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Em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo 

como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem 

de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz 

da Palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância: 

a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. 

Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que 

nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. As mais solenes verdades já 

confiadas a mortais nos foram dadas, para as proclamarmos ao mundo. A 

proclamação dessas verdades deve ser nossa obra”. 

(Ellen White, A Igreja Remanescente, 2005, p.64) 

 

 

 

 

 

“Eu e minha casa serviremos ao Senhor!” 
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RESUMO 

Serviço e missão: um estudo nos escritos de Ellen G. White à luz da Bíblia é um 

tema que, para muitos, pode parecer ser sinônimo, por conta da dinâmica que 

ocorre no dia-a-dia. Dessa forma, a pesquisa procura analisar a relação que há 

entre o serviço e a missão nos escritos de Ellen White e à luz da Bíblia, por meio 

do estudo de requisitos, análise de características e variações do serviço e 

missão. Sob o ponto de vista da sua natureza, a metodologia é aplicada; já sob 

o ponto de vista da abordagem, a pesquisa é qualitativa; da perspectiva dos 

objetivos, ela é explicativa; e, quanto aos procedimentos, é bibliográfica, 

culminando, assim, em uma pesquisa Expositiva.  Para melhor entendimento do 

conteúdo proposto, a pesquisa foi organizada em três capítulos, sendo que o 

primeiro capítulo da pesquisa busca mostrar o que é de fato o serviço, seu 

conceito, tipos e objetivos. O segundo capítulo, intitulado Missão, terá um 

aprofundamento nas questões dos aspectos gerais, com atenção especial para 

o conceito, tipos e objetivos da missão. O terceiro capítulo, tema central, trabalha 

a questão da relação entre o serviço e a missão, mostrando que serviço sem 

missão é caridade.  

 

     

Palavras-chave: Serviço; Missão; Propósito; Relação; Ellen White.



 
 

 FERRI, Carlos Alberto. SERVIÇO E MISSÃO:  um estudo nos escritos de Ellen 

G. White à luz da Bíblia. 2019. Dissertação (Mestrado) − CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO, CAMPUS ENGENHEIRO 

COELHO. 2019. 

 

ABSTRACT 

 

Service and Mission: A study of the writings of Ellen G. White in the light of the 

Bible is a topic that may seem synonymous to many because of the dynamics 

that occur in everyday life. Thus, the research seeks to analyze the relationship 

between service and mission in Ellen White's writings and in the light of the Bible 

through the study of requirements, analysis of characteristics and variations of 

service and mission. From the point of view of its nature, the methodology is 

applied; from the point of view of approach, the research is qualitative; from the 

perspective of objectives, it is explanatory; and, as for the procedures, it is 

bibliographic, thus culminating in an Expository research. To better understand 

the proposed content, the research was organized in three chapters, and the first 

chapter of the research seeks to show what the service is, its concept, types and 

objectives. The second chapter, entitled Mission, will go deeper into general 

issues, with particular attention to the concept, types, and objectives of the 

mission. The third chapter, the central theme, deals with the relationship between 

service and mission, showing that service without mission is charity.  

 

 

Keywords: Service; Mission; Purpose; Relationship; Ellen White. 
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 INTRODUÇÃO 
 

 

Diante do grande censo de solidariedade que hodiernamente todos 

estão sujeitos, inclusive, muito por conta da liberdade religiosa que possuímos, 

somos motivados a ajudar a sociedade de maneira geral, e, uma parcela em 

especial, os mais vulneráveis. 

Tal movimento envolve membros da igreja de Cristo, que muitos 

podem, no mais puro impulso solidário, se esquecerem dos conselhos 

apresentados nas obras de Ellen White e da Bíblia sagrada. 

Muitos podem se perguntar se serviço e missão são a mesma 

coisa, ou qual o papel de cada um no contexto religioso. Dessa forma, indaga-

se: Qual a relação que há entre o serviço e a missão nos escritos de Ellen 

White e à luz da Bíblia?  

Isso nos apresenta uma hipótese que permeia a discussão objeto 

da pesquisa, ou seja, caso não se possa saber claramente a distinção e função 

do serviço e da missão no contexto religioso. Pode-se haver uma grande 

possibilidade de se perder o foco da missão, por achar que o serviço cumpre 

como um todo a questão de se mostrar a Cristo ao se realizar o serviço 

assistencial entregando alimentos, remédios, roupas etc. 

Assim, o presente trabalho pretende mostrar que em decorrência 

da prestação de serviços assistenciais a qualquer pessoa da sociedade, e, em 

especial aos mais vulneráveis, estes são, na maioria das vezes, muito bem 

atendidos, tendo, assim, suas necessidades básicas supridas pelas boas 

práticas dos envolvidos no serviço assistencial. 

O mandamento bíblico estabelece parâmetros a serem seguidos 

para que as pessoas possam conhecer a Cristo como seu salvador. Não se está 

aqui questionando o método a ser utilizado, por outro lado, se faz necessário um 

resgate ao verdadeiro propósito. Levar a mensagem a todos! 

Nesse contexto, a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem 

um papel fundamental na difusão e propagação do evangelho, contudo, 
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devemos ficar sempre alertas e vigilantes com as novas formas de heresias que 

permeiam o meio teológico e o dia-a-dia dos envolvidos na missão. 

O trabalho bem realizado, utilizando-se de método interligado com 

o serviço, e este, com a missão que a igreja tem. Essa sincronia será de grande 

valia para a propagação da mensagem nos dias atuais. 

Por fim, examinaremos a essência de cada seguimento e suas 

implicações, bem como, analisar os indicativos nos livros de Ellen White, fazendo 

com que os envolvidos tenham plena certeza que estarão cumprindo com a 

ordem do Mestre, ou seja, levando a mensagem e resgatando a dignidade da 

pessoa humana. 

E então, depois deste estudo feito à luz da hermenêutica, será 

possível identificar e apontar alguns dos possíveis vícios cometidos. Será 

possível, ainda, sugerir uma conduta diferente do que ocorre hodiernamente. 

A pesquisa não tem a pretensão de esgotar o tema, muito menos 

analisar todos os textos da Bíblia que tratam do assunto, bem como todos os 

livros de Ellen White.  

Assim, serão analisados alguns textos e versos que darão subsídio 

para a compreensão do tema proposto e para que se possa, ao final, responder 

adequadamente a problemática. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo George R. Knight (2008, p. 101), pouca atenção é dada a Bíblia1 

o que se justifica a proposta, uma vez que, a autora Ellen White, possui muitas 

obras que são utilizadas para melhor compreende-la.  

Dessa forma, considera-se que um estudo, tomando por base, suas obras 

irá dar maior entendimento ao tema proposto, um vez que: “por meio dos 

testemunhos, o Senhor Se propõe advertir, repreender e aconselhar Seus filhos, 

 
1 Ver também Review and Herald, 20 de janeiro de 1903. 
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e impressionar lhes a mente com a importância da verdade de sua Palavra” 

(WHITE, 2004, p. 665). 

Especialmente por parecer que o serviço e missão tem sido tratado como 

sinônimos em muitos casos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Analisar a relação entre o serviço e a missão nos escritos de Ellen White 

à luz da Bíblia. 

              

Objetivos Específicos 

 

 a-) estudar os requisitos do serviço; 

b-) avaliar as variações do serviço e seu distanciamento da missão; 

 c-) analisar as características da missão como fonte primária da pregação 

evangélica; 

           d-) avaliar serviço e missão com os parâmetros estabelecidos pelos livros 

de Ellen White. 

