmica. E, semelhantemente a
a educa-

da forma-

Yus

um fim em si mesmos.

Quando Ellen G. White afirma que
a verdadeira educação tem que ver

todo o ser, abrangendo os pode-

físicos, intelectuais e espirituais,
não se deve praticar uma

com 91
res

indica que

, compreende que apenas
çâo integral é uma educação comp e
ta- Portanto, no contexto educacional

whiteano, educar não é apenas trans

mitir informação, desenvolvendo me-

Afincar no caminho do ainoU d* J
e da sabedoria. É educar j

justiça e na solidariedaíi®’ Á

®uucar sem reprimir ou negaf
j^^cia da comunhão, a

duração, a experiência

na

do
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ver com todo o ser, e com todo o pe

ríodo de existência possível ao homem.

É 0 desenvolvimento harmonioso dos

poderes físicos, intelectuais e espiritu
ais. Prepara o estudante para a alegria

do serviço neste mundo e para a alegria
mais elevada de um serviço mais amplo

no mundo por vir.

A partir desta afirmação, destaco
duas implicações do pensamento de
Ellen G. White na prática pedagógica:

(1) uma práxis que impacta o sujeito
durante toda a sua vida, preenchendo

todas suas circunstâncias e espaços

em que se encontre (“todo o período
de existência possível ao homem ), e

(2) uma práxis capaz de alcançar o su

jeito em toda sua complexidade, que

possibilite desenvolver no educando
todas suas potencialidades ( ela tem

que ver com todo o ser... E o desen
volvimento harmonioso dos poderes

físicos, intelectuais e espirituais”).

100

ao comentarem que pensar a educação

como sinônimo de redenção permi

te transportar “os alvos educacionais

dos limites do imediato para o âmbi
to das realidades eternas”.’’Além do

mais, longe de limitar sua compreen

são apenas ao nível religioso-espiritu-

al, “colocar a educação no âmbito do

eterno é realmente ampliar o sentido e

0 significado daquilo que está aconte

cendo no presente”.’*
Justamente no sentido de cuidar

com uma educação limitada em sua
abrangência, falando aos dirigentes
da lASD na década de 1870, Ellen

White afirmou que as idéias deles

acerca da educação eram demasiada
mente acanhadas. Era necessário “um

escopo mais amplo” e “um objetivo
mais elevado”.” Esta educação mais

^mpla é possibilitada pela similarida
de proposta entre educação e reden-

Ção, similaridade esta que, como já foi

dito, permite transportar os objetivos
educacionais dos limites do imediato

para o campo das realidades eternas,

afinal, qual seria esse

Po mais amplo” e esse “objetivo mais
elevado”? Em seu livro Educação

Ellen G. White descreveu aquilo que

pode ser considerado, sinteticamente,

^eu conceito fundamental e objetivo

óltimo da educação, a partir do qual se

depreendem as particularidades que

caracterizam sua prática pedagógica.

Esse pequeno parágrafo aponta, resu-

o^idamente, para a natureza da pratica
pedagógica whiteana. Ela afinna.

A verdadeira educação signifi^^ luais do
que avançar numa determina a serie

estudos. Significa mais do que a prepa

ração para a vida presente. Ela tem que

esco-

Objetivos Fiimáiios
Alvos Secundáiios Resultado Final

^  Desenvolvimento do Caráter

^  Desenvolvimento de
Mente Crista

uma

Conduzindo

jovens a um

relacionamento

salvífico com

Jesus Cristo

Serviço a Deus e

a outras pessoaSs

ambos aqui e no

porvdr

>  j^esenvolvimento da
Responsabilidade Social

> desenvolvimento da Saúde
Física

^^®“';°^''imentoparao
Mundo do Trabalho

1
Quadro

Implicações da educação e RED®'j
Para a prática pedagógica

Ao fazer a afirmação de q^^

alto sentido, a .

e da redenção são uma”,

ite não quer dizer que a

Dstã despreze as questões

^ materiais. Tampouco qu^^ k

a educação limita-se a refl^^
igiosas ou espirituais. Ela ̂  j

dna, por exemplo, que “o J

niano precisa expandir-se- e a ^

^ '^igor, agudeza e atividade

ente deve idear, trabalhar e ̂  j

im f ̂ ̂  solidez e viê

intelect

duí
obra da ®

...)

o”.96 obviamente, entã^; i

cao-^ questão aqui um tipo à J

Vo n ^^spreze o preparo o J
^ Os educadores australianos J

Eussell Standish captaram
^"«^ente o sentido da ideia

educação fragmentada,
nao se Pode enaltecer nm

detrimento de outro
observa Snorrasor.!

diferenças individuais^2"^°''*'"^"
intransigente em relaos

desenvolverem algum ^Ignns

específica. Ela ent^r
fo qualificados para 9ue “algu„3

força intelectual que outrn

to outros são inclinadis a
trabalho f?c- , e

“^●^‘e na ideia de ">as,
m

ou mesmo
em

como
as

desfrutar de

oral, intelectual e flsio ^‘^“●foras
combinadas para ter\

mulheres bem-desenv«i ?“®®ns e

2librados”.’4 ^^‘‘^beni-

ser

ear melhorar onde
nao se deixando
comportamento
tomes da

sociedad

Uma práxis pedagógica que impacta
o sujeito ao longo da vida

Devido à sua abrangência, a pro

posta whiteana pretende impactar o
sujeito durante toda sua vida, atm-
gindo-o, obviamente, em todas as
circunstâncias e espaços em que se
encontre. Deste modo, teriamos uma
práxis pedagógica que fosse além
da sala de aula, sendo capaz de unir
a educação familiar, escolar, social e
eclesial, considerando que estes são

espaços mais importantes do sujei-
pensado por Ellen G. White. Essa

abrangência pode ser verificada nos
objetivos gerais da educação whitea-

Com esse propósito em mente, a
sintetizados e comentados

os
to

na
seguir são

>  en-

'ão defi^cl^nte f,-
^vahar e ditar ? ’

pelos hábitos e coe s-
® da moda.^5
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crítico, formadores de opinião. Assim

é expressa essa intencionalidade:
gigantesco compêndio de ensino-

aprendizado, no qual os estudantes

podem ver “uma expressão do amor
e da sabedoria de Deus”.‘®^ Nesse

sentido, e valorizando o papel da

natureza e o impacto que ela causa

especialmente nas crianças, Ellen G.

White afirma que “a única sala de

aula para as crianças de oito a dez
anos, deve ser ao ar livre, entre as flo
res a desabrochar e os belos cenários

da Natureza”.'*® A valorização da na

tureza não se limita à contemplação,

uias se requer que os estudantes se
envolvam com o cuidado da terra. Ela

Objetivos Gerais da

0 estudante

Promover a Bíblia

Levar
a con

Educação
1. Consciência de Deus-
relacionamento com Ele.

2. Aceitação da Bíblia:
referencial de conduta.

3. Respeito pela Natureza:

4. Utilização do Intelect
do conhecimento.

Cada ser humano criado à imagem de
Deus é dotado de certa faculdade própria
do Criador - a individualidade - faculda

de esta de pensar e agir. Os homens nos
desenvolve essa faculdade sãoquais se

hecer c praticar a vontade de Deus c

® a Palavra de Deus, tendo em seus princípios

Estimular

O-Incentivara uti
0 es

.. que encaram responsabilidades, que
são os dirigentes nos empreendimentos e

que influenciam caracteres. É a obra da
verdadeira educação desenvolver esta fa

culdade, preparar os jovens para que se

jam pensantes e não meros refletores do
pensamento de outrem. Em vez de limitar
o seu estudo ao que os homens têm dito

escrito, sejam os estudantes encami
nhados às fontes da verdade, aos vastos

campos abertos a pesquisas na natureza e
revelação. Que contemplem os gran

des fatos do dever e do destino, e a mente

expandir-se-á e fortalecer-se-á."^

os

OU

na

mdo, proteção e
.. conservação da natureza.

5 Desenvoi ® <*as faculdades mentais na aquisição  e constmçB iO- desenvolvimento do

~.o reflexivo. .omro^eTti^"'-PensadorTrían ° ̂̂ ^^nvolvimento do senso ciítiW ‘
mL T ““ PM^amentos alheios.

“  saudáveis pelo conhecimento do coiff

ptátícos”daTi^*Jj^* Deveres Práticos e Qd n

8- Valorizaçao da “ ‘'««"''olvimento dos deve«|
WctKrisSs. Pmmover a - ^

autonomia
autenticidade alicerçadas nos vaM entende que “o trabalho na horta e no

campo será uma mudança agradável

na rotina tediosa das lições abstratas
^ qne nunca deveriam circunscrever-
se as 111

mentes juvenis

e a

10. Desenvolvimento d

íí!?!ü“«.assirfon.t

a: Favorecer

csenvolvimento da auto-estima positiva»

R^gatar os bons relacionamePt»* Ellen G. White entende que o
ensino-aprendizagem de-

.

G processo de resgate da imagem
Criador

implica no desenvolvimento de uma

inteligência vigorosa. White afirma:

humano tambémno ser

processo
veria ser encarado como muito mais

do que um simples adestramento ou

disciplina mental. Sua intenção deve
ria ser “produzir homens fortes para

pensar e agir, homens que sejam se
nhores e não escravos das circunstân

cias, homens que possuam amplidão

de espírito, clareza de pensamento, e

coragem nas suas convicções”.""
De acordo com Ellen G. White,

não é possível desenvolver o espírito
mente de maneira apropriada num

corpo enfermo, pois o cuidado da saú
de física impacta no desenvolvimento

de espírito, caráter e mente robustos.

Assim sendo, “um conhecimento de

fisiologia e higiene deve ser a base de
esforço educativo”."’ Isso fará

com que as pessoas sejam influencia

das “com 0 conceito de que o corpo
templo em que Deus deseja ha-

e a

todo

é um

gerais da

<=nçao sumária H -

«iiplioaçâoumpouíoT-^®"-
E“en G. Wh^

°^eredesenvoC‘®“'*®
onte no conhecúnet
sobre este ohiofi...

®duc
Quadro 2

açio.ioi

se uma des-

se unia

detalhada

iritual i*.
cog*^

‘^●■sseimento
estudantes;
‘ivo há

moral ou espin
mesmo no aspecto

evh.j grande benefício ein
de que “a gran^
de ^®Dias, a nobre simpHo' ®
in, ^®clarações, a beleza de«,
satn.^*'*’ '^^apertam e elevam os P ,
Para p!?® eomo nada mais o
esh.H^ G- White, “nenhum

®  poderá transmitir tal P*’

comn ° faz o esforço par»
iiiental

esverdades

“nem, ^^^elação” bem
®^b-o livro pode satis^ j

^neln V^^^^®i3tos da mente, i
coração”. *07 lé

si

^]

Os

G intelecto humano precisa expandir-
e adquirir vigor, agudeza e atividade.

Deve-se obrigá-lo a fazer trabalho árduo,
pois do contrário tomar-se-á débil e inefi
ciente. É necessária energia cerebral para
pensar com mais afinco; deve-se exigir
do cérebro o máximo a fim de resolver

não ha-e dominar problemas difíceis, se

102

-uço educacional. Ela .fTST" ir»*
paz de renovar a mpnf ^ é ca

«espírito, além de col,l® ‘^»f«nnar

passo no escuro ° dar
esconder-se na « ’● ® meno

verá um decréscimo de vigor menta e
da capacidade de pensar. A mente eve
idear, trabalhar e esforçar-se a fim e
solidez e vigor ao intelecto.

II2

Igualmente, a educação whiteana
desenvolvimen-e promove o'^nloriza

to do pensamento reflexivo, e procura
" mediante as diversas metodologias
® técnicas pedagógicas - a formação
^6 estudantes com um elevado senso

igno-

t^ental whiteana, é
das an que as coisas
naturff sinais de Deus- y

®i^tão, pode tomar-s^

aBí,
Para 0
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bitar; que deve ser conservado
como a habitação de
elevados e nobres”."®

Por outro lado, os estudantes

precisam ser instruídos nos diverso
campos do saber, mas deve eZ l

->dado de também ensina os

puro,
pensamentos

no
cumpriment

de cooperação entre os estudantes, o

que inibe a formação de estudantes

egoístas, interessados apenas em seu
bem-estar. Quanto a isso, Ellen G.
White assevera:

A cooperação deve ser o espírito da sala
de aulas, a lei de sua vida. O professor

que adquire a cooperação de seus dis

cípulos consegue um auxílio impres
cindível na manutenção da ordem. Nos

serviços da sala de aula muitos rapazes,

cujo estado irrequieto acarreta desordem
e insubordinação, encontrariam vazão à

sua energia supérflua. Que os

Ihos ajudem aos mais novos, os fortes
aos fracos; e, quanto possível, seja cada

um chamado a fazer algo em que se dis-

tinga. Isso fomentará o respeito própno e
o desejo de ser útil.

mais ve-

130

dos traços mais fracos, para que a

criança possa formar um caráter

bem equilibrado e harmonioso”.

Essas orientações fazem sentido,

mais ainda hoje quando pesquisas

sobre inteligência emocional têm

esclarecido o papel da autoestima

no processo educacional. O psicó

logo Maxwell Maltz, por exemplo,
afirma que o sentimento de inferio

ridade contribui para a manifestação
de distúrbios de ansiedade, falta de

adaptação social, mau desempenho

escolar, expulsão da escola, delin-

qüência, etc.*^* Ou seja, muitos con
flitos pessoais acontecem devido à
baixa autoestima e em decorrência

da pouca expectativa que as pessoas
colocam sobre si mesmas.

Finalmente, a educação whiteana

fala da importância de se ensinar, por

preceito e exemplo, lições de com

paixão, amabilidade, piedade, corte

sia, alegria e afeto, como característi

cas fundamentais que possibilitam a
convivência entre as pessoas.