 Diante da problemática proposta e dos os objetivos apresentados, não há 

outra possibilidade de estudo a não ser verificar o que os escritos de Ellen White 

fala sobre o assunto, especialmente para se definir os termos e tipificá-los. 

Assim, será possível apresentar princípios norteadores para que seja mais fácil 

entender o papel a ser assumido e desempenhado por cada indivíduo na ação 

de servir e apresentar a mensagem de Deus. 

Dessa forma, será possível delimitar os parâmetros de atuação, ou ainda 

reenquadrá-los, muito em virtude da época em que acontecem. 

Com a divisão canônica da proposta de pesquisa ora apresentada, o 

leitor estará sendo levado a visitar, seja no tempo ou no espaço, a fonte 
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iniciadora do fato, ou seja, será possível saber o lugar e a época de incidência 

da ocorrência.  

Esta análise é de suma importância, pois possibilita uma avaliação e 

aplicação dos conceitos e termos apresentados, serviço e missão, seja numa 

estrutura mais ampla ou mais restritiva, bem como apresentar a visão 

empregada no passado e a visão a partir dos escritos de Ellen White. 

Com essa análise detalhada, se poderá, ao final, chegar à resposta da 

problemática apresentada, e, após essa conclusão, identificando possíveis 

distanciamentos do ideal bíblico e do que foi apresentado nos livros de Ellen 

White, com isso, apontar e sugerir o retorno para aquele ideal originário. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

  

A pesquisa está delimitada ao tema proposto do serviço e missão, 

conceitos e sua relação nas obras de Ellen White. 

Diante do grande número de obras, buscou-se obras mais direcionadas 

ao tema, como por exemplo Testemunhos Seletos, Obreiros Evangélicos, 

Beneficência Social, Serviço Cristão, sendo esta última obra, a central. 

 O que se extai das obras acima, são as seguintes ocorrências: 

É necessário pôr-se em íntimo contato com o povo mediante 
esforço pessoal. Se se empregasse menos tempo a pregar 
sermões, e mais fosse dedicado a serviço pessoal, maiores 
seriam os resultados que se veriam. Os pobres devem ser 
socorridos, cuidados os doentes, os aflitos e os que sofreram 
perdas confortados, instruídos os ignorantes e os inexperientes 
aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram, e 
alegrar-nos com os que se alegram. Aliado ao poder de 
persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, 
esta obra jamais ficará sem frutos  

O único meio de crescer em graça é achar-se interessado em 
fazer exatamente a obra que Cristo nos ordenou fazer” 

O Salvador misturava-Se com os homens como uma pessoa 
que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, 
ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a 
confiança. Ordenava então: “Segue-Me.” 
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 Diante destes excertos, fica referenciada a pesquisa no tocante ao seu 

propósito.  

 Já quando se aborda a parte mais conceitual, utilizou-se, como fonte 

primária o Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia e o Comentário Bíblico 

Adventista do Sétimo Dia nos diversos volumes.  

 

METODOLOGIA 

 

 

No que diz respeito à metodologia utilizada, a pesquisa, sob o ponto de 

vista da sua natureza, é aplicada, pois, objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo 

verdades e interesses locais (PRODANOV e FREITAS, 2013; SILVA e 

MENEZES, 2005). 

Já sob o ponto de vista da abordagem, a pesquisa é qualitativa, ou seja, 

considera que há uma relação estreita entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo inseparável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. (PRODANOV e FREITAS, 2013, SILVIA e 

MENEZES, 2005, GIL, 2008). 

Da perspectiva dos objetivos, ela é explicativa, pois procura explicar os 

porquês das coisas e suas causas, “por meio do registro, da análise, da 

classificação e da interpretação dos fenômenos observados”. Visa também, 

identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos; “aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o 

porquê das coisas.” (PRODANOV e FREITAS, 2013; GIL, 2008, p. 28 e 29; 

SILVIA e MENEZES, 2005, p. 21). 

Quanto aos procedimentos, ou seja, a maneira pela qual se obtém os 

dados necessários para a elaboração da pesquisa, se faz necessário traçar um 

modelo conceitual, uma vez que expressa as ideias de modelo, sinopse e plano. 

(PRODANOV e FREITAS, 2013). Dessa forma, a pesquisa é bibliográfica, pois, 

é elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: 
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livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, 

monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, tudo, com a 

finalidade de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito 

sobre o assunto da pesquisa. (SILVIA e MENEZES, 2005; GIL, 2008; LAKATOS 

e MARCONI, 2003).  

Vale ressaltar o destaque que os autores dão ao citarem Trujillo 

(TRUJILLO, 1974), “pois, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que 

já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob 

novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. (SILVIA e 

MENEZES, 2005, p, 183 -185.) 

Lembrando que esta pesquisa se trata de Dissertação Expositiva, ou 

seja, quando esta reúne e relaciona material obtido de diferentes fontes, 

“expondo, dessa maneira, o assunto com fidedignidade e demonstrando 

habilidade não só de levantamento, mas também de organização”. (SILVIA e 

MENEZES, 2005, p, 239) 

Ao se tratar especificamente de método teológico, temos várias 

definições, Rubem Alves (2007, p. 99) trata do assunto ao apresentar o tema 

como sendo teorias que são “enunciados acerca do comportamento dos objetos 

de interesse do cientista”, este deve conhecer muito bem aquilo que se busca 

pesquisar.  

No que tange a análise bíblica adventista, usa-se o método gramático-

histórico, pois a “hermenêutica Adventista histórica mantém interesse elevado 

no estudo do contexto como uma base para a compreensão dos costumes do 

cenário do qual os livros da Bíblia vêm, do valor da luz que eles lançam sobre as 

Escrituras”. Segundo Reid, esse método, “constrói um forte senso de missão, 

desejo de unidade na igreja e zelo ardente para alcançar nossos semelhantes?” 

dentre outros questionamentos, conclui dizendo que ‘tal hermenêutica carrega 

as marcas de ser genuinamente Adventista e fornecerá a estrutura para um 

entendimento crescente da vontade de Deus”. (REID,19982).  

 
2 Uma breve revisão da abordagem padrão da interpretação bíblica Adventista. 
7/22/98. Disponível em https://www.adventistbiblicalresearch.org/pt-br/materials/bible-

interpretation-hermeneutics/outro-exame-da-hermen%C3%AAutica-adventista) 
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Alberto Timm (2007, p.11) confirma esse método ao dizer que a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia adota o “método gramático-histórico protestante de 

interpretação bíblica”, afastando assim o método crítico, o que o faz, com apoio 

nos escritos de Ellen White (PFANDL, 2007, p. 309) que lança luz a esse 

entendimento. 

Para Clodovis Boff (2018, p. 266), “o momento teológico ou explicativo da 

construção teológica” passa pela análise, sistematização e pela criação ou novas 

propostas de compreensão, o que vai de encontro ao acima exposto.  