^In também valoriza a disposição

boa

fido, Ellen G. White adverte qu®-^

educação que consiste no exercí^
da memória, com a tendência dei

sencorajar o pensamento indep^
dente, tem

c pouco tomada em conta”. ^
seria essa influência? “Ao sacrifi^
0 estudante a faculdade de racioci?

c julgar por si mesmo, toma-se

paz de discernir entre a verdadej
erro, e cai fácil presa do |

Como se percebe, Ellen G. '

te acredita que a educação deve
utar um estudante autônomO) ,

saiba fazer boas escolhas, i
decisõe

influência moraHfuma

como administrar suas

o dos deveres
da vida diaria nní« «ao

Ção de que tanto se n! ®
maneira que to De

práticos

a aquisição de info

Os deveres
diana são

auxílio aos

devem ser feitas

idade. "9

c

,

Quant

os

orriquei-

 no dia-
Praticos da vida

casa e na

es estes „o

o à cidad"*^°* ̂
despett^*^'^’

. ®®uaibilidades
Pmtaavere

f ««dade tem
razendo.

as

la
u esco-

cstudantes

flue res-

nosas

**ioraisno

cs direit

sobre eles”,
que a

^ssim
120os

^
ussumi

e%
r a responsabilidade

^nnal, a pessoa “que confia
*20 de outrem, mais cedo oU

corrompiflo j
em

tarde será
Essa

por certo

uutonomia implica

Pode-se perceber nos objetivos ge

rais da educação de EUen G. White uma

prática pedagógica que impacta o sujei-
durante toda a sua vida, em todas as

senso de adora-
to

circunstâncias
aamento crítico, o que sig"*

Pansar com liberdade, sem fj
riamente repetir discursos fu .(

®.®aeitos; o pensamento

ifi . Seja o

ção a valorização e desenvolvimen
to das potencialidades humanas, bem

envolvimento com a socieda-
longo da vida.

como 0

de
"7!’PorpreSt?e

positiva

aducaçâo whhel?'’"‘®‘‘»de.
t “so da vonmn ® ''uloriz, „

tespeito, ela escrevelt"''’ ̂
aompreender “a «e dev

sentir
os

tor¬

bom

, tudo isso ocorre ao
pensar para além ào ̂  A

estabelecido, daquilo ente»
normalidade,

que h whiteana es^^i

do

de escolas um aPi |
r,p„ ftização das pessoas, J

'Vhite possível j

nada « criança ser J
em o ^®*^flar em si mesma*

aprenH^’’®‘®'° as várias fac«l è
qSe d mais fort® J

_ ® defictente”.i“ Reconhe^ J

itesm*’®' decisivo dos

que «^"tPtcendimento, ela J
sábio instrutor

desenvol^*

0

0

ciai
atenção ao

Relação ao Estudante
Objetivos em

1 ● Ser leal a Deus e valorizar o que é espiritual,

^^senvolver caráter íntegro,

equilíbrio emocional,

f^esenvolver relacionamentos saudáveis,

f^esenvolver pensamento crítico e reflex

f^esenvolver a capacidade de fa^er escolh

Obedecer conscientemente os princípios e normas.

Oonhecer e vivenciar as leis da saúde.

Envolver-se em atividades que «quetam esforço fisico.

IO- Cultivar desprendimento de ti mesmo e solidariedade^

tomar deci

da

sões.

° processo
Volvería
ção de

Quadro 3
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Assim sendo, a educação deveria

em todas as suas esferas -
ramihar, escolar, social e eclesial -

o mtuito de alcançar sempre o sujeito
enao apenas no período escolar, ou en
quanto durar sua educação formal.

Uma práxis

0 SUJEITO EM TODA

ser

com

pedagógica que nuPACTA

COMPLEXID

J dizer que a obediência deve ser resul
tado da opção, provavelmente ela está
criticando a visão dominante de obe

diência. Daí que sua defesa da impor
tância de desenvolver no estudante a

disposição de obedecer, bem como o
rigor com as questões que envolvem
desobediência e afronta à autoridade,
deve ser compreendida no contexto de
sua noção de uma obediência que re
sulta da escolha.

Ellen G. White adverte sobre o
excessivo tempo dedicado ao cultivo
da mente, enquanto se negligencia o
conhecimento do próprio organismo,

na crença de que o corpo cuidará de si
mesmo. Suas palavras a este respeito

são de que “todo estudante deve saber
cuidar de si mesmo de tal maneira que
conserve a saúde nas melhores condi

ções possíveis, resistmdo a debilidade
e à doença”.'" No caso da pessoa ser

alcançada por alguma enfermidade
ou acidente, “deve saber en&entar as
emergências comuns”.

Além das atividades escolares

formais, Ellen G. White entende
atividades quehá importantes

pessoas, e finalmente considerando a

todos como membros “da grande fra
ternidade humana”.*^*

O estudante precisa conviver com
situações pedagógicas que o motivem
e ensinem a tomar decisões mediante

escolhas sábias. Compreende-se, en
tão, que é importante orientá-lo em
seu processo de escolha e decisão.

Nesse intento, White valoriza a ca

pacidade de raciocinar, pois “todo ser
humano dotado de razão tem o poder
de escolher o que é reto”.*^^ Para po
der escolher o que é certo, o estudan
te precisa ter a competência de refletir
em suas decisões e escolhas, assim

como emitir julgamento crítico sobre
tudo aquilo que vê ao seu redor. Sobre
®ssa temática, as palavras de Ellen G.
White são:

nem se vendam; homens que no
da alma sejam verdadeiros e

homens que não temam chamar o |

cado pelo seu nome exato; homeos ̂

consciência seja tão fiel ao dever, co^
bússola 0 é ao pólo; homens que

firmes pelo que é reto, ainda ̂
caiam os céus.’^^ i

ADE
SUA

i( I

Ellen G. White entende

sentimentos e emoções são taml^í

educáveis, sendo possível desert
ve-los e controlá-los. Então, o ̂

ante pode aprender a dominat

emoções, controlar suas atitn^^^j
pesar seu julgamento, agindo sem

om bondade, a despeito da inj^^ j
^ autora sugere que desde cedo j
tda a «acostuiO.

sti missão, renúncia e considct^.

P®la felicidade de outrem”.

os jovens “devem ser ensiO^;
^ subjugar
tmo,

i«p«
seu temperamento

a conter a palavra apaixon^^j

redenção impUca em e
‘oemtoTícIÍ^Çarosujei-

pada em desenvolver ^
das suas

as habilidad
genciapode
específicos

A seguir.

preocu-
“O educando to-

' e não apennc
cognitivas. Essa ahÜ

A educaçS

7 da “retidão
^de para com rv ^^^‘ação e le

des faculdades física, ®
espintuais”.i33 . ®electuais e

Çoes para que oesüT^‘'®‘*ooondi

^^°“dutareta,naelí“;^''osenvoíva
‘orne alguém útil no! que se

q 0 essa e uma questão
Ponsamento ^"dameptai

White
‘ospeito:

potencialidades.
es

dos

0

Valor
seno

nâo

^ssim se
expressou ^ esse

Ds professores devem levar os estudan

tes a pensar, e a entender claramente a
verdade por si mesmos. Não é suficiente

mestre explicar, ou ao aluno crer; deve
ser suscitado o espírito de investigação, e
o estudante deve ser atraído a enunciar

a verdade em sua própria linguagem,
tornando assim evidente que ele vê sua

força e faz a aplicação. Por trabalhosos
esforços, as verdades vitais devem assim
ser gravadas na mente. Este pode ser um

processo lento; é, porém, mais valioso do
^tie passar correndo sobre assuntos im
Portantes, sem a devida consideração.

A autora não compactua com a pm
‘tea de uma obediência cega. Ela nao
ofende nem mesmo a obediência

P«sta; seu princípio é de que “é melhor
pedir do que ordenar; aquele a quem

nos dirigimos tem oportuni a e
se mostrar leal aos princípios retos,

^ua obediência é o resultado da esco
em vez de o ser da coação”. Aolha

nifestar invariável bondade»
136 líoj^

í

sabp ^ ̂ ®^ínio próprio . .
fiinri ^ inteligência emoci^^
ceç e significativa ^
sim ® ^®iicidade,*37 justifican^^J
na c ̂  *^P®ttância desse treina*^
"^^alad^aula. J

que o V
int^r precisa desenv^ ^

interpessoal,

e or i^^^P^indamente com

fa^jjja^ortalecendo a união

fora da sala de aula e que
importante aprendizado.

Cadv^allader, há

que
ocorrem
envolvem
De acordo com
dois tipos de atividades físicas de

rendizado extra-classe que são

apresentadas por Ellen G. White,
nomeadas como trabalho manual e

domésticos.'" O trabalho

ap

deveres . , ^
manual era aquele feito pelo estu
dante enquanto estava na area de

fazenda da escola,'" bem como a
construção e manutenção de edifi-
.  jqo pensamento whiteano, mn-

considerado educa-ser

ela o ■ antigos. Por caus» J

deve of °
erecer condições apr^P ^

rei para o desenvolv‘^
do A **^“*“®tuentos saudáveis» P

^Peito a si mesmo,
de respeitar a dignid^^'

ao
deniundo é

guém podea dese não
^°^Prem
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do se não aprendeu a trabalhar com
suas mãos. O trabalho manual
muitos benefícios
classificado

tem

fiue podem ser

s como físico

whiteana de “plano tem a ver mais

com propósitos, meios e realização,
ênfase em algo jádo que apenas

sua complexidade, além de atender ao

educando, promovendo seu desenvol

vimento completo, sintoniza-o com a

demanda da sociedade, aonde, como
vimos, vive-se miiltidimensionalmen-

te, exigindo uma formação e postura

Igualmente amplas. Ao que tudo indi
ca, a ideia whiteana de uma educação

Que “tem que ver com todo o ser”,
está em sintonia com as demandas da

contemporaneidade.

Í^ESUMo E CONSIDERAÇÕES FINAIS

e*
e ajudar os irmãos, os companheiros,
mostrar bondade idosospara com os ,

doentes e os infelizes. Quanto mais
damente o espírito de verdadeiro ser^’^
permear o lar, tanto
cie se desenvolverá
Elas aprenderão

mais proftinóaiii^^
vida das crianÇ^era na

a encontrar prazer
sí-em

, de saúde

moral, vocacional e até mesmo inte-

●-tual.-Por isso, 0 trabalho deve
ria ter um lugar importante
nculo e, no cur-

extracurncularment

definido. Além disso, redenção é co
nhecimento de Cristo. Seria, então,
uma experiência no âmbito da vida
diária, pois quem ^conhece Cristo e

possui seu amor, exerce influencia
nos demais. Dessa maneira, o estudo
da redenção não é um exercício teo-
rico, limitado à discussão conceituah
infomiacional, pois o evangelho e
um sistema de verdades praticas des
tinadas a efetuar grandes modifica
ções no caráter humano; ele e visível
na realidade prática.

a

vir e sacrificar-se pelo bem dos outros-
i}'

e
grande parte poderia
jogos eesportes.*'*’Já,
mésticos incluiam
trabalho doméstípA «

'‘«:antar,dS;L" «a,^
tos de estudante e o n °-'®toen-
dual do estudante
EUen G. White afi ™ ^^^escimo,

em
substituir

os deveres do-
atividades de

os

as
Pode perceber-se nos objetivos^®

pecíficos relacionados à formaçáo
ostudantes uma prática pedagóê
voltada a atingir o sujeito em toda s
complexidade. A partir do

^ que é necessário restaurar no ^
lumano a imagem do Criador
G- White
permitem

icí

0
propõe mecanismos
cumprimento desse

aP0

Neste artigo tratei da noção de re-
enção nos escritos de Ellen G. White.

^^gundo a autora
que efetivação da re-, redenção é um tema

qoe Vai além da compreensão humana;
ombora seja uma obra maravilhosa, é

Mostrei quer
taimànidade é redimida com

. Assim sen-
não são

a

a
ra - a

própria participaçãosua

que ani-
farefas
gozam

suas
S mais felizes e

Saúde de ma

específico, e
em todas ’

(desenvolver pensamento
exivo, desenvolver a

nh escolhas e tomar decí^^ j,
"^"cer conscientemente os

rel.^ ^ a social (desenV^

pessque impactam
suas dimensões: a

a
iiieni»

críticí^

d  saudáveis, cul»

emr. ■ emocional (ter equ^í
groi^**^f ‘^^^^ovolver caráter ^a físi ia (c
ícis da ^

a melhor O 0 mistério dos mistérios”. Por quê?
mcialmente porque implica na assun-

Çao da humanidade por parte de Cristo,
Pmeesso deveras misterioso à humani-

l'ri ^ disso, devido à inesgotabi-
^ ade do tema, a mente humana tem
^ Oüldade para captar racionalnieiite
^ quadro completo do significado da

é uni mistério
difícil

‘j^xalnie

sentido de serno
compreensão. Todavia, para-

neira
a alegria

Finalmente
ocupar-se
dantes .-0

que

rio n serviço e cooperação
^  . ● „ rnas condição da re-

consequencia , redenção
Hpncão humana, b como
^ ^ nnifesta*^ Quando amamos.e manifesta. G se tor-

uns

vem
os

-«nSí*""'-
fi lantrópico, “a satisf'^-'^* ° ®spíritò

Ças por serem úteis e praf
fie abnegação para aiL

White, “serLp^J^'’^^
atos

a Outros”

. Isto é, aaos outros
presentena

nos
medida em que

serviço do próximo;_a●  - nao

na
aocolocamos

cooperação humana
vem depois,

^liémdisso,ohse.a^^

^"i^^c^ÍveÍd^uornais

senflito as obras da educação e da
'  U „ma Argumentei que,

White assim pensa de-

fi iicão restauradora da reden-
f nJo esta também atribuída a

n A restauração é necessana
educaça ● desequilíbrio da uni¬

existe

uma
ção
alto

da natureza humana -

- 0 serviço
mesmo tempo.

porque, diante

i'ed ' ^ possível compreender a
riê Como? Mediante uma expe-

^cia pessoal; a redenção se daria
^''P^nência da vida.

^mbém percebemos que para
en G. White

Ptocesso,

na

Eli é iiiiia redenção
compondo-se de divers

fconhecer e viven^
saúde, envolver-se ein

esnirif. esforço
des que

0  leal a Deus e val^f
a  ® ®spirituai), Além do

como espiritual pode

®'^P'nto'rve"d ’°--

ií\C

fi®a cÍaro"'° ’
®’®gria de

bobre este
c

4■ ^
íii'

Desde b jí'

-serestimuladaa, P'="fi»r
'"=‘'=.estimuladaaser'’at"'’'''i«r

outros acima do
oportunidades

que

em

s seus,
^uide

lií

^ elementos, tais como o pecado,
a justificação

ocorrem de modo

a  ulterando por compl^^^

os
0 e a

-  - pessoa. Como processo, asalv
é mais do que algo plam-

compí'^^'^^^®definido; a

0^'ri
‘tCf

em Ellen G. J
servir é uma caractori^ii'

^ ^ a vida daqui com a ào j
edn ^^^^^^PDnsabilidadeoss^^aucação. 152 íl'
E

casa. Deve
0 pai e a

quecontrolar a
áe e 0 bem Sendo

dade complexa
daa estar atenta àa

niar
ficado>e

*^Ddo que unia prática P J
qae alcance o sujeito

^*^gica



74 / Parousia - 2' ■Educar é redimir” / 75SEMESTRE DE 2010

pelo pecado - a educação e a redenção
promovem o fortalecimento da totali-
dade do ser, visando 0 resgate da ima
gem de Deus nas pessoas. Um segundo
aspectoquetomaaeducaçãoearTden

aspecto em Hph-- enaltecer

borasereconheçam^afdf/
P^='dades individual ca-

0

0
P^ra que se

praticar uma
ou mesmo

um

ensino-aprendizado éespecífico, quanto à sua noção de
educação holística.