Segundo Canale, “a pergunta não é se temos que usar pressupostos 

filosóficos em teologia, mas como vamos interpretá-los” (CANALE, 2006, p.38), 

pois isso fará toda a diferença, basta relembrar que o objeto determina o método 

(BOFF, 2018), que no caso dos textos bíblicos pode haver, com afirma Roberto 

Ouro (2012), um centro unificador, ou seja, Deus é o centro de tudo, contudo o 

autor busca o centro unificador, que no caso seria o santuário. Essa seria a 

metodologia na qual seu objetivo é buscar um ponto central que possa ser a 

“chave” para os deslindes bíblicos. 

Já para Davidson (2000), deve-se partir do simples para o complexo, do 

geral para o específico, pois métodos tradicionais, segundo o autor, não são 

capazes de prender a mente dos pós-modernos, ou seja, à medida que os pós-

modernos são introduzidos à beleza e harmonia da metanarrativa bíblica, o 

Espírito Santo fará com que essa metanarrativa seja abrangente ao ponto de 

uma transformação genuína.  

Dessa forma, o que se busca e adota-se é a estrutura da macro 

hermenêutica apresentada por Fernando Canale (2001, p. 24-26; 2016, p. 83-

84) que busca supedâneo em Ellen White ao dizer que: “Desde seu início, o 

adventismo trabalha a partir de uma perspectiva da macro-hermenêutica que 

Ellen G. White denominava os pilares (ou marcos) da fé adventista”. Segundo o 

autor, Ellen G. White nomeava especificamente quatro pilares da seguinte forma: 

o santuário, as três mensagens angélicas, o sábado e a não imortalidade da 

alma. 

Com essa perspectiva estrutural, a fim de que tudo possa ser 

devidamente apresentado, a pesquisa está disposta em três capítulos. 
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 No primeiro capítulo da pesquisa, a proposta está em compreender 

melhor o que é de fato o serviço, seu conceito, tipos e objetivos, o que dará 

solidez para formação cognitiva, a qual ganhará amplitude com a construção 

lógica e sistematizada do capítulo. 

Ainda nesse capítulo, será analisada a visão bíblica envolvendo o 

serviço, a qual será apresentada em duas perspectivas, sendo a do Antigo 

Testamento e a do Novo Testamento. 

E por fim, ainda no mesmo capítulo, será abordada a visão de Ellen 

White sobre o tema, com enfoque especial para o chamado, foco e advertência 

do serviço.  

 Com essa abordagem, se encerra o primeiro capítulo da pesquisa. 

 O segundo capítulo, intitulado Missão, terá um aprofundamento nas 

questões dos aspectos gerais, com atenção especial para, a exemplo do capítulo 

anterior, aspectos gerais; dentre eles, destaque para o conceito, tipos e objetivos 

da missão. 

Acompanhando a subdivisão proposta, temos uma seção que tratará da 

visão bíblica, no Velho e no Novo Testamento, com isso, não se perde o escopo 

da problemática apresentada. 

De igual modo, será analisada a visão de Ellen White com um olhar mais 

aprofundado nas questões envolvendo o chamado para a missão, seus métodos 

e o papel da igreja. 

Assim, encerra-se o segundo capítulo. 

Como o tema central da pesquisa é SERVIÇO E MISSÃO:  um estudo nos 

escritos de Ellen G. White à luz da Bíblia, neste terceiro capítulo, será trabalhada 

a questão da relação entre o serviço e a missão, especialmente seus aspectos 

envolvendo suas similitudes, objetivos e relação. 

Toda a pesquisa está fundamentada dentro da perspectiva bíblica, Antigo 

e Novo Testamento, bem como pela busca de autores adventistas que tratam do 

assunto, com especial atenção para as obras de Ellen White, as quais nos darão 
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a base para uma verdadeira interpretação e aplicação dos conceitos aqui 

tratados. 

A fim de um contraponto, serão abordados autores não adventistas que 

têm buscado uma interpretação do tema proposto, o que deixa o trabalho mais 

científico e técnico. 

Ainda que o tema possa se aproximar de uma teologia prática ou teologia 

missional, não é o objetivo dessa pesquisa analisar essas narrativas, por mais 

interessantes que possam parecer; dessa forma, se fixa o marco teórico da 

pesquisa como já mencionado anteriormente. 

Assim, encerra-se a pesquisa com as considerações finais e referências, 

apresentado críticas construtivas e inovações metodológicas e práticas. 
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1. SERVIÇO 

 

 “A religião pura e sem mácula, para com o Nosso Deus e Pai, é esta: 

visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo  
guardando-se incontaminado do mundo” (Tg 1: 27). 

 

O serviço está diretamente relacionado com o próximo, ou seja, com 

aquele que está em situação de vulnerabilidade, vivendo à margem da 

sociedade. 

 Com foco nessa parcela da sociedade, muitos buscam realizar serviços 

voluntários e assistenciais. 

Para fazer uso do serviço como meio adequado de assistência às 

pessoas, primeiramente deve-se observar algumas premissas que serão 

apresentadas ao longo do trabalho. 

 Com esse olhar, deve-se manter o foco e aliviar o sofrimento do 

necessitado, a despeito de quem somos, mesmo porque, o Rei dos reis veio a 

este mundo, se fez um de nós e foi servo, dando-nos o exemplo.  

 Jesus quando esteve na Terra não se furtou de buscar aliviar a fome, a 

dor e sofrimento dos necessitados. ELE se identificou com cada pecador e 

necessitado a ponto de ter um ministério “simples e humilde”, sendo “o mais 

reconhecido pelo Céu” (SHEPHERD, p. 147, 2014). 

 Esse ministério deve ser o nosso ministério ao se buscar auxiliar a quem 

necessita, pois deve-se dar mais do que um prato de comida, deve-se dar a 

esperança. 

 E é nesse bem-estar que se deve empregar tempo, pois através dele é 

que se pode apresentar a mensagem de esperança. 

 Serviço é voluntariamente ajudar a outros, que na maioria das vezes, não 

querem ser ajudados, contudo, o foco não será perdido, pois o amor pelo serviço 

e pelo próximo transcende o ser do cristão.  
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 Dessa forma, veremos a seguir qual será a dinâmica desse capítulo, para 

tanto, pode-se levantar o seguinte questionamento: como se apresenta o serviço 

à luz da Bíblia e nos livros de Ellen White? 

Tal questionamento será melhor discutido no decorrer da apresentação 

dos subtópicos abaixo. 

 

1.1 ASPECTOS GERAIS 

 

Nos tópicos abaixo, procura-se mostrar as bases conceituais do que seria 

o serviço, especialmente o serviço assistencial que é promovido pela Bíblia e 

pelos cristãos, de forma geral, bem como subsidiar a formação de uma 

compreensão mais real e salvífica da verdade bíblica a respeito do tema. 

Com isso, o foco é, tão somente, ajudar o leitor a ter parâmetros sólidos 

e seguros para poder entender melhor o tema proposto. Dessa forma, será 

analisado subtemas tais como conceito, tipos e objetivos do serviço. 

 

1.1.1 Conceito 

 

Segundo a Secretária Especial do Desenvolvimento Social, do Ministério 

da Cidadania, serviço assistencial é: “Conjunto de serviços destinados à 

superação de situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza ou da 

falta de acesso a serviços públicos e a direitos sociais”3. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o que mais se aproxima do tema 

proposto é o que está tipificado pelos artigos 203 e 204 da Constituição Federal 

de 1988, assim disposto: 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 
social, e tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice; 

 
3 http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/servicos- 

socioassistenciais, acesso em: 17 maio 2019. 
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II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social 
serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade 
social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e 
organizadas com base nas seguintes diretrizes: 
I - descentralização político-administrativa, cabendo a 
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 
coordenação e a execução dos respectivos programas às 
esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social; 
II - participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis. 
Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal 
vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 
cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada 
a aplicação desses recursos no pagamento de:  
I - despesas com pessoal e encargos sociais;  
II - serviço da dívida;  
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente 
aos investimentos ou ações apoiados. 