A percepção de que a educação é
redenção certamente conferiu à edu
cação adventista uma fundamental
noção de seriedade, fortalecendo sua

missão e permitindo-lhe compreender

que 0 processo
muito mais do que apenas desenvolvi
mento cognitivo. Além disso, a noção

redenção possibi-da educação como

Pelo fiue foi exposto neste ^
tigo, creio que é possível verifit*

certo caráter “antecipatório” J
proposta pedagógica de Ellen «
^hite, especialmente se lembt^
mos
nais

Que suas reflexões educad^

concentram

litou à educação adventista avançar

significativamente, tanto de modo
qualitativo quanto quantitativo.

-se, maiorm^*^'^
entre 1872 e 1903. Já nesse períf

e a falava de uma práxis pedag^^
ca que impactasse o sujeito duf^J
toda a

sua vida

. A informação é dos Depositários dasj ntun r, White, em Ellen u.

“C. 0.«».,»
lion, p. 10. O livro „ que

as

pela primeira vez “ ^ o processo
melhor descreve os ^^^„dido por El-
de redenção, aríst (Mountam
len G. White; ver Sleps '
View: Pacific Press, 9 p, 33O.

.0 Idem. "" ess by which the
“Redemption is tha painmg
soul is trcined H mcMS
means knowledge of Ch ^nd practiccs that
cipation from ideas, habits

ofdarkness.Th
.llthatisopposd

{átrí^.Steps ^
“The gospe* ^ changes

God”.to
.77

of practical
in hu-

man jn hahits, ^ jt. Man

srj-.vírír '
view and Her

Áims oj

no

^^^ais^detainauu —"
tuéu conhecimento

lhado sobre a
tees

Referências

, preenchendo
circunstâncias e espaÇC^ .

se encontre, bem como de

praxis pedagógica capaz de
snjeito em toda sua comp^^^l

Que possibilitasse desenvcj

dflH^ todas suas pote^c^ j

efsuas

0

oIV‘'de.

nrác^’ disso, referiu-se a ^ .
narn^^ P^^^^gógica que prep^^u
ser ^ Estas idéias P^ j
nai pensamentos ■
Z  hoje se conhece

ODor?^^^ ^"^tegral ou Hoiísti*^^;
cL í^mbrar que, de

Yus, o termo

no proposto pelo j

de 19L em meados da
denm- ,' Poeticamente um J

gcneo de

O
het^de um conjunto

d

p, ^ipriano Carlos Luckesi, Filosofia da
"Çoção (São Paulo: Cortez, 1994), p. 37.
j^bid.,p.38.

cia /oP^nueval Saviani, Escola e Democra-
19R7\^^ Paulo: Cortez / Autores Associados,

17.

^‘‘^dtica Magna, 2“ ed. (São
5 ■ ●Martins Fontes, 2002), p. 62.

Delors, Org., Educação: Vm
Relatório para a UNES-

Internacional Sobre Edii-

este artigo optei pelo uso do termo
devido à

^^den
Uiai

™e.ramente, teríam
Pedagógica qJe im7^ '^">a
*ongo da vida atino^^l'' °

esta práxl n
"“●em da sala de aula iria
unir a

Pri-
Práxis

ao

educação famV de

2 «^ulesiaUonside;q;f=°lur,so-
^uo os espaços nr^i/ ^Pdo que este,

pensado poTp,7°«untes
™ segundo lugar L White

doEm
XIS

P'=dagógica qt,;®"=“'P°sumaprà:
cm toda sua . ^ ^^P^cta o
pedagógica

®m desenvolver no ..h ’^'®°'=upa.
"'Jas potencialidades ‘°das

habilid

se

ades cn„ ■ ® ape!

f “»< rC"“
"●ssenvol

dois
vimento \

sintonÍ2a do ,
s

V
-o

ociedade,
sionalmente
Çàoe

onde
O Q

postura i

s aijQ
^^utido, a obra da educação e da

^ocáb^f'^ uma”. Education, p. 30. O uso
^ aliado ° - e não de salvação
tato de ^ ^^^^^cição pode ser explicado pelo
^^dençào^-^’ bíblico, a metáfora de
* '^tar de idéias de soltar de um laço,

ale ou escravidão, comprar de
de° uu vendido, trocar algo na

*^®®Sutar. Walter A. Elwell,
(GranH D

P- 664 gjj ^^Pids, Michigan: Baker, 1996),
Ser hu ^^lite entende que restaurar

^'Pdo-o^^'^^ ^ imagem de seu Autor, con-
^ perfeição da criação,

deveri ^ ‘^^senvolvimento completo,
^J^tivo d^ ^ redenção. Este é 0

^‘^uc

Uo
du

obi

ação, 0 grande objetivo da
P- 15-17. Como se vê, a

'deia pode ser justificada
^^urdo ^ restauração, que, de

da ^bite, são obras fundamentaiseducans

a expressão whiteana “no

do

açao quant

rnm'' l^herais, de humanis^y

810^?®° de que a persoiia'
^onside^ criança pS’'
2r'a

e

de

naeducação^'^^^5^;
^ tempo, as circunst^*^^ jí

- preparo acadêmi ^
bite, provavelm^tit y

tava pessoa J‘

i^‘de
e 0

Pfecário \c0 í'Eli C'en G.
tamos

na íiminai’ y-
^ PrájL de seus

^ educacionais; ne^s^

em
^ujei.

^nda da
'« »"llidÍB"‘

0

a dem
se vive

-

ue

o da redenção.
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dos Unidos, 2005), p. 161170

cor, Edm^d ̂ rEdcuard
ert Martin-achar d . «'>>’-

rio Enciclopédico rfe fe ftÂr
Herder. 1993), p, 1560-15* "

Bible D' k^oZyiGrwdK '^,'

Eerdmans. 1987), p 1022‘‘?m;
conferir David Noe^’

’”“"^B>icüo„a,yof,heBih!^fr

M'chlgan: Eerdmans, 2000) „
Whiíe rev//«J P- ̂ 338-1339

4 (Mountain Vievv

Assocwion, 1948), p, 394-39^'

“Sanctify Thern'

vereirode Iggg

Vale apena lemh-

epoca em.

órica sobre
nos não

Truth”,

“".5

não havia aT

“ Ibidem. Estrada afirma que, “na his

tória da filosofia ocidental, o mal tem sido

analisado tradicionalmente a partir de tres
mal metafísico, o mal físico edimensões: o

gious Education ~ Sharing Ow Histofy and

Vision (Sào Francisco: Harper & Row, 1980),
P, 144.

lei deÇ3S que tinham atravancado a

Ele mostrou que a lei c uma lei de amor,i<

expressão da bondade divina. Mostrou í

la a seus princípios se acli3®
'^olvida a felicidade da humanidade,

e a a estabilidade, o próprio fundamento^
cabouço da sociedade humana*’. White.^
cation, p. 76

*dem, The Desires ofAges, p-

Elementos ‘subjetivos’, claro,
- no conceito whiteano. Ela a

exemplo, que “o plano de redenção

maneira de fugir da P

^ da transgressão, mas através do
e perdoado de

na obedienei

34

25

íitiípresentes

pecador é
seus pecados ● ,

0 mal moral”.

53 White, Patriarchs and Prophets, p. o 1.

34
White, Step to Christ, p. 61.
Idem, “The Grace of God Manifested

in Good Works”, em The Review and Herald,

29 de janeiro de 1895. 5-‘ Ibidem.

55 íbid., p. 59. Ellen G. White usa a ex-
teriam a ciência do mal”, querendo

Eva conheciam e, portanto,
realmente Já o ha-

desobedecendo

36
Universalimo é a doutrina religiosa de

que cada pessoa, cedo ou tarde, será reconci
liada

com Deus

pressão
dizer que Adão e

praticariam o mal, como
viam feito, deliberadamente

. No processo, também ocor-

reconciliação com todas as pessoas. De

^●cordo com esta doutrina, haverá uma res
tituição final de todas as coisas e todo dano
que as pessoas fizeram será cancelado, e lodo
relacionamento quebrado será curado. Ver
Jerry L. Walls, ed., The Oxford Handbook
0/ Eschatology (Oxford: Oxford University
l^ress, 2008), p. 446-461. Para um estudo do

^tiial estado do debate sobre este tema, ver
°bin A. Parry e Christopher H. Partridge,
n/verxa/ Salvation? The Current Debate

^^37^ ^upids, Michigan: Eerdmans, 2003).
White, Patriarchs and Prophets, p-

re a

208

à ordem de Deus.
Ibid.. p. 60.

5’lbidem.
Estrada, A Impossível Teodiceia, p

55 White, Patriarchs and Prophets, p. 6
Estrada, A Impossível Teodiceia p. 1 _
White, Patriarchs and Piophets, p.

7-18 19 24 Háumadiscus-52 Romanos 7.lo-i7> . . ,

.  13.
58

*^“T'”':ers;eXra;6s?orp“u,c.

^“'-"rSsar Augui de Almeida, Antônio

5^ Ibid., p. 15-
Freire, Pedagogia
White, Education. p

56

ia do Oprimido, p. 84.
. 15.

65

66

> vol.

também
snn ● ● que, após o perdão, ^ j
e Hh^ como um culpado puf j
Pcita^*^^° ^utiveiro, que é olhado cout
confia^ ° 9ual não se admite . jj
comn ° perdão, a pessoa é tcc .
confia “Criança que merece a mais P^
r/íeV"^?^' “Christ our SacrifícC ’ j

and Herald, 21 de setem>^

?,.7

“°' "“«a
relação teoria „ .^'®™ssào

como entenrt,. ^'Pratica, peu

r-tír

ona do Conhí. ■ ^ ^^“^^íros de a .

em Whhe^Vt T é am

veio ao mundo eo '""‘''■●«Ia
«emidade. Var. “"“Porr

^Pdo aquelas

te-
me-

partir, por
ecimento.

●n (Sào

O

^bitea-
afirma-

acumuig.
^ ^^br

na

1886. 38
Ibidem.26

E^Í^ZíCaZ/o;;^ p. 15-16

benção mostra que

27

o

ProLy^ l ‘‘''^■■dade - além de serviço ^
culadn-* ° sugeriría um estu j
dagem’ aprofundamento dess» ^

i
s teiP^Ĵ

2010) ^^"Senheiro Coelho: UNASP*^

J^*tite, Education, p. 15-16.
^atioyj. S'undamenta!s of Chrisl'^\f

Home. J

28

29

pnhi- (híashville, Tennessec- *■!

:^‘^ofsalvationthereisaco-oP^
n and divine agencies. Tliereis ^r

and inefficiency 1^
^^l^ation nothiug

ofhu
said

'man ” ° without the co-op

39

g  Idem, Education, p. 30. “In the highest
red^^ Work of education and the work of
Oo ^mption are one, for in education, as in re-
emption, “other foundation can no man lay
^u tbat is laid, which is Jesus Christ.” “It

the
Him ;

^bians 3;

good pleasure of the Father that in
sbould all the fullness dwell.” 1 Corin-

11; Colossians 1:19

57 Ibidem.tví n n<í Sete Saberes Neces-
Edgar 8‘’ ed„ tradu-

sários à ra F da Silva e Jeanne

68

Sawaya (Sao rauiu
CO, 2003), P- 15.

Quanto à noção
se em White a típica

seu ‘'',‘nais do que apenas

de perfeição, observa-
caracteriza69

tensão que
assunto é com-

uma
0

plexo. f , Assim sendo, ao mesmo

tempo «rni 9® imperfeita" (A Igreja Re-
Cfisto naTer^us publicadora Brast-

42),'afirma que "a ética evam
reconhece nenhuma nonna senão
To caráter divino” (The Mansin
“  in View: Pacific Press,

homem fazer ve-

, R.V.
Snorrason, Aiins of Education in the

||7g.v qf Ellen White, p. 211.
Ibidem.

^hite, p. 15-16.
Ed

40

42

43

ucation, p. 15.
Ibidem

Wvi

44
.

45
Ibidem.
Ibid., 29.
Ibidem.

Mondin, Quem é Deus? Ele-
José Filosófica, traduçao de

46

47

48

19 " de Almeida (São Paulo: Paulus,
2’

●Ifan Antonio Estrada, A Impossível Te-
^ Crise da Fé em Deus e o Problema

(Sào Paulo; Paulinas, 2004), P- 9-

5. ^'^P '7.
^'^'d.,p. 16.

^^‘céia:
do

m
of

gélica nao

1947]. P- vencer o que o impede

a

of 0

ementes e^r ^ ’^j.jbiçào” (/l/ox dos Aposfolos.

l ^^oum^?^pbnouiesjòr the
382. View: Pacific Press, 1

an.

do 3|

Idem,
P-217.

Ibid.,
^bomas

b^o

P-

ndamentals ofCbrisb^^^
32

218.33

bl- Groome, Chrisfb^^^
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P- 482). Esse ideal não deve ser

-atmgivel, pois a perfeição e

P°r isso, nlo deve haver ptoTo'r-'’ ''*^'=
a sua consecução, pois pU

Ç^dapela graça e po^f'7
^obre Saúde, p. 384. . {Conselhos

A

considerado

uma oferta de

de i

póstolos '

“^cessidade da perfe|"a ̂  “b^e

by perfect obedience Jr “

n Ch™’ «f

preparation for the life that now is. It Iias to
do with the whole being, and with the whole

period of existence possible to man. It is the
harmonious development of the physical, the

mental, and the spiritual powers. It prepares

the student for the joy of Service in this world

and for the higher joy of wider Service in the

in theworld to come’.

dade, escolha do mal, impressionabilidade,
comungabilidade. Uma leitura atenta dessas
qualidades

nos mostra que elas abrangem a

70

White, £í/í/cí7//o/7. p. 15-16.
Ibidem.

totalidade da vida humana, referindo

poderes físicos, mentais, sociais, emocionais

c espirituais. Ronald T. Habermas, Introduc-
‘on to Chrisíian Educaíion and For.

^

-se aos

mation

 Lifelong Planfor Christ Centered Resto-

49^^50 Rapids: Zondervan, 2008), p.

White, £í/i/c£í//ort, p. 15-16.
íbid., p. 13.