 

O serviço, em linhas gerais, tem um aspecto bem prático, especialmente 

por se tratar de um meio pelo qual o ser humano se envolve com outras pessoas 

e, assim, acaba por trabalhar no campo empírico. 

Mais a frente será abordado o serviço sob a perspectiva de ser 

enquadrado como ‘meio’, o que já apresenta-se como um indicativo do seu 

conceito. 

A Lição da Escola Sabatina do dia 20 de maio de 2019, ao comentar o 

texto de Tiago 1:274 , deixa claro que serviço é um tipo de ajuda ou apoio que 

devemos realizar em prol das viúvas e órfãos em suas tribulações, inclusive 

descreve um rol de atividades eminentemente de apoio ou ajuda. 

Velamos:  

 
4 Tiago 1:27 “A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos 

e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo”. 
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Nossa ajuda não precisa ser apenas financeira. Poderíamos dar 
a esses pais e mães um pouco de descanso, ficando com seus 
filhos algum tempo para que eles possam fazer outras tarefas, 
descansar, orar, e estudar a bíblia. Podemos servir como 
mentores de seus filhos ou ajudar a consertar objetos. Podemos 
ser as mãos de Deus de várias maneiras, a fim de apoiar pais e 
mães solteiros. (Lição da Escola Sabatina, 2º trimestre 2019, 
p.57). 

O contexto da Lição da Escola Sabatina é o contexto de pais e mães 

solteiros, por isso o autor indica que, em relação à parte do verso que diz a órfãos 

e viúvas, ele está parafraseando, contudo, a essência do serviço é a mesma, 

que neste caso é ajudar ou apoiar alguém em suas necessidades cotidianas. 

Ao se analisar a Meditação Matinal de 1956 e de 2005, intitulada Filhos e 

filhas de Deus, p. 271, apresenta-se, sob o título ‘criados para as boas obras’, 

que os filhos de Deus devem mostrar sua origem celestial. O autor parece sugerir 

como sendo o objetivo da religião a sua atuação, ou seja, “A religião não consiste 

em obras, mas a religião atua” (MM 1956/2005, p.271). 

Na mesma meditação temos que: 

Os filhos e filhas de Deus devem mostrar que são de celeste 
origem. O grande homem diante de Deus é aquele que, em meio 
das multidões, dos cuidados, da pressão financeira, guarda 
impoluta sua alma, imaculada e sem um traço de mundana 
corrupção. Apoiando-se firmemente em Deus pela oração e a fé, 
a alma permanecerá firme na independência moral, todavia com 

bondade perfeita, perfeito amor. 

Assim, serviço é mostrar a origem celestial, o que transforma a ação dos 

envolvidos, mantendo-os íntegros para que possam levar adiante o propósito 

maior, que é Cristo. 

Por outro lado, serviço pode ser sinônimo de caridade5, e em alguns casos 

pode significar amor ou afeto. 

Comentando o verso Bíblico de Mateus 11:296, Ellen White (2007, p,178) 

descreve o jugo como sendo um instrumento de serviço. Comenta a autora que 

“o gado é posto ao jugo para trabalhar, e o jugo é essencial ao seu trabalho 

 
5 Caridade (do latim caritas - afeto, amor) é um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a 

alguém sem a espera de qualquer recompensa. 

6 “Tomai sobre vós o Meu jugo ...” 
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eficiente”. O que se pode inferir é que somos chamados para o serviço “enquanto 

a vida durar”7. 

Muitos conceitos podem ser extraídos do que até agora se viu, assim, 

para que a aja uma consolidação do conceito, serviço é: 

Meio (FORTIN; MOON, 2008, p. 1297 e TRIM, 2017, p. 3968)!  

A prestação de uma determinada atividade voluntária ou não a outrem 

(NEUFELD, 2016, p. 1250). 

Método (FORTIN; MOON, 2008, p. 1297)!  

Amor, lealdade a Jesus e envolvimento (WHITE, 1949) 

Mostrar a origem celestial. 

Com esses conceitos apresentados acima, serviço não pode assumir 

outra função senão a função intermediária do propósito maior, ou seja, serviço 

não é um fim em si mesmo, existe para atender outro propósito. 

 

1.1.2 Tipos (assistencial e voluntariado) 

 

 

Há várias formas de se realizar o serviço, inclusive em diversas 

modalidades, o que para muitos se traduz em tipos. Neste subtópico, veremos 

sua diversidade. 

Segundo Suárez (2012, p. 169), comentando uma postura de Ellen G. 

White, diz que “o serviço é um estilo de vida, e não apenas um conceito”, ou seja, 

devemos, a cada dia, estarmos envolvidos em ações que viabilizem o bem-estar 

de outros.  

 
7  Temos de tomar sobre nós o Seu jugo, a fim de sermos cobreiros Seus. Conferir também O 

Desejado de Todas as Nações, p. 329. 
8 Timm, apresenta, segundo Ellen White, que os diversos serviços (educacional, publicações e 

saúde) são todos “meios para se alcançar um fim”.  
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 O serviço pode ser realizado a depender do objetivo traçado pelos 

envolvidos na ação, ou seja, pode ser de vários tipos. 

Temos o serviço voluntário que é desempenhado por seus participantes 

na modalidade sem remuneração. 

Também temos o serviço remunerado, que na maioria das vezes é 

desempenhado por integrantes de ONGs, Repartições Públicas ou por entidades 

religiosas. 

Ainda que o serviço remunerado seja uma realidade e tenha seu valor, 

o escopo da pesquisa é analisar o comportamento e ações dos envolvidos no 

serviço na modalidade voluntária, pois, sua postura e conduta é que nos 

interessa para fins de vincular a pesquisa à problemática proposta no início do 

trabalho. 

É nessa modalidade, de serviço voluntário, que as igrejas se apoiam 

para a realização do trabalho a qual se propõem a realizar. 

Lembrando que há serviços assistenciais muito explorados pelos 

movimentos carismáticos, contudo, esse não são objeto da pesquisa. 

 

1.1.3 Objetivos 

 

 

Vamos tentar ajustar a questão da fome com outras atividades básicas 

desenvolvidas pela humanidade. Segundo Sérgio Resende de Barros9, “aquele 

que não satisfaz suas necessidades mais básicas, como por exemplo, alimentar-

se, não está apto a produzir nada”. Este é um dos objetivos do serviço 

assistencial! 

Não há serviço se este não for intencional, ou seja, serviço ao próximo 

deve ser intencional, contudo, necessitamos de parâmetros seguros e sólidos 

para que essa intencionalidade possa produzir os verdadeiros frutos (ELMER, 

 
9 BARROS, Sérgio Resende de. A evolução do constitucionalismo e direitos coletivos e difusos. 

Aula ministrada no curso de mestrado da Universidade Metodista de Piracicaba em 14 mar. 
2012 (anotação de aula). 
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2018), assim, deve-se olhar para a verdadeira fonte do serviço ao próximo, que 

é Jesus, o maior exemplo de humildade e serviço. 

Ou será que o objetivo do serviço (obras) é como Santo Agostinho o via? 

"A finalidade de todas as nossas obras é o amor. Este é o fim; é para alcançá-lo 

que corremos, é para ele que corremos; uma vez chegados, é nele que 

repousaremos" (Catecismos).  

Esse pode ser um contraponto interessante para se discutir, porém, já 

se fixou entendimento no subtópico anterior, afastando assim esse entendimento 

de que serviço é fim em si mesmo. 

Se temos conceitualmente que serviço é meio, o objetivo do serviço é a 

realização de determinada tarefa ou atividade, dessa forma, quando se pensa 

em atividades religiosas, essas deveriam tem como objetivo a pregação do 

evangelho como fim, usar de ‘meios’ adequados para se alcançar o objetivo.  

 Isso pode envolver o conceito de serviço quando este é tido como sendo 

uma prestação de uma determinada atividade voluntária ou não a outrem, porém, 

esse objetivo, ligado ao método é apresentado como sendo a maneira pela a 

qual algo acontece. Lembrado que o serviço assistencial (atendimento a 

necessidades básicas) é muito utilizado e bem aceito entre os religiosos. 

 O principal objetivo do serviço é ser uma ferramenta para a pregação do 

evangelho, não podendo ser um fim em si próprio10. 

 

1.2 SERVIÇO À LUZ DA BÍBLIA 

 

O que se pretende apresentar neste tópico é a seleção de alguns textos 

bíblicos que darão, ao final, entendimento mais alinhado com a proposta da 

pesquisa, ou seja, dar ao leitor uma base de textos, a fim de manter o foco na 

 
10 Segundo BROWN, “seguir a Jesus é algo que levamos a sério, também nos concentraremos 

nos outros; se levarmos a guarda do sábado a sério, permitiremos que ela beneficie todas as 
pessoas por intermédio de nós; se levarmos o reavivamento a sério, também trataremos com 
seriedade o serviço, a compaixão e a prática da justiça” (2019, p. 54). 
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perspectiva correta do capítulo 3 a sua relação com os demais capítulos do 

trabalho. 

Há diversas correntes de interpretação e de utilização de métodos para 

se extrair a verdade apresentada por Deus a seus filhos, dessa forma, será a 

seguir, utilizada a Bíblia como fonte primária de entendimento e luz para se 

buscar a compreensão necessária do tema, o que já foi fixado na parte 

metodológica da pesquisa. 

Passa-se a analisar alguns textos bíblicos do Antigo e do Novo 

Testamento para, ao final mostrar, a essência do que seria a utilização correta 

do serviço em prol da causa de Deus. 

Será que, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, 

apresentam de forma clara que se deve realizar o serviço assistencial?  

Veremos a seguir como e em quais circunstâncias o serviço era 

realizado e idealizado na Bíblia a começar pelo Velho Testamento. 

 

 1.2.1 Serviço no Antigo Testamento 

 

 

A palavra de Deus é riquíssima em conteúdo e detalhes, o que para a 

pesquisa é fundamental, deixando-a mais sólida e confiável, aja vista partirmos 

do pressuposto que tudo fora revelado por Deus a seus profetas. 

Busca-se apresentar textos que possam colaborar com o entendimento 

e eliminar, ao final, possíveis entendimentos diversos do que a Palavra de Deus 

de fato quer comunicar a cada um. 

Para que o serviço seja executado, deve-se haver um elemento 

fundamental nesta relação para que o propósito possa ser alcançado, ou seja, 

para que o serviço possa ser exercido se faz necessário um destinatário, o pobre 

ou necessitado. 
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O verso bíblico de Deuteronômio11 15:11 nos diz que: “Sempre haverá 

pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão 

israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra”.  

Então fica claro que sempre haverá alguém, pobre, para que o serviço 

possa ser desenvolvido em prol deste. 

A questão é como desenvolver as ações, contudo, já se viu algumas 

possibilidades quando foi desenvolvido o subtópico “tipos” na seção anterior, 

mas a Bíblia mostra claramente como os patriarcas deveriam proceder para 

aliviar a fome de cada necessitado. Vejamos:  

Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e 
deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-
lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, 
para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho 
das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas 
oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem 
o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E, 
quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo 
por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e 
para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no 
Egito; por isso ordeno a vocês que façam tudo isso.  (Dt 24:19-
22) 

Pode parecer que no verso acima apresentado não há uma ação clara 

por parte dos agentes envolvidos, a entender que a ação não é ativa e sim 

passiva, no que tange o ato de dar. 

Mas a ideia apresentada no texto é de uma ação ativa, mesmo porque 

os envolvidos poderiam recolher todo o mantimento de maneira que não 

 
11  Deuteronômio 15:7-11. Quando entre ti houver algum pobre, de teus irmãos, em alguma das 

tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem 
fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre; 

Antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste 
para a sua necessidade. 

Guarda-te, que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: Vai-se aproximando o sétimo 
ano, o ano da remissão; e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe dês 
nada; e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. 

Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno, quando lhe deres; pois por esta 
causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, e em tudo o que puseres a tua 
mão. 

Pois nunca deixará de haver pobre na terra; pelo que te ordeno, dizendo: Livremente abrirás a 
tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, e para o teu pobre na tua terra. 

Há nestes versos um ordenamento jurídico que auxiliava os pobres com uma obrigação imposta 
aos que tinham mais condições. Essa imposição legal mais à frente no Novo Testamento, Mt. 
26:9, seria usada por Judas como amparo legal para que pudesse questionar a atitude de Maria 
Madalena.  

 



29 
 

houvesse nenhum tipo de perda, extraindo ao máximo daquilo que foi cultivado 

durante o período. 

De igual modo, tem-se outro texto bíblico que reflete a mesma essência 

do verso anterior, ou seja, realizar uma ação afim de que os necessitados, 

pobres, viúvas e órfãos possam ser assistidos por ações de assistência social. 

Assim temos:  

mas no sétimo deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os 
pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que 
restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as 
suas vinhas e com os seus olivais. (Êx.23:11) 

 

Nota-se que a questão envolvendo a temática é contundente ao 

apresentar a essência das ações envolvendo o serviço assistencial em benefício 

dos necessitados, dos pobres, viúvas e órfãos. 

Tem-se uma grande quantidade12 de versos que indicam como o povo 

deveria proceder em situações do dia-a-dia para aliviar a fome, o sofrimento e a 

angústia dos hipossuficientes que viviam nos tempos bíblicos. 

Na mesma linha de propósito, apresenta-se mais um verso para que a 

ideia de serviço esteja bem presente neste tópico do trabalho, mostrando seu 

viés assistencial, a exemplo de Levítico 19:10: 

Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as 
extremidades da sua lavoura nem ajuntem as espigas caídas da 
sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o 
estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 

Não há dúvidas que o caráter apresentado até aqui é uma característica 

do serviço com viés assistencial, onde o personagem bíblico é estimulado e 

levado a se lembrar do necessitado, do pobre, da viúva e do órfão a fim de lhes 

aliviar suas necessidades mais básicas13. 

Analisando outra característica, na qual o serviço assistencial também é 

desenvolvido em prol do necessitado, do pobre, viúva e do órfão, tem-se a 

assistência voltada mais para um caráter de cunho emocional do que alimentar. 