""Ofe than the

78

79

True education means

^ A citação a seguir corrobora

uiocínio: ‘The Scriptures teach us
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indolência. Necessitam familiarizar-

deveres da vida diária. Devem ser
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Uma fundamentação bíblica para os
pequenos grupos
Umberto Moura, doutor em Teologia Pastoral Hiretor
rofessor de Formação Pastoral na Faculdade Adventista de Teo ogia e

^^^^volvimento Espiritual do Unasp, campus Engenheiro Coell^

for the same. SmallResumo: Desde algumas

presente, os Pequenos Grupos vêm
assumindo

crescimento

^ mundo. Tal cres-

^^^^^rado como um fenô-

diversos autores, também

coj^^op consideráveis para sua

um importante papel no
e desenvolvimento de

bíKu° ̂ como um movimento

estu(j ’ ̂ ^®*ogico e histórico. Esse

blica que há uma base bí-

eLTf°* grupos pequenos, e pro-

Partir d ^^‘^^^^cntação entendida a

tos e de de seus concei-

iTios. Og definição para os mes-
Grupos, realmen-

prontos e funcionando

ICO, mas têm neles sua

mspiraçao.

décadas até

estãono

are

writings, but have m

and inspiration.
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os P®^7°;,2°oomo
,,do EEdescobertos^^^^.

  .. dosSrSaSs^"Adventista do Set®

Brasil.^ Tem sido que

se de grupos o°® ? eoffl pr°P°'

detêm
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sito especifico^ havidotem

iderável esforÇO orga-

Desde então

siaeiavvi - Grupoí’F“‘
diosos de pequeno ^udamenta

ni--losbibl.e^quenosG5!

‘!°Ípretend«®j:confonne

’^^r\redeSdo^r;£S
do movi;-^"'"- ●

® P" ritentaçâo
de uma susi

sua

sao 0

Q teológ^"

ArST
Uact:
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nave

ches aro
'^°r'd. This growth,

el?^^ ®Utho£ 1’"'’®"°""®"°"
1 . detiopç bring considerable

^^ken an
and

'bfical^ tl consolidation as a

^‘^^'cgical and historical
there i ^^'■‘dy understands
SiDap ^ ^ biblical study for ha-

,^^'ndatÍQ and proposes this
from the clarifica-

Since a few decades ago
Pjesent time, Small Groups

important roll in the
development of chur-

enfatizado
;ó se ^ntc-®°"£fÍuditosMuitos

®®£eclarârq«®^,quente
®'P“y" estudo trata p^qqeiios

necessida-

têmca

danessa
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Antes, porém, de tratar da
sentação dessa base bíblica

passaram

apre

^ stribuir
e

ti‘atando de Pequenos Grupos,
são citados, ou

4t'Y'

lomei, pois, os cabeças de vossas

Iribos, homens sábios e experimenta

dos, e os fiz cabeças sobre vós, chefes
0 milhares, chefes de cem, chefes de
cmquenta, chefes de dez e oficiais se
gundo as

vossas tribos” {Dt 1:15)

pel;-
talvez

mente
base bíblica que lhes aporte,

tempo em que os grupos
estão em funcionamento, e ain'^^*'^

apresentou uma fundament^fj

bíblica, não quer dizer inexistênc*^^
■^osma, mas indica a dificultiat'^.;.
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expr^s^,a
●‘célula
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To ^
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contexto histórico-literâno ajudaraseu
.
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2açào sn
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sócio-político

uma variedade de ati
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sse nome c,
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a
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7^^P3eaousoCr^-
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reunidas de

mligios, 00^ fina
Grupos, fossem

Para
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como

Pe¬
0 3tual

contexto,Grupos Portanto,dos
Um

d

esclarecimento.nesse
Richard, em seu comen-

16:5, apresenta
elucidativos

nos cultos

ao

Lawrence

-administrativa,
um modelo de funcionamento

tário sobre Romanos
bastanteargumentos, porque tiqui ^

entende hoje por PcqueiitJ^
pos, Um verdadeiro sistema

^●"ganizado, nào podem ser
«os no Antigo Testamento; f

estamento eles também

se

tií

nào de
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Oiur*^’ ^«nsei*vaçào ou crescimento,
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^ocar ^ hebraico rr-n (bait),

ação importante é que a
12

acontecer os
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grupos pe-

nos !ar-^ incluíam reuniões
O Ex

destacar o papel das casas

dosprimeirosséculose su^
perceber os grupos ^
“um fenômeno” naquele p

,rês séculos ocristian^m»
‘grupo pequeno ●

j construíram
is. Em vez dis-
de culto e de

nianiio das ca-
reuniões

rnuito
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nàocristãos

catedraisou
cm casas

base no ta
aq século, as

número

oiuito claros. Terceiro, as carao
“®s (estratégias, estruturas,

os Pequenos Grupos atuais *>'
““'‘ante dos grupos
‘empos bíblicos. Ralph Ne'S

que os Pequenos Cmpo' ^
®®‘ao baseados sobre um so" ^ ^

ondiniento teológico do P°‘^/
«n existência”.'^ “
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^ muito pouco sobre o mii''*^
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dí
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Tes“>,'y

pequenos”
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Os primeiros
grandes igrejas
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das cidades
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limitado de pessoas.

sas
acomodad

odo foi
pP°''o de Israel

, . “‘avio
''islo

do “

Josefoto concoem

a experiência
como nação”.

o um

“‘“naionalm "
«PÍrituaur^Paraoe::!"‘^“do
'“>^ação de sT’'“'‘‘‘’'foaÇão

“fissionaí' Se,
“'Piritual e sn os

fofo

entro de

gico. Seu3 J P^°fotico
desenvolvem ! ^"'“‘'sos m; ®'“a-
interativas, 1 ® '' Pa«ir de
aomposios por ®’^P°s pe^^‘"fo®s
fiade de « '"“mbros

=°avidado;'seu^®"''''aresV°"’“"'-

-se de

Pequenos;

Os

os

HOs,

, ^*'9tando
^cbgioso

nto

rda que a di-
^«inhpnt de mil e de
ainda "

esoiiQ^ ««tens e essas companhias

hoirie trinta, de vinte e de
^^

os regimentos,
cem e de

^^terian*^^ P«r oficiais,
conforme o número
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Para sena
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«carregado pela mul-
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umSanday
Richard e
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[Marcos]- ^- de Joao I j^ão
nravam"’

"‘Pjltdcs

com

.

em
a mãe

cristãosOS
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pequenos no
^ESTam

Comiskey P%í"‘j

‘íf
OS

jsjT temos
de Maria,

 No'^eighbour e
c coerentes em sua^bustant

P®''“ebe que
tam únicos a
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««s no Antigo Testam«*^
ocura dentre o

de V 7’ ‘ementes a DeuS. / jl

Pôe n aborreçaiii^ J
"°®'“°'7°b

ii

"Pr
^^Pazes

re eles por ePef^^
Cem, chefes de

^^dedez”(Êx I8:20-

“^tefes
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de

casa se
nde muitos
há razão par^

local de encon-

romanos-

Os
e-itijpOsN() **EQUEN0S

^Estamento
Novo

A
de

^'^'iüente “^‘“meho
^0 texto f®”®', 6^9- De

O segu ^ I Coríntio'
Fa«s'0‘’

ordoeoi"^.R,nl6:3Uk
lalcf.v"-'’

tro

quma
ac

grupos pequenos
rito, porém, é bastante

') \ ^^rn 1A ^^PÍ«rilo de textos pauli-«2
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s

de Se
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Originalmente expulsos da Itália
Claudius, tinham chegado ar -
asuasaudaçàoaosCoSu

de Corintofarrir

*5.26);aqui,comoemRom!f'**'^’
““te. eles levantaram^

essembiéia de fiéis) „a (“u

por

18,

™°s”(istoé,todaa t ^"'●“osir-
‘'' ^"nguidos como “a P^^eem

«sa”, mas qy, 'f *1“= está em
P»™l e privada fora da 1^® Connto.,1* “ íêreja etn op„i

ser

para este objetivo. Igualmente impor
tante é perceber que a igreja cristã dos

com base
primeiros séculos operava

nhão como um local de encontro. Assim
lemos da casa de Estéfanas em 1 Co 1:16,
da casa de Filemom em Fm 2, a casa de

omélio em At 11:14, a casa de Lídia em
116.15, a casa da prisão do governador

em Filipos em At 16:31, 34.-^

toda a igreja" (Rm 16:23). a qualificai*
todo ’ oAq, seria desnecessário se

rintios somente

ttm simples grupo nas sucessivas
Éfeso

COfi»'
encontrassemse

Cl
(if

●^tide eles vi\cram
grupos pequenos que se reuniam

nas casas - igrejas em casa.
Em seu trabalho “Os Pequenos

Grupos e a Hermenêutica: Evidencias
Bíblicas e Históricas em Perspecti

va , Wilson Paroschi questiona

Pequenos Grupos baseado em al^

conceitos, principataf ̂ ® ,

em

OS

C,«Idade » I»

que, “nos moldes ’ ^nte
Grupos não representam exat

a prática primitiva a ’

Isso está corre querem

» 33

sores de praticados

dizer que ^ .g^ por outro lado,

período apost j g„p-e
i

no

gnorar correto; assim

modelos, nao p pequenos
como negar que ° ^ mo¬

do Peri°d°^° baseado na repetição
delo para ® rtância exage-

histórica, ou na fflP^ p^ejicas do
rada que ^ _ interpretação

baseada na faba
hermeneutiCíi

ritibiliíí^^®'
taiTibém

P

Isso

presc

. e.g.. em
^6-í9)eRoma(Rm 16:15).'"

■ Weigandt também apresenta

m estudo exegético da palavra oikoç

^^oiKía) e reforça os conceitos de
D  ̂Gtnonstra que oíkoç é uma

avra de amplo uso no Novo Testa-
e fora dele.

se trata de local de

da Igreja apostólica.^*

^Apesar de Sanday

sécui"®® d-ês

O termo é bastante

reu-

e Headlam co-

^cristianismo era um fenô-

D. Q êrupo pequeno

nci rnencionar que a Igreja
regular”, talvez

inensalmente,^® em

*5:5- ip lextos estudados (Rm

^^crdo Co ®

»”29 e James

“fii

p  mesmos autores e

^ palavra oíkoç e

>d;ri-ferem-se a uma re-
^^^^ndido Grupos conforme

últim ^ ^ praticados pelas igrejas
-  décadas.^2Em

Consideraçãodo ao quaté 0

^ornian Geisler declara que
igrejas nos lares foi uma prári‘í%

nium até antes que houvesse

j^eja (Rm 16-5 Fm
Lightf

das

2)’
co^

doot emonstra ter a mesma ,
das casasa questão

^ncionando em ca ^ '
s

po^ bastante co

ass.:r° Pequeno":: ^f^li-nitada a

set e
como

um

P^^^ensão sobre
^ram tratadas

Finalment
cionada

co
e,

mo igreja.”
quarta passageiP" ji

que trata da expressão
^ Pilemom 2. Os estudíoS%

'*°s dasM™"'"’ ‘*S‘'**í
passagens anteriores. r^

 a

^í!<

Se ^^^lara que “na

casas ri regular, norneadam^ jj)

de P;i ■ ^ Henry conclui-
‘‘^^omerauma igreja”.^''

declaração de Henry é /
ria Verdade não se tratava da

ígf-eja regii/ar, pois a #
^gularmente nas casas. ^ . ^

9üe ^ muito comum, ÍP i]/

(í-
I#,

Porque,
^hde

^ionava
bcobs

^0 a poderão áq
oria de trás para frente,

da

.analisad
"'"«onados

dentre  os

l^^estão do
0, 0

terceiro
qte trata da

da i
Igreja

^ssenses

- texto.
esse

9Ue
igrejas

*"fricionadas
em c

s
asa..

iao

pode se^ oca.
^oonir n o '*”'0

"ombros e H de i, ^“bci,
se

adoraçio.”^'^®^ Pa^p,
pa,ee, ipg P^Posi,p3

^Ori

seus
nio

ipanheiHc « mL *®rejas

?™P°' Além da Ta! de u“' ‘^bculp

era

fo fFm 2) p ^''"^'‘oomo?'’* a
,  P^fooetersid bilipos g ualde

P^Atl6:i5,40)*“*ada dessa ‘‘de
é descri^y ̂ "<!danto em c ®>i-

apedeiro

em
cidade
para

como “ho 'iritios
-ed

não

equenos GmposGrupos

●  -n são os Peqtt®”®" certeza,

e inspiraça

zados para ® que

de

convence.
doOs

pe
têm

é “um erro
nn-

P^°*‘^‘'‘deAtos -
um macomo

stólicacolivro
igreja apo
tudo para

34 E

ritente
e foi trata-

^ possível concluir

*^^Novot ^ textos analisados
rião demonstram

Grupos/Células são

l^giilar p . ^^^tno tim programa

^^^^®tico. Essa percepção,

/^^itar o<i^D^ ^ bastante para desa-

í; Ptática Grupo

^Ue

s como

ape^ ®ticontrada na Bíblia.
^  ̂tie o uso intencional

^^Ãtos
retirados de seu sig

siste
tfrático

mo
a igreja de

Otratar

al da igrejf’ ® ®
jpodeltt

em
um

ofth .ealnton-
g lugares ●

de Atoslivro
como umtempt^^

e

u,l
te,

man

stólioahiíi igreja apo-^ado ,ea
^t‘iginal

uào está adequado
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parec
m

práticas, tem
^tie nào

0 bastante
Puqu

os gniposuma p

Uma fundamentação bíblica para os pequenos grupos  / 89

Novo Testament
continuou a ter

e
esse ar-

' ainda
P«ém,nàoé

onzar

edifícios públicos, perdendo a
sua maior marca operacional - a re-
ostexto bí* o, 0 povo de DeusPos nào estão prontos no

grupos pequenos
lexto bíblico; cies não são ,

no texto bíblico, mas eles^
‘^^scritivos no texto bíblico.

^0^ mas os encontros em gru-
Pos pequenos chamados éKKÁnaia
(reuniões ou igrejas)”/-"'

V

_  . . Portanto, os
união nos lares.

Fica assim conciliada a razão
escrever o livro deporque Lucas, aompos pequenos do período neotesta-

^i^entário
eram igrejas com poucasenos

pres-

Atos, e Paulo, ao escrever suas car
tas fazem referência às igrejas nas
casas (oÍKOç: At 2:46; !
20:20; Rm 16:5; ICo 16:19; C
4-15- Fm, 2). Essa era a única ma-
neirJ possível da igreja funcionar
e sobreviver- William Barclay
John Mallison- e F. F-
fi rmara que os grupos formados no
período do Novo
“igrejas eni casa .

Igreja em casa
conceito que

igreja que funciona
prédios, edifícios
limite de membros

física. Algumas

46

Testamento eram

portanto, é um
autodeflne:- é uma

casa, não em
se

em
catedrais; cujo

dependia de sua
cabiam ate

ou

estrutura (At 1:15); seus

que se reuniam nas casas -saudável
t^reja de

rática
para a

pessoas
^êrejas em
^^ipos/Célul

ca
Osmendável

eas, especiain,

tra,g^ P«ticas.35
. "aodeverías "^matéria
'®®timodosp Ouso K-

«

^ reco

9Uestào,
blico I

ahenn

ein

"êutican r^unosn/
"aoileg,.,/°Jvrode4t,°'"Pose

■« no -,nn,

os mas en-
mal
au-

^sGruPoseos.
que 0

-

.