 
12 Não serão apresentados todos os possíveis versos para não tornar o trabalho exaustivo. 
13 FERRI, Carlos Alberto. A função social da propriedade rural: alcance difuso e coletivo. 

Engenheiro Coelho/SP: Unaspress – Imprensa Universitária Adventista, 2015, p. 50. 
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A exemplo, tem-se 1 Samuel 2:8 que nos apresenta como segue: “Por 

causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, 

diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam”. 

É nítido o caráter de um serviço de acolhimento emocional, no qual 

busca-se abrandar o coração daquele que está sofrendo dificuldades das mais 

diversas possíveis. 

Há, contudo, uma voz de advertência que se levanta em prol dos 

necessitados, dos pobres, da viúva e do órfão. Eles não são esquecidos por 

Deus! Basta ver a promessa de Deus para com eles. Assim temos: “Mas os 

pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos 

necessitados”. (Jó 30:25). 

A advertência fica ainda mais profunda quando se despreza o 

necessitado, o pobre, a viúva e o órfão de tal maneira que este desprezo se torna 

uma ofensa direta a Deus. Assim, “quem zomba dos pobres mostra desprezo 

pelo Criador deles; quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo”. (Pv. 

17:5).  

Mais uma vez, a advertência vem a todos que, de alguma forma, 

desprezam os hipossuficientes, ou seja, “quem fecha os ouvidos ao clamor dos 

pobres também clamará e não terá resposta”. (Pv 21:13). 

Tamanha é a gravidade de ações que não dignificam, pelo contrário, 

que, de alguma maneira, não dá qualquer tipo de amparo ao necessitado, que 

uma cidade inteira fora destruída. 

O verso de Ezequiel 16:49 mostra com clareza a consequência de tais 

práticas, vejamos: "Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma: ela e suas filhas 

eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas; não 

ajudavam os pobres e os necessitados”.  

É um alerta muito sério para nossos dias, a exemplo do que aconteceu 

no passado com Sodoma e Gomorra, sendo destruídas, dentre outros fatores, 

pela falta de sensibilidade e benignidade para com o próximo, recolhendo a mão 

e não permitindo ajudar o necessitado. 
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A essa altura, uma indagação pode estar permeando a mente, pois 

parece que o serviço assistencial não está sendo feito, e, a todo momento, Deus 

precisa alertar seu povo para que este olhe e auxilie o necessitado. 

Parece que práticas cotidianas já eram exercitadas nos tempos bíblicos, 

basta olhar para os versos que seguem:  

O povo da terra pratica extorsão e comete roubos; oprime os 
pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-
lhes justiça. (Ez. 22:29)  

Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruínam os necessitados 

da terra, (Am. 8:4)  

Pode-se notar que o assunto é muito sério dada a maneira que os textos 

bíblicos são apresentados. 

Também é apresentada, inversamente ao apresentado acima, uma 

deferência toda especial de Deus para com aqueles que praticam o serviço 

assistencial em benefício dos mais humildes e hipossuficientes. 

O amparo deve, por meio do serviço assistencial, permear todas as 

necessidades do indivíduo. 

Vejamos algumas promessas e benesses que são apresentadas 

àqueles que, por si esvaziarem e si compadecerem do próximo em situação de 

vulnerabilidade, são confortados pela palavra de Deus. 

Em Provérbios 19:17 é mostrado claramente o quanto Deus se alegra 

com ações benevolentes em prol dos pobres, que chega a assumir o papel do 

devedor em analogia a uma realidade da época que não deveria ser agradável 

a ninguém, especialmente ao miserável. 

Imagine emprestar algum objeto ou dinheiro a uma pessoa que não 

possui nenhuma expectativa financeira que pudesse garantir ao credor a 

possibilidade de saldar o compromisso ao final do prazo estipulado entre as 

partes. 

O texto bíblico diz que “quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, 

e ele o recompensará”, (Pv 19:17), mostrando que a ação para com o próximo 

deve ser realizada com bondade e interesse em fazer o bem. 
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Qual tem sido nosso papel hoje olhando para os exemplos e conselhos 

do passado? O verso é claro em proclamar assim: 

Tens sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em 
sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor 
quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um 
muro. (Is 25:4). 

Quem auxilia o necessitado de maneira nenhuma ficará desamparado 

por falta de recursos, pois há uma promessa na Palavra de Deus para este que 

realiza o serviço assistencial de forma livre e desinteressada, pois, “quem dá aos 

pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los 

sofrerá muitas maldições”. (Pv 28:27). 

O despertar é claro para o serviço assistencial de maneira a se ter na 

Palavra de Deus fortes reprimendas para aqueles que não praticam atos 

assistenciais em favor dos necessitados, e, também apresenta muitas bênçãos 

aos que atendem ao chamado. 

Deve-se, como o salmista, dizer: “Não é certo que chorei por causa dos 

que passavam dificuldade? E que a minha alma se entristeceu por causa dos 

pobres?” (Sl 12:5). 

Diante do que foi apresentado neste tópico, pode-se entender o que 

Deus estava esperando de Seu povo do Antigo Testamento.  

A ação é o remédio para combater a desigualdade e o serviço é o meio 

para se alcançar o necessitado. 

Abaixo, passaremos a ver a dinâmica dessa temática no Novo 

Testamento. 

 

1.2. 2 Serviço no Novo Testamento 

 

 

Como visto no tópico anterior, o serviço no Antigo Testamento. Neste 

tópico a abordagem se dará no contexto do Novo Testamento, assim, passa-se 

a examinar textos que estão relacionados com a temática proposta. 
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A fim de deixar mais leve a pesquisa, especialmente em se tratando dos 

Evangelhos, só será utilizada a correspondência bíblica dos textos em caso de 

extrema necessidade, especialmente onde há uma abordagem complementar. 

 Para que o serviço seja executado com qualidade, o agente executor 

deve estar imbuído de um espírito abnegado, refletindo a glória de Cristo, a fim 

de que as obras realizadas no serviço possam surtir o efeito desejado. 

Tem-se em Mateus 5:16 uma proposta aparentemente simples, mas 

com um conteúdo muito profundo. Vejamos: “Assim brilhe a luz de vocês diante 

dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, 

que está nos céus”.  

A ideia central do verso é que a luz que irradia de cada um deve ser uma 

luz capaz de não só brilhar, mas de ser uma luz transformadora, a ponto de 

refletir a luz de Deus em tudo que será feito, especialmente em suas boas obras, 

que devem traduzir o amor do Pai em ações solidárias, aliviando o sofrimento do 

hipossuficiente. 

O serviço deve ser realizado sem segundas intenções, pois os homens 

veem apenas as ações, contudo, Deus vê as ações, o coração e as intenções. 

Foi o que aconteceu nos versos a seguir, em que Maria Madalena lava os pés 

de Jesus com perfume. Vejamos: 

Mateus 26:9 - Ele poderia ser vendido por trezentos denários, e o 

dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam 
severamente. 

Marcos 14:5 – Porque esse perfume poderia ser vendido por 
mais de trezentos denários e dar-se aos pobres. E murmuravam 
contra ela. 

João 12: 4-5 – Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o 
que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este 
perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? 

Quando se vê apenas as ações, sem se olhar o que vai no coração, fica 

difícil entender o todo, mas, é nessa perspectiva que se deve avaliar o serviço 

assistencial que está sendo prestado ao pobre. 
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É tão verdade, que os versos seguintes já desvendam a falsa aparência 

de uma pessoa empenhada em ajudar aquele que vive em situação de 

vulnerabilidade. 