Orna0 para

.“'“««daj. > "«» 0°‘"'«do

í^'""'onava,37 a ig "os

‘adTdesfque ve"/''® b,stj'i®à

8®licas n- '*‘''ersas ■ po^ .«a-
outras 39 /'“"'uas, ey°®°

treo

tor
Ver au
da í 0 ha-

prática
"Utori,„.

essa

stóriCOs.

0 «> lírnjn";*»

rnUJPos PEQUK.NOS
^  iCRir■ÍAS KM CASA

-
épo.

sa. Nào eram Pequenos
as conforme se entende

presente, porém, hospedavam em
f^odiis

básico dos

no
Seu

operandi um principio
Pequenos Gmpos/Céld

estão tOs
gnipos pequenos

— no texto bíblico, não, .

Pequenos Grupos, comO
Ptmha ou se critique. Encontt^j,
^rem, muito bem caracterizo
rincípio “igrejas no lar”
te erem os escritores da é

todí’'sentes

J em casa”. Wolfgang
^bra Ca.av /

atém-se especialm^"^ J
mcer as peculiaridades c

nen?° 'grejas nos lares no P
-  estamentário. Simson -Jj/que

^ igreja desse período
' easas não como miia . jJ.'

tf

ulas
us reuniões nas casas,

a concordando I

Simson, Martin
“^Portante declar

com a po-
- apresenta

ação:

o presente ~
Aind,

siÇão de
®ssai

Escavaçòes
no locai de 1930-31.
^nua á a Síria descobriram

'greja do terceiro século. Este
Dura-Europos

.  „ remodelado a partir
acnm . ‘'ui um lugar

mostra evi-

cri^it'^ ^ também encontros da
“sta. Quando i
- seus - Igrejas começaram

^dificio
dênci
dc

grande
a CO-

“cerca de 120 pessoas ^

Tt’“'voltados para a ^simplicidade , ^jaçoes
partir do pao
^  11:20-27).

enfático ao de-

Va

.  próprios edifícios (a partir
■''"U-se nk °F 'grejas

do
9imrto

em casa toma-

‘^Üdou44 ’ 2 a natureza da igreja

nas
gia, nào conio um método

ug única fonna deD

'dditos anos apos ^ J

Casa, úíblico - reufli^*
’ ê^falrnente no recinl*^ P ,, j'

dos membros disputa t ^

dref período de governo
Í^V

lí'
sarnp (222-235 A-0-) ^

teinpu^ P,*'°'bido por
Isso c- ^ ou prédios J
reprp *^'"‘úcava que as igroj^^

^"^'‘"ain a única for'''^f gj,-*'
mais ou menos tolor^'^

qiieoso^®*^ feforça esse
pequenos

o epíteto <
^^e, “durante os

mas

que

''^ável e

Ic

niunlião, o
2:46; 6:4; iCo
Simson é basta" «

clarar que, vo Testamento

(At
"seg-

uera um roo"*®', história eclesias-
enãoumniodeod . bastante

tí- pris ntar os
persuasivo ao autores do mo-a
textos argumento

16
viniento ce u (Rpi _

favor das 15; Fm 2).
lCol6:l9A'

Obsei've
texos-se qu« ccasa

" ^ Martin transbor-a
^ P^mos. p menos em dois

s

pÍrV da
^  ̂^sa~residência

estava ocorrendo
século. Muito natu-

o  expressivo
^

Um

i'>stãos, e a família
^ . necessitava de
P^macidade.

um
Mesmo as-

0-;
dotal

'^bmer
:5;

que 52
residia
d

acima
local

a dif< tose■lo

q nalavia
trazem ^ ^ ■ ge reunia,
onde a igrejas eiii

mais bein
na

Pe omo
iq_ Isso indica

casa estão
easa mantinha suas

em

,  diz res-

reza da ig-
casas para
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nos Grapos ou Células. O modeln h

“Cuírr»"'"’”
House Churches”

olaração: “Foi a hn de-

as.^^

«‘«â. a refeição

sustentada pelo
grupo. 0

mente

comum

Latin America” (Ph.D. tese, Fuller Theologi-

cal Seminary, Pasadena, Califórnia, 1997), p.
20-28; Joel Comiskey, Crescimento explosi

vo da igreja em célula {Curitiba, PR: Minis

tério Igreja em Células, 1997), p. 15; Russell

urrill, Como reavivar a igreja no século 21

Uatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2005), p.

„j ^'***^*ti A. Beckham, A segunda refor-
A^ovo Testamento no século

W (Curitiba: Ministério
^^07), p. 11

rporv ^®9uenos Grupos hoje estào sendo
ecomendados
Uniões I ■

Iguaçu: Recomen-

soais ̂  ^ ̂̂ P^rtamento dos Ministérios Pes-
FozHrí^T^^ ̂  Concilio Quinquenal da DSA,

posta snh^^''^’ 09/11/2005; e da Pro-

Igreja em Células.

em todos os programas das
® Campos da lASD do Brasil através

PeaiiPr, P®9uenos Grupos, Documento de

de 2007“ da
SA) Pn’ de Vida Saudável (CEVI-

DSA, votado em maio

'^Umentíf São Paulo; e do do-
do II p. "'tsão Sul-Americana, “Proposta

‘^ProfunH^*^ Grupos da DSA,

2̂'05 fU ^ Caminhada”, Brasília, DF,
4 p tiovembro dc 2008.

15. rj Uomiskey,
‘^Burrili,
^old^ p
^na

Crescimento explosivo, p.

^'^^vivar, p. 19; Jeffrey Ar-

f^^lssão na igreja

pos não se limita ao livro

nem mesmo ás epístolas paiilíP^^'

qne já os tornariam bem consis'^

tes. Os Pequenos Grupos apot^l”'^
profundos conceitos e

encontrados em seus marcos

teológicos e históricos,

tdos através do texto sagrado 0^ ,

ênesis, e da história sagra^l^ _j
° Eden.55

nmanidade. Deus toma a in*^' *

^ reunir a família humana cin
0 altar do sacrifício, pruvet^^%

or, abrigo, companhia ̂  ̂

pelo sangue do Cordel'''’
’27; 2:7-8,

toC

20-21).

13.

u Embora no livro de Neeraias, capitulo

3, encontre-se uma organização de trabalha

dores em grupos, percebe-se, porem, que se
trabalho específico, de .

um mu-
trata de um

tirâo, que se encerrou no

a obra temiinou — “cinquenta e

James Swanson. Dicüo,.ry of
„ith ^emantic Domam:

Biblical Languages nit/i S

Research Systems, In

.3 Atilio René DiP^^^feemen

Canaán: el evaiigel'0 ̂ " ^995) p. 29.

Springs: Pioneer J,,ebreus:
iJ Flávio Josefos, publica-

__ completa (^'0 ^eDeus l992),P-92-
doradasAssemblemsdeDeus,

S::-:: (wton: viotor Books,

Sanday e Arth” C.^H“dU^.

„//« and Pnscilittj Cr ^ an

obra

ers

Commenta.y o" sons, 1979 , P-

(New York: C. [Rm
420. Ver também I" * seventh-day A

Francis D. (Hagersto^-

venlisl Bible Com ,

view and Herald, 1976) ofPa^
18 A R Fausset, a Coiunten

, M /teCo'-''"'''"’®’ .heOldand
the Aposlle 0 < .gnatcry, o" *

, Criticai and E P Log
Re-

tary.

New Testaments (0‘ ‘ riy/fe of
search Systems, W. ,

” "TrSnírcS-

Scriptures,;^'^ “Church

Word Bibl>^^',çg2),p. 256-257;

momento em que
dois dias”

St. Paul to

Commentary
Unabridged

theon

and

Books,

in thcif

The
Colossiat^^^

e destes

a adoração

enraizou-se

, e a

do
-  cristão

nesses l
al-

ares”S4
re

Conclusão

Esse estudo encerr

nfereceu evidên entendendo

Grupos/Céh.i ^ Peo,,,

^

está P^quenos®^ ̂  nasa

ro\:r"’nnave;Í;^^^^^ -ige^

Jisão Simpi4l'g°p Pnssive5'*®da

=> "i'izaçã°:;*P'’s/Céir.,;° qne
nianeira inan *®’"os

etendo e difi er.°^“’°s

^esma

desn
■●■ '"^.nessari,

ica. p

sua

IXí- «""S;; ““ Or

Scgue-se a simbologi^ j

nr através de

Profeta

dos

s (Gn 12:7-8; 22:9-1,^;
el povo escolh*^ (!;■
S 27 :1-8), do remanesoen‘;í

12:43), até ao tei^O
^*o(Lc 1:8-9, Mt 27:41),‘l s((
Pnoprio Filho de Deus é apf J

noitio 0 Cordeiro de D®%).
nov * do mundo (J^ ' ju v

O

tado
tira 0

de n ® ^ comissiona
16) u Evangelho
riPog ^udelo de comunhão P

’  grupos pequenos, u0>do
Seu teste<)'

"essa pÍ'"'" (At 1:12-14, 2-/
tivac ■ através de sU .Jy

giradas, proféticas
Pequenos Grup^^

genesis.

56

os
Seu

Alelni^ . ^ (Arapongas: Gráfica e Edi-
= Bec h 25; Beckham, p. 15.

^ Sér ^ P'
pos i”^p “Iniciando Pequenos

‘Seva realizada no site http://
l^‘^‘^o^3jo^^'^^-^''^P^Ses/estudos.php?id_

Oo§ > ^cessado em 5 de dezembro de

^ora

Oru
VV,;

amente

'gnorando .. "'“-PrescritiÇ/^^do

Sede

^^Xtuais do liv

^

0-

tod

7p

Peita no site http://www.igeva.

h  ' ^evert ^^zembro de 2008.
Ô/A ' Pcsqui.^” Miranda, “Pequenos Gru-

^^'°^g.br/ ■ no site http://w'wm
"P

'^t.
<ítask/j“^^'"*^Php?oplwn =comjoo

^  5 Hp &Itemid=64, aces-
sad

Go ’ l^alnh w 2008.
Qf ^^‘otn cighbour, Jr,, Where do We
20onf Guide Bookfor the Cell

1  ’ P-228 Touch Publications,
J

 ninda im' ®'"°' a a

tessait
''inenos

ar 9ue
c(>Gru, cas queRef

erências

^^ustian Sch,
da

^Sreja
to

^ ̂ eAeftvo/17: C-.Ev
>gélicap, a

1996) , P- fJ''’ jl^t
r, ■’ Lay, Hélio

R

ed.

; Mini«- “tixiliar de céhd^'
“'""n Igreja em Célula ‘

oeleô-
>siry: ^A Cell-Based Min-

Factor Church Growth in
A p
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Bible

'‘O" ScriptaresTr-,'"^'
‘orBooks, 1983-cl98s^°’^^^^^

™'lCo m

aton: Vic^

Phn.
^^‘‘enion^

SCt 77

mente teve lugar durante aqueles primeiros

anos.” Robert Fitts, The Church m theHoiise

- A Retiirn to Simplicity (Kaulua-Kona HI,

s d ) p 9 Pesquisa feita no site hítp://rober-

tnuícom/63, acessado em 8 de dezembro de

2008.

Brasileira, 1966); Laveta Maxine Payne, Cal-

edto Teach a Sabbath School Class (Hagers-

town: Review and Herald. 1969).
Simson, p. 63.

íbid., p. 77.

’ Icenogle, p. 14.

' Emest Martin, Believers Church Bible

w/í7eí7/o,y Colossians. Philemon (Scotda-

‘e. Herald Press, 1993), p. 297.

quen Teologia de ?e-
deon^nn Ã/rij/.ç/mo. julho-agosto
^C2009,p. |9_20.

'^er William Barclay, The Letter to

^^^^●^^‘^slphia: The Westminster
'^55), p. 228.
^erJohnMallison

Rq„
Press,

Jcins

Growing Christiamm

igreja em Células". /;///;.//u’u
"Touch Ministry".

o>-g/: ‘-Cell Church Nclwork -

■vr.
■joi^

,fí
'''^^'^wmng/obal.coni/: "Igreja

entender : igrejase!itt>- ^ '|j^
como funcionam algt”^^ '

Pequenos Grupos, ver "Igreja ,

_ r> Sétimo Dia", www.pcqticnosg^^^j^'
^ “Primeira Igreja Batista

Jrlu
A - igixj^,^- [Ty^njg^jicas ’

'^^'^'^■‘^'oarbr//M/gesycrj//ííanWa^^^^
Wilson Paroschi. "Os nfitl^!

Pos

1^

br/;

e a Henncncutica: Evidências y
●stóricas em Perspectiva".

Sào Paul

uar.

0. 2009).

do movimento celular e
a analo-Alguns autores

de gmpos pequenos que apresentam

,ia das células: Ne^l;bour,^/-^

Videira, 2008), p. 27; Com.skey, Oesc:n,e>,
to explosivo, p- 19.

54 Floyd V. Filson,
Early House Churches

Biblical Literaíure,
55 0

o‘The Significance
Journal of

the

- n apresenta

Planatory' -to

aments
Inc., f

Pm,l Heniy, The p

í^nabridged in ‘^il>le-r * ^om-

. “●'’4'n2. Vpr» ^^®^bod

.. . 7:378

andse’
y: Henem“Ti, ,
% hou-

f! MirF Mhofj

y

Qf-\, ehei ‘ip.?
tal ^ ^he Ar ^*Koc” Ti

r
Fundamentação

Escapa ao
flinda-

'^aps (London: Scripture Union,

Paroschi, p. 6.
^er, por exemplo.

apóstolos (TaUií: Casa ^
a, 2006), p. 91-92;

piiblic^

0.^
P.5.

^e> Fiederick F. Bruce, The Episfles to
^■'5ííí/75 and Colossians (Grand Rap-

1957), p. 309-310.

uma compreensão mais pormeno-
conceitos e definições de igrejas

o/í7eç ^ Banks, The Chur-
r« (Psabody, MS: Hendrickson

Ge^^’P-V"-viiie6.
Eldon -

(São Paulo:
P- 109.