Vejamos: 

João 12:6 - Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, 
mas porque era ladrão; sendo responsável pela bolsa de 

dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado14. 

Essa foi a tônica dada à atitude daquele que parecia estar se importando 

com os pobres. Na verdade, ele apenas estava buscando um meio para 

alimentar seus próprios interesses. 

A questão aqui não é se o valor monetário do perfume poderia alimentar 

uma família pobre por um ano. A questão seria até legítima, contudo, a fraude e 

a vontade de se apropriar de parte dos valores era maior. 

O foco tinha se perdido por completo a ponto de Jesus dizer em Marcos 

14:7 assim: “Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los 

sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão”. O foco estava 

longe do alvo, e ao mesmo tempo estava tão perto. 

Em momentos mais específicos, a condição de auxílio não deveria ser 

esquecida, inclusive em momentos de festa. “Mas, quando der um banquete, 

convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos”. (Mc 14:7). 

O auxílio aos pobres não deveria ser apenas encargo pessoal, ou seja, 

não era apenas uma pessoa ou grupo de pessoas que deveria auxiliar os pobres, 

mas também a sociedade como um todo. 

Há exemplo na Macedônia e Acaia, que levantaram fundos para assistir 

os pobres de Jerusalém. Vejamos: “Porque aprouve levantar à Macedônia e a 

Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que viviam 

em Jerusalém” (Rm 15:26). 

Nota-se que os esforços dos fiéis daquelas localidades tinham um 

público alvo, os pobres dentre os santos de Jerusalém, que nos remete a um tipo 

 
14 Judas sabia da imposição da lei Judaica que atribuía certa responsabilidade aos mais ricos de 

cuidar dos mais pobres. Ver nota de rodapé nº 4. 
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de serviço assistencial que deve atender primeiramente os de dentro da 

comunidade cristã, e depois, atender os demais integrantes da sociedade15. 

Alinhado ao conteúdo do verso anterior, onde o serviço assistencial é 

relevantíssimo em auxílio aos membros pobres da mesma comunidade, o 

apóstolo Paulo fora lembrando de levantar fundos, em suas viagens, para os 

pobres da igreja primitiva da Judéia. Temos em Gálatas 2:10 assim: 

“recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que me 

esforcei por fazer”. 

Segundo o que consta no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, 

essa recomendação era específica para os cristãos pobres da Judéia, e tal 

recomendação estava baseada na grande necessidade entre os novos cristãos, 

a fim de se evitar uma possível desunião16. 

A tônica geral é o compartilhamento a fim de se minimizar as 

desigualdades e também aliviar o sofrimento dos necessitados. Esse é o 

conselho de Romanos 12:13 que diz: “compartilhem o que vocês têm com os 

santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade”. 

Hodiernamente não devemos ficar alheios às necessidades dos que 

estão ao nosso redor. Devemos olhar e internalizar os conselhos bíblicos de 

maneira que eles possam fazer parte da nossa vida hoje, não apenas pensar 

que o conselho era para o povo do passado e que agora a coisa é diferente. 

Qual deve ser nossa atitude diante da adversidade do próximo hoje? A 

Bíblia tem a resposta e isso está registrado no livro de Lucas 3:10-11: “Então, as 

multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? 

Responderam-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem 

tiver comida, faça o mesmo”.  

O serviço assistencial deve ser realizado de maneira que todos devam 

ser alcançados pelas obras realizadas por quem se dedica a esse serviço. De 

tal maneira, não se deve agir evitando os necessitados. Avalie e siga o conselho 

 
15 Conferir os versos de At. 4:32, 5:4, 6:1, 11:29-30, Gl 2:10 e Tg 2:2-3. Estes versos mostram a 

que havia um certo número de pobres entre o povo de Deus. 
16 NICHOL, Francis D. Comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia. Traduzido por Vanderlei 

Dorneles. Tatuí/SP: CPB - Casa Publicadora Brasileira, 2014. Série Logos, V. 06, p. 1046. 
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bíblico de Mateus 5:42, “Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja 

que lhe emprestes”.  

O conselho é claro no sentido de que não se deve fugir das situações 

em que a nossa atitude possa fazer a diferença na vida de alguém, 

especialmente, o necessitado. 

O resultado do serviço assistencial deve ser um resultado que cause nos 

envolvidos uma mudança de atitude a ponto de que “o que furtava não furte mais; 

antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos para que tenha o que repartir com 

quem estiver em necessidade” (Ef 4:28). 

De igual modo, tem a declaração em Filipenses 2:4 que “cada um cuide, 

não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros”.  

O interessante neste verso é o enfoque que é dado ao próximo, 

alertando a comunidade a ajudar cuidando dos mais necessitados, de modo que 

o necessitado possa ter amparo em todas as suas fragilidades, sejam elas 

físicas, emocionais ou relacionais. 

No Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, nos é apresentado que 

neste verso o apóstolo Paulo está encorajando os cristãos da época a não serem 

egoístas e também que não ficassem apenas focados em suas preocupações 

pessoais.  

Ele (Paulo) ordena os filipenses a demonstrarem zelo pela 
felicidade de todo o grupo e a ser altruístas em prol do bem-estar 
dos outros. Ninguém tem liberdade para viver apenas para si, 
ignorando as necessidades dos outros. 
Os cristãos têm responsabilidade particular em relação ao bem-
estar espiritual alheio17. 

 Não se pode ficar inerte ao chamado para desempenhar o serviço em prol 

do carente, pois em algum momento o próprio Senhor Jesus irá cobrar pelo que 

foi feito ou deixou de ser feito. 

E em Mateus 25:35-40 está a advertência que se aplica a todos 

indistintamente. Vejamos: 

 
17 NICHOL, Francis D. Comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia. Traduzido por Vanderlei 

Dorneles. Tatuí/SP: CPB - Casa Publicadora Brasileira, 2014. Série Logos, V. 07, p. 139. 
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Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e 
vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e vocês me 
acolheram; necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive 
enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive preso, e vocês me 
visitara'. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te 
vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos 
de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, 
ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos 
enfermo ou preso e fomos te visitar? O Rei responderá: Digo a 
verdade: O que vocês fizeram a algum dos meus menores 

irmãos, a mim o fizeram.  

Do que adianta se empenhar tanto em uma área específica dentro da 

igreja e não se envolver por completo com a obra de Deus? Vejamos Tiago 2:14-

17 a respeito do tema: 

De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não 
tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã 
estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um 
de vocês lhe disser: Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até 
satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? 
Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, 
está morta18. 

O envolvimento de todos deve ser efetivo no serviço do Senhor ou se 

estaria distorcendo os conselhos apresentados na Bíblia. 

Em 1 João 3:17 diz assim: “Se alguém tiver recursos materiais e, vendo 

seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer 

nele o amor de Deus?” 

O conselho é instigante e vem acompanhado de uma advertência que nos 

parece muito mais pertinente, levando em consideração a gravidade da situação 

em que os filhos de Deus se encontram. 