Eadd, Teologia do Novo
- Hagnos, 2002), p. 320.

resumo do tema
Bíblica para os Pequenos

propósito do mesmo
mentação teologica pomienoriza-

um

Grupos. Para ™ , .espeito dos se.s
do sobre o tema, inclus ^ Q^,p„s,
princípios bíblicos d° p„„d,„en-
ver José Umberto Motu. ■ ^ ^ je
tação Bíblica, c° ^(jventista do e
uma Perspectiva da J Adventista

nin” íDTP ^ Fngenheiro
timo Dia Xeo ogia,
Latino-Amencano de 1
Coelho, São Paulo,

VerWuthnoW, jta,

.‘El êxodo" [12->Í'U(C5M/fl.D=‘"’^'

li ed (EIPusO’^7,26- gpen O. wm

:::fr Brasue.
1:280.

. 349;
■io bibli-56

C6>

An-
3

34

Atos cios
Brasileir

jrviço cristão (Taluí: Casa
2004), p. 72-73. , |

yerParoschi, p. 9.
Ver Robert Fitts, The .liií

~ A Retnrn to SintpUe'!!)^ j)

37

ua
.H P- 9; hítp://roher(í'

, HI,

Rn r Pur exemplo, Ho'va^

chn 1 . ^^PJds: Zondervan,

l/gWeppanee: Evangel PuB"®'

OVo
^izada
em

casa,
ne,

pkte
Cí-

elson,

Eerd
Fitts, I

‘declara o ;
- svidente

csesIbid, omentando sobre es-

seguinte: “A partir das
ru . "‘^ena.: rvr. ’ ^ primitiva
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c 5 e importância da refonna

séti movimento adventista do
^ di

de

a, A primeira parte discor-
os antecedentes históricos e

^envolvimento da
^ no

^ do

Sobre
de

demensagem

começo da igreja adven-

mensagem
Terra emto a
veio comonao

entender o erro na
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mensagem de saúde n

ar
.  da

Int^ODUÇÃo
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nabitos ntares con-

■ase H de do-
,  rta diet
^'^nco,

'«lirT'‘ Prob?f^“''°sos.

^^'pètin^ e a imo-
«V

^ americana era
niassas, frituras eOs

Os

oi^ levara a"''®-
Cr>'''''hip'^^di'Se e,, pessoas a

de naturais e

^°®i®dades

adv ™o'''men-

saúde no

'^OPsii rima forte

refo natural

mas

pro-
d

Q WhiteEllen
As ^●|SÕES DE visões

Ellen G. WHit® J Em seus

especificas na ^ta muitos outros
escritos ela ap^ ^ j^foniia

visões

de saúde,
eiicoii'

d

asobreconceitos se
e saúdequatronessas

cerne
mas
tram o '"f S” !>«<' ”

do en-
adventista

da

"desenvolviment®
delincítdo ^ pntista n^ . ■

são os cf^

nário

P^°Pósito
®3úde ^^^^^^^rtiento de instiPP*?

^dministroT^^ P^rtblemas teológ**^'
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o.
Os

^■ofo
^rttar, 0

^li

de água dentro



98 / Parousia - 2®
semestre de 2010 Reforma de saúde / 99

lieacãnTnt
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Ç=>o para a segunda vindío^l^P^^P®'-^-
a visão ciaram '

USO do tabac
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em¬
ente

0 es9P f ●

, : tolerad-
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c entre a

Sanitarium
mudou seu nome para

o sanatório experimentou um c^sc>-
levou a ser conneciao

líder em trata-
0mento que

^^sa e pureza de coração. O nono tó-

P*co dá orientações sobre a constni-

de uma casa. Os lugares mais

^  e uma própria ventilação são

^^acados como pontos chaves na

^^ustruçào de uma casa. Finalmente
«Itie é um dever cristão

^  com outros os princípios da
de saúde,

visão, em 25 de dezem-
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Igfçj ^us instituições de saúde. A
^ Adventista do Sétimo Dia de-

^^*^^^^^^ciar lugares onde pes-

curadas e aprender

Medicina natural preventiva.
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ek, ao por do sq] em Bapf*‘'^10

‘=‘

puro,

sobre
1863

-^«P^morare’é^'’G-4SCre.

^isão teve
'■ecuperação

Por

O a
veo tópico apresenta

terta como ideal para*uano. Fic» «
suíno H ^P^^esenta que

al

nado ^otalmente
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Muito embora a Escola de Saúde fechas
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a reativou em 1889 com um n ' ̂
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19 na América e a mensagem de sau
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missionários, os bons
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Ç
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Deus, verdadeiramente tàn h- ■

« os preceitos 11
Quanto às leis que sovp™

organismo físico, Deus al
sobre cada nervo m' ?

do oorpo. Cada violaçâo“d ™
ou negligente dessas leis f'‘^.“'dada

Pecado contt „ nosso Criadll^"’

Pregado hl 3.1° ̂''angelho a
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í^"^°hamaos tl^PocaU^^^
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gressao das leis do con!“'® *''^"5-
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todo 0 sistema nen^oso do corpo, sa*’

0 único meio pelo qual o céu poé^
comunicar com o homem e afetam

íntima. Qualquer distiirbio
culação da corrente elétrica do sist^^

nervoso diminui a resistência das

Ç3S vitais e o resultado é o aniod^^

se

d

*^niçòes

^dois

da
niensagcm ad\cntista no

concxào traz luz

cvamzo-nnportantes do

antiélica no preparar um povo para a

\ inda do Senhor.
'’38

Pnra os últimos dias. que é

'açàõ^r"'°?'‘gcm angélica: santifi-
“imssão. Ela

L ®^ade

Iho

^tef( também conecta

saúde co

também expandiuEssa ligação

o entendimento adventista sobre o

plano de salvação na qual Cristo, o
sumo sacerdote, intercede por seus

santuário celestial. Depoisfilhos nom a salvação do

dadn^° ^^^hite disse:
por Deus sobre a retbr-

dn salvaçao c

'^^f^sdevl°l""do. Homens emr>-

huina^^ nifonnados sobre

^lü2

ha de
a

0

C

"!'®°qual de habitação.Os
" ttlorH ®0-
'"“fdonios fiéis.”

as ^’34
sensibilidades mentais.

O conhecimento de que

comunica com o homem através

nervos cerebrais fez com qne

^^ntistas defendessem que
^stea é tão essencial quanto
espiritual O cultivar da saúde

**itaria seres humanos serem

ns por Deus no máximo de

^ncialidades. Ellen G.

‘a vida física é para ser cuidl^i-

vi^"^° oducada, cultivada e

sf

üS**'
0'

iC
dlS’

fi'

para q

de 1844, ao iniciar-se a segunda fase

de seu ministério sacerdotal, o juízo

investigativo, uma purificação

feita simultaneamente no céu e na te^r-
ra. No céu. Cristo estaria purificando

o santuário, enquanto que na tetra, o

Espírito Santo estaria purificando o

povo através da obra de santificaçao
e selamcnto.

seria

SOUs
37s

%
íp|ç

Dentro do contexto da sant.ficaçao

e selamento, Ellen G. Wh.te explica

a refonna de saúde e importante

.alc.nçad.e„<,—
3o desconsideradas, p ,

lei de Deus. Sua lei e es

Seu própno dedo sobre cada
Lda fibra de nosso

oer,so«c.d.f;e-*2Xt

confiada ao _go para serem

que

que

que
sei

reza sao -

transgredir a

ciTta com

neiA^o, músculo

^^^Pósito H
S.'^ensage,^ ^ Pregação da ter-

Para preparar

0

[ ̂tta^^icar co,! "^'‘"^''■a de Deus

^Í"ita a das lei. « a

seu

^^ref^P^-^eiaçãoí^^^deimpos-
X!f de! í*"® coisas etei-

\>Po!,^^atifieVãoTo'"''''"°

í?%r> da Sua vinda

SXa^^^Elie^^^ ^ise final é
qPe -a quando

\!at ̂  h grande !! ®
^la ! Povo p '■abalho, que é

'V" ! 'PtiiÍ! " do Se-
'Penj!® "°nectada

'^%p®hcia da ' ® 'usti-
Panfi, ,!jesma, é a obra

■^ceira mensagem

ue em homens e
natureza divina nn<í<;a serpossa

^^a plenitude. Tanto os
nientatS’ ^

trem^
como os

c

em

(íp ,^^‘^^^^ações, devem ser
maneira que possam

^^tsalto ●grau de eficiência-

,dvs»;^r
Por

outro lado, para os ^
Considerar a saúde física ac ^ qí^

San- naturais que reg^
h

Odes
gredir

umano resulta natur^^,
cacà^^^^^^ de baiTeiras na ^i
na

í

"cad e o homeiU;^
e bpk ^^^*ação do princípio
Vas /"'^^bota as faculdades PJ^y*|;

'"^P^ssível para 5

if'
●’í

eiU íi

bre . ^ dar o verdadeiro
''

ade sobre
devendo
Deus

z, 0 . direito

■«entais a
°'P'ftuais.33 fí,i_

CUsde

ras,
cas,

SaOde fírisicA E espir abusados e^  *TUal

‘comunicação!! °"‘end
feta através dos!!

G- White - °’^os

Os

c

°eafirmd

restauraçao da i

”39

raiu
saúde, tambémque j

meipé
®rdades eternas. íí36 deoho A mensagem

seria o meio de
e

M’
scape para o tempo

,iHo por Deus, para que

-  P'!,desse resistir às artima-
Seu PO''° P'

do

ds Dentre estes ardis
nhas de í^a ^ enumera

.incipais a indulgência com o
■atificação do eu e as pai-

rebrai,I» U

Uerv
Hos

^

So cérebro Uou
SEGUNDA VlNP^queque Se

^‘^uiuníí
Os

de saú^^^^^ oonexao entre
é uj^ ^ ^ 3 segunda vinda

^s mais importaiit'

carn
^om

do inimigo.
como pt
apetite, a S*
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«ente sob 0 domínio do’pèc"d'r °
^possibilita de compreender
dades b.bhcas, Como ela

impossível narl . ,
enquanto viverem
cado.nosh b r

e 0

as ver-

^dvertiu a

pe-

Reforma de

cada membro da igreja
nesta obra: “Nos

tempo em que cada

membro da ig^» ̂ jo.nissioná-

®"volve'--se®J^, „sário cheio de
ria.Onuindoeum P

vitimas de doenç^dos os lugare^P^^-

soas estão que nos tem

apresenta cjue
deveria se ■-
estamos em um i

envolver

nhecimento da igreja
sido confiada- Os , ^ ^ fim de que

precisam ser dc^^^^ua responsabf'-
possara cumpri^
!adedetransm.™;Íaraqueo^

nhecimento
saúde prov'd« ,
tinuadetraball» subver-

con-fonte
dofiiM.

ia uPin

tempe

to-

Quan‘'“
terem as ''b 0enà^^ posiça^^

“'"'f
de conscjc" ' ^^seufCP;

deveríam ""^.^nheccd»' „s»s das
.oniarem-== i e rassim ^

.r orevena^ e q que a

O tfabalh° "cristo

de

conão

««■»»>"

e con‘0' c o ^j,da aos

doente®^ a oP‘ÍiadaP°'
deseja fi%esc>«P®"
tados seJ‘

● n

da i'pessoa limpa c pura. não poderemos
aprcscmados imaculados perante Deu

êt^eja, facilitando testemunharo
do

^nior de Cristo. *'Há um trabalho a
feito pela

‘l^^ginam
^^'sse Cristo, 'c mc destes de comer;

Estava sedento e mc destes de beber:\.|J
estrangeiro e me acolhestes; nu,

e Vestistes; eu eslava doente c fostes

nossa igreja que poucos
0 que é. 'Eu estava faminto

^nie
^●sit

Ela continua dizendo que este
halho de piiriíkaçào deve
pelos ministros. Eles devem

meioio eíic^
0 mundo que e.xiste um
para libertar lodo aquele

‘O

tídoto f

viví
]áo

escravizado pelo pecado,
deve saber que há um aiV-

em a saú-
^^gfadas.” ar.-

0 pecado. Quando o trabalho

‘Missionário inteligcniemente^^^ç^^s
D sofrimento e salva vidas, -

sào abrandados. Todos git*'
são ajudados ficam cheios ,j,v(iídlínt^
hdào. Enquanto
missionário atua no corpe?

trabalho0
p

me; eu estava na prisão c voce
-...'Este é o tipo de trabalho

*^Mssionário a ser feito. Leve a

^oent^ jostiça nos lugares onde os
e sofredores estão.

‘ara

^eio

d

Quando 0 i
deres

não parecprí

grandiosos
PNavra de Deus ! ® ""Psos ..

to é
- sào enfrannuviado,

quecidos
morais

'"d^lgências, '

^ neutralizar r;que tem

‘ntelec

P°'' “bj

çstg ^ eumprimento com êxito
ttiin: Ellen G. White diz que
faei deveri'iam estar bem prepa-eiismte

‘^‘^Mhecimentos das leis de
.^‘^Mossos ministros trabalhas-

P^‘M obter uma educa-
linl

^nam ta médico-missionária, eles

Miais b

no
‘"‘O coração.

Entretanto, para que
^e êxito neste trabalho^
^eu povo a ter uma clara

IO,

etivr'^'^
n'"da CO

parao
uni

em preparados para
-vj - '■‘Mbalho que Cristo realizou

pj^*^‘^^‘^'^-‘Missionário.
pregação

de saúde é o trabalho

clev ^^^^^^'^Mário que cada minis-
‘‘isf.. estar envolvido: “Os mi"

^ar 0Co ‘Ho
”46

Para ela
para r

forem

seus requerimentos. AssiiM'
é convidado a “ingerir os

‘Mais simples, preparados
‘Mais

d
os

simples

Um a

, para q^e ^ ^
''^‘■vos do cérebro não lis^^.j

^Mecidos, entorpecidos oo P pí
^2endo impossível 1 e ^
^‘scemir as coisas sagra ^

expiaçào, do purificad^i^^^^el.
como de valor

da

to

cio
vi qijg

Israel'^

Sl

para
que

’,^Prip T .^^ongelho deveríam pregar
^‘^0 de saúde, pois estes têm
*^^’Os h Deus como um dos
^Ovq ^^oessári

. Perfeito ,

Sos^Pios de

a ’ ^OiYi preparados tanto físi-
^o

umtos para preparar
em caráter. Portanto,

saúde nos têm sido

ntalmente para receber
bênçãos de Deus. O

rnédico-rnissionário tem seu
Parte ‘10 fechamento do traba-

Fissão ír

Para os adventista®’
°rieiitaçòes do ministério S j|J

G. White, a
°niou-se o camo chef®J’

que é a propagaÇ"° '
eterno da terceira

f''=a. o conhecimento /
^●^rma simplificariam ^ a^\
^ do dever cristão pa‘*^ ^

os em

Eu Vi ,
Possoa i

repro

qu
Sua

em
e D

'mpüj.
eus

Oào rpr.
aedeeu. ^ohecp,-

alm

Ih 0
ós-0

F. "iQ e do evangelho.
^

da PreN ”47

 este trabalho não está
‘Ministros. Ellen G. White

nte
Uipa
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ram incentivos e apoio finance.ro do

casal White na preparaçao para ob

,,éd.co-missionária destac.se oDr.
Ele íomou-se a pesso

medicina natural de seus
- fora da Igreja,

teológicas

mais
Kellogg.

influente na

dias tanto dentro como i

nescente sei^

de salvação

aos outros oconh "'‘"°
ento d

importání'
conteJíif^*^

^seu método deve

^ cura física deve juntar-se a cura

^^piritual na pregação do evangelho,

■médicos, pastores e membros
responsáveis por este ministério.
- pastor deveria ter um conheci-

""Mo deste

^'‘^'CLUSÃO

^ reforma de saúde dentro do

siir adventista do sétimo dia

onde
sào
"^odo

ministério de cura.

A
‘Pov

^co'h contexto cultural e histó-
^ século 19 na América do Nor-

uma gi-ande descrença

Cfe^ ^ ^^^dicina convencional e um
despertar pela saúde através

’  ̂̂ ^^"‘‘lentos de temperança que in-cluí
" Condenação de vícios como

ção ^ ̂  ^^coolismo, bem como a cria-
losé para o viver saudável,

a
tab

dos primeiros adven-
Pou *^^^'^*^'nadores de saúde, partici-

Peste

ser nosso método.

rnovimento de temperança

0 propeSsiio. beleza e
da mensagem de saúde no

missão é,
íveidesen'^

‘■35

santificação
segurar o mais alto possive T

*

c imento da mente, alma e
das as leis da natureza—
dc Deus — são designadas
bem. A obediência às
verá felicidade nesta vida e aj

ida por^P'-

c

co

preparação para a

es-
c^

Ptri profeta

«!«nd.vi
le.çSÍ'"”'»'

aos

e como
salvífi

este
CO

®femu

para rpo-apresentar
oomo devem
trá-lo em sua

sâo

Todavia, suas “"jS^vatam-no a

®  ̂Tmovimento adventistadeseparar-se ministério profero
Muito embora, -

apostasia do Dr.
seu traba"

hou-

na

Pnrtilhar
3 última

iTien-
pPgelho

' rneios
Precon-

s

e rejeitar
Ellen G. White

grande ^i„uou

0

ve

Kellogg, a ‘®'^®Í,ionário fundando ou-
Ihomédico-m. st°"^^.j^„aAmenca

instituiçoe undo.
outras partes

tras
de saúdee em

ndo.A
Hao é

mas é
0 ev:

um do

^^gem de
para este
^9's efica
ceitos ealc

Saúde
tempo,

ancar "
^ '^^nsageira^ . P^^soas para n

Senhor'^dte

grande Cl, “'"''^sionár- °

zes para
A

que.K ^'famen. ^'®®a

^®°'*averH °‘Cantinho

^ PRfa ‘‘
nr ao

^sada
gares^

mào di
gélica
do an-

qual
deve

^ ^sado

A i

^ de^«tdos
cero

um ou.

Pf

ganh ^en.
es,”tiao

^Pen

SL.M.ÁHro
eciiJ'

A reforma de saúde
pelos adventistas à
"'ingélica através do dec3
são holística da naturez^

■iedade àe

s
anf

iiu'^ .oi''
rfí'

riireito dc propi

teologia
Os ad-

aaem da reforma

»“®'” .,tí=i»» "5*i>‘-
«a« “ *w > «f””"’

na

teve de

saúde com
llca adventistas

taln°Pl1eCns-

hoinom;
derem

ir entre

unda uma

ver-
certo

con’""'/''
doS fsuas criaturas. Deus se

*^s seres humanos atrav^ _
do cérebro e a transgt**^^

saúde cria uma

fnunicaçào. A aplicaÇ^^
ho.tie”®.„ríiS.^Ptos habilitará os

sente*
de saúde ê

Para
i

os
 essenc

povo par» * j®porciona “
to,poi^®'“rentr»P®“^

niensa^^^

dades esp a et^P .,j oo ptO'

vida

rradoeapr^^^jeau^'* çao
„or Cristo . gção, "“/igvaremos

carateh ^,nens = ggçãodo

ee

do

í»'"T,,ô.
w^d®''" ® 'o homem e

conio

tilod® .gcura»® da men-

pef^^^LneimP^^^jiAdvetW'®A >'5du n»

úpa^ de tomar-se cristão, mas
^ rnensagem de saúde ape-
das visões de Ellen G. Whi"

^ terna. Através do ministério

br
.  1 na f jjii'

.eiúP 1
fução dos crentes
^ segunda volta de
E>eus ao final deve ter t

transformação de
tendências para o P^^jgd^
purificadas pelo ^
D

entender as sagradas eso^
Ponna de saúde e esseo

0

iO

eus suscitou wifitef ^ v
Po do fim, Ellen

urna luz especia* jo- ./
"

2er

®scente, à mensaget^
ser pregada a 1° jd

® a inão direita da ),3 t* //

®"gélica e a grande c p(y'j
° evangelho. Ela $//

e habilita o P°''°,jcO'P’dp‘^
^®'ho. O trabalho ^

niiiP®

te
br

G- White a Igreja
tia j "t^ta do Sétimo Dia foi impeli-
tod P^ega,n: ̂undenando muitas práticas de

^  de saúde fora do movi-

^^^^^tista. Através das quatro
^ ^^ten G. White os adventis-

%rt|^g^^^*veram uma visão única de
^Or)g ^ suúde onde a saúde física

I, Ti^ 3 saúde espiritual,
i  ̂ Dllen promoveram o traba-

^ aceitar esta mensagem.

^ fundação de

t  saúde e a capacitação de
desenvolverem este

‘ Dentre aqueles que recebe-

oclan, a veM ’ “'®s eu,"

‘^°’^ãocí'‘^-”Todos'''®n5o?o>>'
"'údicos ''*»'ios a f «tem ‘

as'!r'°Pários ’’'>har 00®"'
^^darqi, ^tíias(í„

«4;'”"’ es

de
sagem

era 0 modelo do
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do Sétimo Dia ti.

EiÍ a wt profético de

uma grande

a atencàn o^a-

da mensagéS “ ""f®'''
apresentou os aslri ‘«'nbém,

^^"otógicos da ^
d-'Ocomoe^,^ ■ --o mos

'«ada avante NaT ^Of

tran-

"«“‘'o opcional de não ét,m
"^"0

G.

, nem 0 único missio-

®''angelho, mas a ^*0 'ev

o'amação da temp ° ̂'roPa ̂

t^^ídTr^ames.
aplicaç5o^™®“o Possívei''°/®

vidadiánr‘oadas,,3^;;avésda

^STRE DE 2010

tiveram

aro

úa pro-

an-

será

n

:::raich:“aciar;.in.-/i-/..Rotoson.

defendia 0 sistema Priessniiz e
^  nhras sobre hidroterapia tais

TTL^neWater-CureinPreg-
como; Joel Sh . uitistratedwilh Cases,
nancy and CInIdbn th- ^

dico que

creveu

Sho.ingd^eRc>uork^^^^^

Mitigatifig Y^j-k: Fowlers and Wells

tiiriení State ( e yfyjrotheropy o^' ^ ^
Publishers, Processes

and

mer-Cure: /« '

Jwelts. .8 0);
(New York. , ,;„c Wa«ag®'^''

in

ame.. Their
Heallhc.'>‘<Disease:o^^prFo,,u-

lal Work. “ York: Fowlers and

ed.

.,,d Physiciat^^ , piseases of

''“,, 85 )● MmPy^iZcticat Work
:  nescrim “"‘‘P, S52)-, Tl<^

IVomeit. A Wel s,

Ma...'- ^^^‘’ÇX‘^Modesof

Bathiag’ ^%otbing' %\th Des-

£í55-;sBííscriptiot^^ J cjfjployed D> ^„„ption:
● Its

Means 1852); Treatmenf

Fowlers C‘"'" "Humoirhagofro’»
m^”'‘ Lce Co.cer>"1S^. i„„a, Bivnchi-
:  ghs, Co!*' Fowler and
the i'"«í Tnroat (Ne« ^

^^'‘'^TdícI and and Cure ofDi-
u

tis.
Wells

eoltb’ ,f},e preycntiof processes

,eases:^^tíj!lnstratedy^’f^
of vork- em José Bates

£í'>
Ser^we ® parimooi
ConfW^'’'.U^for.<Wo>y

■ienc^"' ■

ses

1* prison,
jdoveinents

pei

' Conrad. P.; Schneider. J. W. Deviance
^>^d medicalizíUion: from badness to sick-

(Pliiladclphia; Tcmple University Press,
p, 82-85.

^ Veja D. E. Robinson, The Stoiy ofOnr
Health Messcige: The Origin. Character,
y Developmenl of Health Educotion in the
^^muh-Day Adventisl Cluireh (Nashville:
^outhcni Pubüshiniz Associaiion. 1965), p-
'3-27.

'i I

'^iteria

'JCíí

Sylvestcr Graham cra um ministro pres-
1826)queno americano (ordenado cm

minhos * f
Wla comunidade nos ca

forma dc saúde. Como Elleit
ii'^

temp*^
disso. *'Ao aproximar-se o
úni. nós dc\'emos proclamí*^ ^

da reforma de

ki

mais a queslào (io-^
c temperança crista.
numa maneira mais
úa. Nós dex emos lutar ^

enta^:
dec

. nào ap"^para educar o povo p de ali-

ieiiJ
mas cm prática-pahnras. '^'^egava temperança enfatizando o uso

●^entos integrais c dieta vegetariana. Alguns
Graham.de

seus trabalhos sào; Sylvester

rec

prática combinados têm
iiiiiíi

^^hires on the Science ofHuman Life: Con-
'"''òjg Three Lectiires-Eighth. the Organs

Their Uses ; Thirteenth. A4an's Physical
,  and the Structwe ofHis Teeth : FoW-

the Dietetic Character of Man (Batt e
Published at the office of the Health

..^foiTner, 1872); A Treaíise on Bread anc
^^d~AgJa]^jf.^„ /pj^ygon: Leaves-of-Autum
^^k

Pr

s, l978)
' William Alcott (1798-1859) era um

educacional
de educação e

^édico^ ofessor, reformador
 autor nos tópicos ■_ d

influencia.“

0 povo rem
po de preparação pm
^ie Cristo. Uma vida

é prometida por Deus a
praticam os princípitJ^
cliegando o tempo em '

oS*!

professam crer na teicei' ^ j;líii^^^[jiV
ungélica experimenttim^^.^^jes ^jii' I
^dver saudável. pri*

^ “vida esta cheia

para a prática missitJ*^

mem, mulher e crian*?^^^^
diariamente a sem^* .^5, ,/

osabertas todospara
0 trabalho médico-

bondosas e obras

^Bipliando-se e

^ada ponto de seU /j

toinos 0 trabalho

da afluência de

J'os de águas a jorrai j
oobrirão toda a teH^
cobrem ”.^6O mar.

a

"tédico.inissi

'eigos""?nii-
Drm- e 2: deve^,

Por

'. h!

Por

0 pre-

^nsi
O

todOs®res ein
guia^s Ud

J '"'■olífero
^^Ucl

pr
-'

sa,'j^' principais trabalhos na área
sào: Williai-n Andiiis Alcott, The Yo» g

^y^^-Kceper: Or. Though!.^ on Food cn^
I  3d stereotype ed. (Boston. ●

e

4  1838); The Teacher of Health, anc
g  of tbe PJinnan Constitiition ,

* ;̂ug, 1843); Tea and Coffee: Their P >
’ Intellectiial and Moral

O  System, Rev. stereotype ed. (
Light, 1844); The Young f

● W.
M.an

f^gGment ofChildren in Regard to H
■  hh stereotype ed. (Boston: Waite P
'  846); Vegetable Diet: As Sanctxone ^

^^>cal Men. and bv Experience in
,  j. fl System of Vegetable j
C!

l

- ^nd ení. ed. (New York: Fowlers^^
o7;;:>B49); LoLes on m and^^lf

Cenvs and Means of Phystca

,s Pm,„p3 Sampson and Co.por^ ° ;
The Laws of Health: Or Seqnct

oiise I Live in ” (Boston:
p jew

Ensinar
gare

0

balh0 a Ser
bios

,b oein
^UlY,0

PRRÊ

O i

5  j;’ iv y
'^^‘■ticiilarmente por

líderes do adventisf^y, 4?
Ellen G. White em 1

J^^is desta visão quo ã hoh
’ 0 de vida adventisl^ ^céti'^^doentre os Adventistus

‘th etlda ^ H

^^uipany, 1856).
,  f>r. Jackson e Dr. Aiistin forui^
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reached,andthattheprimaiy
tân ● ‘'11'tigo retrata a impor-
Ch i'ádio como mídia capaz de

Piir a missão de propagar a men-
Ssiri da volta de Jesus. Essa mídia
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um passado não tão distante
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not beeii

elementofthisjobispower.

Introdução

“EramadmgadadesábadaLton

não conseguia eu lado
in,undodeummote.Aos

silen-

nunca. Seu
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estava um

sair com ele por

S,raisiSdoqueos

j. . ● ua vanguarda, parece resis-

^Os inovações tecnológicas
modernos no disputadís-

Hig ^unipo das comunicações de
e ainda fazer a diferença, caii-

^nipacto quando o assunto é a
§^9ào do
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Pre
evangelho

era um “eTndigna,
amada por

niada?Como
9 preferiu

emchorava

“°^r*”difpodenaser

. Este artigo
como a Bíblia aborda a

e  ̂ enfatiza a necessidade

de divulgar o amor de

n^o uiaior parte do mundo ainda

hiQj. ?. ̂ ^^9^do, e que o elemento pri-
’ul nessa tarefa é o poder.
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aca-
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, Seu plano e de re-

Seu oróprio caráter. “Havendo

2es, e de mu

da Salvaçao

de revelar omas

envolveu os
da co-0 plano

Líiian continuou
Esse é só um exemplo do poder
Palavra de Deus através do rádio,

^sse meio de comunicação tão anti-

So e simples pode ser o veículo atra-
do qual vidas são transfonuadas.

^ tádio, 0 companheiro que nos faz

'^^aginar, ver, sentir, criar. Que pode
Irazer a Bíblia até nós. Trazer Deus

nós. Trazer-nos a salvação,

f^esde o relato da criação Deus

tnostra um comunicador buscando
ítazer salvação-nos

- Para onde você quer ir? ,

- Poderia mc levar até o esta

- ela pediu.

Quando desceu do carro

que ha\ ia muita gente "■

noioti

3'
sada. Ela se misturou à niu It
via entrado uma única

lugar, para assistir a uiu
famoso tirupo musical-
música e se considerava

Seus amig os lhe diziam
alizava o amor e por
qualquer modo, ela gosta^
ca e, naquela manhã, senú
pelos hinos que uni gra*^
lava. Há poder na
Ela é capaz de criar e
manhã, a Palavra de Q^u
milagre na vida de Eíh^'
amor de Deus reiiovou ,

.H

nat]^vez
dei*

liii^
efci’

quela jovem quase
cisões erradas. O texto

cra; “O que encobre oS

sões jamais prosperara^ ̂
confessa e deixa alcançar

^^^28:12). . >s'y;
Muitos anos „ s®'',,!) *1''

uma pregação, f^ jo »
sala pastoral, aguardai
Die levaria ao hotel-

~~ Há uma pessoa
Prirnentá-lo.

qií^

-O
0

em
m. De-

pecados. eÍ;
P^ranosperdog^ ® e justo

P^'=ado. p!™'“"‘iezas desci-
esc

Seos

Fe-

em

san-
en-

uras do
tudo 0 que

mais sigu'fi““yfse'TomI>nicou
niunicaçao. Deus ^

muitas maneiras, ^^jgjivo foi al-
diferentes meio ^ ^

de

cançar os pais, n P a maior
quer nos alcauç® notícia: a Pala-
mídiadequeja falou

encarnada. . gg de rituais
criou, entre Seu povo «
vra

e símbolos, ’ Para a comu
uu se compreensívelm

cação de D«|'^fmaioreaina.si

compreensível ««‘ ^risto Jesus, V
“Mas, agora-.® I ge, fostes aprn
antes estáveis ...e,

a
por -

que

deffióa‘^° n pamd® j^izade,
eslava no „„ só

de liê^*^_ gj^tre nós ® , veículo)

m®‘°’ , nodenios nos
pelo qna' ?
LmoPai-

0

conCristo

”'

. Ele falou e tudo
fe2, “£ disse Deus: Haja... e hou-

Pela palavra do Senhor foram
^itos os céus, e todo o exército deles

P^lo espírito da sua boca”, “Porque
^^lou, e tudo se fez; mandou, e logo

(Gn 1:3; SI 33:6 e 9).

Ve.

tudo apareceu
O

beste se

senri”''®' '"e tudo
●’^^Mesus7'>b coisa você
"'■"otridoí ““‘tafonn^ Fi’"'®"'°'a

''®t'lade*C '^'inilo en
equeet^^^ieaqu ? Podia '

ct®'«Preí' PW a?
'lbeas>>buio '^^®btido,5'=‘
Ao tell^SbiPas I, ’ ®°mo o„'
trn I . ^^ssem ^^^**cndo

atos criativos de Deus foram ex
l^i^cssos

s

com palavras, através de uma
^'^inunicação perfeita, sem ruídos,

^^rdadeira e poderosa. As palavras de
^Us são a expressão idêntica de Seu

'^^^^ter, por isso Ele fala e acontece.
Deus e o ho-

Deus fa-
A comunicação entre

.  no Éden era perfeita e -

^^Va Cara a cara com Seus fi lhos. Pu
após a entrada do pecado, essa

impossível,
fazem

Í^^Uiunicação
Mas

tomou-se
as vossas iniqüidades

^^Paração entre vós e o vosso Deus,
^  Vossos pecados encobrem o seu
Dsto de vós, para que vos não ouça

ç ^ ^9:2). o pecado é o maior ruído c
J^Uiunicação de que se tem notíci^

humano desde a queda no É cu
9ue pagar o preço da desobedi-

que é a morte, e como conse-
^Ucia de seu ato as possibili a e

7 Voltar a se relacionar com Deus de
direta temiinaram. Mas l^cus,

^ sua infinita bondade, buscou -
for-

^ida.9ue
oii> tida na

verdud^ que deve ser co-
.  cpres humanos, e

A

Bíbb^ ^ todos os se . -t^gio de
inunicu^ ^g^gr de

if”, 0» B-
""ÍS conl»»* * é a »»●'Essa

'laciob®"'-re

geni ;

^ resP‘J,í" /
~ Deixe-a £"«'^'^. 356 ^V |,f

bavia terminado a ujj ^
bpareceu. Eu não /
bquela mulher eleg^’^.^ip Â
''ia visto antes. Era b y
^ia era uma arqu^f .
bda. Uma mulher

fi lhos e uma

rilhante. Era 'ijaP-'
simplesmente

^hà on,
Onze "'^nsa-

biepi. tjpberia ,, J* alegroq
3niord^®'ojava "^cer ^q;
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Iria ao
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metas “A palavra que sair da mirà

r..o. ‘
5" ,, 0 .n« * '

5 a mensa-

sa missão. A Bíblia
meios de com„„- vários

®'blm.nâosertào

a que
à luz

nova assiHá

visitá-lo, e, inipôs-lhe as mãos e o
Cürou” (At 28:8).

Em parques e lugares públicos'.
pois, a uma cidade de Samaria,

I ^‘^^da Sicar, junto ao poço que
tinha dado ' filho José” (Joa seu

4

evangí'pelo meio do céu. tendo um

llio eicrno para prcízar aos que!*^
^  cadanaçao

14:6)-

se a

sentam sobre a terra, e a

tribo

S'

gem que 0 A missão dos
e essa é a noss ^ mensa-

seguidoresde

do amor d® ,1,0 (boas no-

todoo mundo, pam
nações. Então,

gem
será pregado
vas) do reino por

m.

.0

, e língua, e povo" (Ap

Hoje. com certeza

mais opções de comunicação

nos tempos bíblicos, e as
quadas ao nosso tempo

teinos
3n

sao

muito

3no 600 a.C.
jã havia

^^gist

tempo,

Hab-
n„ ®'"seulivr

P®*' ''O0

arado

Iiiuiíolía do
 dO<l“®

mais ad*;

ciique

o uma

ntilizaçào

a de agiij.
mensagem:
adisse:
sobr

O
escre-

tábua

:5).fevelaçào
dos'

testemunho a todas^as
virá o fim” ^ ' tá relacionado

Ofimdosmnt^elho,qu^^
pregaçao 0 .j-^jgsaspcs

comunicaça _ t.onaigre-
foram batizadas

icadores

este ev

com n
ato de

soas que

ja como
comuni

um

ativos

d
jtadoressão pa

A bordo cie navios: Paulo em sua
2ara

Senhor

''® a visão

me
à Roma. “Portanto, senhores.

^ bom ânimo! Pois eu confio em

(At 27:25).
,  Ao

'’’ope (At

^'nlto a

S.A-

>cnd
D

estar viajando: Filipe e
0

8).
ic caminhando: Jesus no ca-

Emaús (Lc 24:13-15 e 27).

praças: “a

aceitãSda us mais accssí\ eis. bem

utingem um maior nunieio - j,.

:id.dc d=
dcforiiia^' ...

com a capac

tender a mensagem do

■■«spondeu
grava-,-

possa ler
A . Wc 2:2)

'C:

®ensuai!^ ’ porque noa ° ^ui-
=^ocara!’^^''o inade„L?'" ^osti-
Sertar;®=>daformrd\P°dem
'  ̂ que e

s
para que a
^orrend até0

passa
to i

Eia deve en-

veis,

0

^n
“ivfdestino

2''"*C'r*'"»eÍ°
"'^nte” tp, ° oopo 0. quando

! "'Plo da dev„

ob
Qtiand

viaa! ‘''‘‘ho ae ^®r
''ra 00!“^* Ordem’!''°"‘idào:

fiííí

s
^ar
A
cob, ede t

,
qriem

objetiva. Eis por que
'em SC mostrado extrem'”’''

iis0

seguidores
diferentes

Os
de

®

o

... e todos os dias

ente

para o cumprimento

Depois do rádio, ^coi”"

surgido, mais atuais e
‘'t TV c a intemet, mas a

rádio jamaiS^P^fiilíi.^^
seu posto respeitável
alcançar o coração das
ao calor e a humanidade
gam em suas característ’^^

Etm dos segredos do st|^
^01 divulgar o evangoD^
aa própria Bíblia. No
^íicontramos o evangol
do em circunstâncias

'ares às próprias do rádio-
'■ /»■■■

paia os teus. Anuncia
^ Senhor tc fez c con**^

0

a unjorensa cor

S^’

e Jesus , coope-
.niover e

elho-

todos
:,n fim: pri¬

rnas
a

praça..," (At 17:17).
P‘ Em escritórios de negócios. donsl

®-ldoevang
pf^<jesus]:Id®P“^

Edisse-lhus Vvangelh°ggéo

»»»«'?;«* «5» «»-
cia na P f „de pu^ ; da es-

colha pd^"'P,^vra. E^sa
ytilizaÇ^ go da r tjvada com

estannos

um
ram
facilitar

todo
a toda

regemdas que co-

a
niiiu

todo muudo
de rádio

ira

dessa
vivendo a er

desáv'

evi na alfândega (Mc 2:14).
Ca /■ Em reuniões sociais: Bodas de

(Jo 2 :l-2ell) .
● Em todas as p ...iam portoq artes:
parte, anunciando a Palavra...a a

(At
8:4).
Vi

UTios, portanto, um breve paralelo
diQ ’ as mídias do tempo bíblico e o lá-
doT^^‘^ando claro que as abordagens

ovo Testamento coincidem com as
^ Raridades pertinentes ao rádio.

^atre

Pe

A
""""^^nicação E A MISSÃO

D
^us é um grande conuinicadoi-

vemos em Sua Palavra:
^^^ípio

No
Verbo es-era o Verbo s

da igreja
indispen-

inissâo-

ua Pripala-
xào de ti...” (Mc

£m hotéis ouP^’ K).

, e o:I5).
^tdade é Üo Derts

■')● Deus
Verbo era Deus...

um,Palavra são
e 0

comunicação faz pait®
de Deus, Deus é um comu-

or poj- excelência. Comunicar

e a
da> a

im

-v:

lot.vojpri5^

Paulo a Roniu

aCom ele à pousada.●●
o  » *

O . Nas prisões'.
Pi
Pr ideVam

^ciTiais companlicit^^
‘"vain”(At 16:25).

Junto à cantei

e cantavam

d

exata
Suasrespostas. E foi dessa

que Deus estabeleceu
Em

com

e>r'"'V
as

Natural

voancí
doutr o0

anjo o bf^-"0
co^NCm oama, enfem'io
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-«é7.,;*rS
faz através de um ^ "ão

ment

que

que

e técnico mas

=^P‘rimal. Acima de

' ^^niunica
^oniunica nri
é. Para

garcada

^ocê não
você 0

qu

perdê-lo. Atualmente, o ™.

nicipios brasileiros com^

viço de radio, pro d^^p^^
rádio passou d „^eosbens
88,9% em 2008. U ,

duráveis e serviços que mais

nicação(TV,inteme^,y^^^
proximidade tem
ser um elemento jnde-

tumbém por po^
-  ia da energia eietr

mem até o seu batismo. “AtecnoIOo*

pode simplesmente executar a

missão, o que nào deveria

dida com comunicação. Transm

via ondas (rádio, TV etc) ocorre
elemento'

persuasão que conta, mas o esp

opoder(lCr2:4).

O rádio, n-ansmitindo o

da Bíblia irá oferecer o camir^

trans'

de
envolvimento.”" Nàoéo e

as

(pen®

^ eletricidade a lâm-propiciou

elétrica, o telégrafo e o cresci-
●^^nto dos demais meios de comu-

'^'^^Çào. A revolução nos transportes
Jl^^Porcionou uma alteração no estilo
„  0 cavalo foi substituído pelaHa-,
^'^fnou

eavalo (hp) e a chegada do trem
^ vida mais rápida e ágil.
nesta virada de costumes que?oi

Se
^  mudança de que

^  Q tem notícia: a velocidade da

^nicaçào que era de 6 a 18 Km/h
Pnra 300.000 km/segundo. O
simplesmente ficou atordoa-

entrado na era da ve-
Dos cerca de 1,5 bilhão de

^ ^ntes em meados do século XIX,
'Itie pnssou para uma população
Se ^ bilhões de indivíduos,

b

0

i*^ssou
i’‘*ndo
^0.

0

elo crescimento que jus-
^^^nço nas comunicações.

Ha ^ boiiiem se deu conta, esta-
da comunicação de massa,
ncertou quando, mais tarde,

que o mundo havia se toma-
nldeia global.

^ qne havia de mais pare-
0 rádio era a “telegrafia sem
^no se imaginava a possibi-
b:ansmissão de mensagens

do espaço. Então, nos
^ ^Prirh npós anos de pesquisas

^0
hPia

Até

Prii^^^^^entos, Lee Forest instalou
'‘estação-estúdio” de radio
'^ova. Iorque, em

^  ̂ primeiro programa de rá m
notícia. Esta rádio apre-

^ ̂ inferências e música de ca
nessa época transpam^^^

f, "Vanguarda absoluta,

t),

'^dpoi, a partir de 1922, o ra i
espaço para nunca ma

to e

pendência

Características

comuni-
Prova que

quer,
de P

DO RÁDin

o rádio surgiu

TSande guerra-“fp^jcolo-

Íío"’^ra nia^ ° "eg^ès P „s

E hoje. 0 rad ,„tre os
foram

tem-

básicas
re-

de

sição

co^"<£

Brasi'
rádio 1

no nao
do O

pessoas, mas deve
tocando pessoas através
bJão é pelo espalhar Bíblias
do será convertido, nias
amam pessoas, pessoas
'am o amor de Deus, pessoa® .^ jtas»

e “' Licfí’iO
pessoas comprometidas oit

e você

tanf"^®‘ramente,

®®ja suave .. ™^®suainL. ^
Uma a ^ ^‘nipiec ^ ^nuencia

apóstolo Pa , '®’0 rádio

®®dePauiof! ■.'* afirma- “p I“’®fente

® Paulo eÍ!'^oveÍc!r7as,
7''° P® Deus"? que°ií

que São can ° asada 7 ''^dia

se nós es7 " "’‘d>a, of "°'Po
“^=«fiosporE,;^“^®mrosdÍ3pJ^^spoq^

eunucoeo,

0 que

que

Um
0

as

O
Uma

njudar. Pregação sem g
® oração, tem pouco result^_
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sado fardo da falta de liberdade ou
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esquecidas nas cadeias ou nas prisões
da consciência, outras ainda sob o pe-

Foi assim que surgiram os primeiros
programas de rádio feitos por past®'
res distritais nas emissoras de suas
próprias cidades e também, mohva

dos pelo Programa A Voz da Prof®^^^’
muitos outros programas
ram a ser produzidos pelo Brasi
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ú Ibidem.
7 Roberto

Rádio-evangelismo
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Revista Adventista,em

^ferências
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(Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2010), P-
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^ Donald Smith, Creating Understandmg
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se, 1997), p. 25.
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