Vejamos mais um conselho:  

Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo 
devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio 
Senhor Jesus, que disse: Há maior felicidade em dar do que em 
receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. 
Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais 

 
18 NICHOL, Francis D. Comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia. Traduzido por Vanderlei 

Dorneles. Tatuí/SP: CPB - Casa Publicadora Brasileira, 2014. Série Logos, V. 07, p. 569. 
Temos: “Assim como a autenticidade das boas intenções para com os pobres e necessitados 
só pode demonstrar por meio de obras, a fé não pode se provar genuína sem obras. Fé sem o 
fruto das obras cristãs é apenas nominal, carente do princípio de vida que rege as ações do 
coração”.  

https://www.bibliaon.com/versiculo/1_joao_3_17/
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os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua 
face. Então o acompanharam até o navio. (At 20:35-38). 

O serviço assistencial deve ser realizado de coração, movido pelo amor, 

para que a obra possa ser efetiva. O verso diz que, ao realizar o serviço 

motivados pelo amor de Cristo, esse trabalho deve ser desempenhado de forma 

alegre e feliz. 

A realização do serviço é motivada, como vimos, pelo amor e pela 

alegria, e também é acompanhada de uma bênção em forma de promessa que 

será entregue a todos que se dedicarem a essa nobre causa. 

Lucas 6:38, mostra a extensão de realizar tal serviço. Temos: “Deem e 

será dado a vocês: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será 

dada a vocês. Pois à medida que usarem também será usada para medir 

vocês".   

Todos devem estar empenhados19 na promoção do bem-estar do 

necessitado de forma a atender o chamamento do Mestre.  

Deve-se ter cuidado com o que é feito com os talentos e recursos que lhes 

foram dados por Deus! Cuidado onde está o coração, pois pode vir uma terrível 

advertência, como a de Lucas 12:33-34 que diz:  

Vendei os vossos bens e dai esmola; fazei para vós outros 
bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde 
não chega o ladrão, nem a traça consomem, porque, onde está 
vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. 

O serviço assistencial e o auxílio ao próximo não podem ser 

obstaculizados por qualquer tipo de conduta egoísta ou práticas falsas e 

mentirosas a fim apenas de mostrar à sociedade que tal ato está sendo 

realizado. Não se pode esquecer que Deus tudo vê! 

 
19 Em outro momento contribuímos com a temática de forma diferente, ou seja, em uma 

abordagem jurídica, contudo tal abordagem é totalmente pertinente, vejamos: “Dessa forma, a 
propriedade retoma seu papel mais nobre, aquele mais primitivo, o de produzir frutos para a 
subsistência do proprietário e de sua família, como também a subsistência de terceiros, ainda 
não identificados, que podem ser beneficiados com a produção dessa propriedade de forma 
consciente e dirigida. Esse fato é observado e praticado no texto bíblico, quando da passagem 
em que os discípulos e o mestre Jesus estavam caminhando em um dia de sábado e param 
para colher espigas para saciar sua fome. (Mt 12:1). Tal prática era comum por parte dos 
produtores e proprietários da época, pois uma parte da produção era destinada a viajantes que 
estavam passando por aquelas terras ou para pessoas que não possuíam meios para sua 
subsistência e de sua família. 
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Encerra-se esta sessão com a indicação que o serviço assistencial era 

incentivado e praticado nos tempos bíblicos a ponto de se encontrar vários textos 

se referindo ao tema e sua aplicação.  

Passa-se a analisar na próxima sessão a visão de Ellen White a respeito 

do serviço.  

Será apresentado a seguir, o chamado, o foco e algumas advertências 

que sempre são apresentadas àqueles que desviam o foco do propósito bíblico. 

 

 

1.3 VISÃO DE ELLEN G. WHITE 

 

  

 Quando se fala de qualquer tema, seja bíblico ou não, não se deve buscar 

apoio ou conhecimento em literatura que não seja inspirada ou orientada 

segundo a Palavra de Deus, para que se possa seguir um caminho seguro e sem 

desvios. 

 Diante do que se propõe, apresenta-se os seguintes questionamentos: A 

visão de Ellen White é tão importante assim? Como o serviço é disposto nos 

escritos de Ellen White?  

 Estes e outros questionamentos serão tratados no decorrer dos 

subtópicos abaixo, com especial ênfase para o chamado, seu foco e as 

advertências. 

 

 

1.3.1 Chamado para o serviço 

 

 

Diante das questões envolvendo o serviço, depara-se com uma questão 

muito singular, a do chamado, e, alguns questionamentos surgem, eis alguns. 

Será que todos estão aptos? Quais os requisitos que habilitam uma 

pessoa a fazer parte do chamado? 
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O que se espera de qualquer pessoa para que possa estar habilitada a 

desempenhar qualquer função, sem dúvidas é seu interesse e disposição para 

realizar a sua tarefa ou serviço. 

A autora Ellen White, em seu livro intitulado ‘Um convite a diferença’, 

indica algo muito interessante, vejamos: 

O amor e a lealdade a Jesus são a mola impulsora de todo o 
verdadeiro serviço. Quando o vosso coração for tocado pelo 
amor de Cristo, quererão trabalhar para Ele. Procurem maneiras 
de servir os pobres, os aflitos e os oprimidos. Como qualquer 
outro trabalho, as capacidades vêm na medida em que vocês 
realmente se envolvem no ministério e no serviço em favor dos 
infelizes. Sem um verdadeiro envolvimento e exposição às suas 
necessidades, mesmos esforços bem-intencionados podem ter 
resultados desastrosos. Afinal de contas, aprende-se a nadar na 
água, não em terra! (WHITE, 2002, p. 93 e 94). 

Não há outro motivo capaz de nos impulsionar à prática de qualquer tipo 

de serviço se não for pelo amor e lealdade a Jesus. A autora aponta outro 

elemento capaz de dar ação e efetividade, e este elemento é o envolvimento, 

sem o qual os outros dois, seriam apenas componentes do sentimento de cada 

ator envolvido. 

 Segundo a mesma autora (WHITE, 1949, p. 240), cada indivíduo deve 

realizar sacrifícios a fim de salvar almas, o que está diretamente relacionado a 

uma “obra individual para cumprir”20, ou seja, cada indivíduo deve se envolver 

por amor e lealdade a Jesus. 

  O que se pode inferir referente aos questionamentos iniciais é que 

todos estão aptos a desempenhar o serviço em sua comunidade ou seu local de 

atividade, bastando apenas se envolver com aquilo a que se propõe a fazer. 

Dessa forma, todos, movidos e motivados pelos requisitos apresentados 

até aqui – amor e lealdade a Jesus-, podem fazer parte do chamado agindo em 

prol dos menos favorecidos. 

O chamado para o serviço é muito sério e deveria ser mais bem 

apreciado por todos. Segundo Ellen White (2009, p.8), “há para cada um alguma 

 
20 Conferir também O serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o evangelho aos perdidos, não 

deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. Responsabilidade individual, individual 
esforço e sacrifício pessoal são exigências evangélicas. — A Ciência do Bom Viver, 147 
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coisa a fazer. Toda pessoa que crê na verdade deve permanecer em seu lugar, 

dizendo: “Eis-me aqui, envia-me a mim”21. 

Dessa forma, se vê a importância e a seriedade com o que o tema se 

apresenta. 

O que se pode inferir é que o chamado foi apresentado a todos e 

bastando apenas um agir, um agir efetivo. 

Segundo Russel Burril (2006, p.100), esse envolvimento não é de um ou 

outro, pelo contrário, esse envolvimento deve ser da maioria dos membros da 

igreja. O autor deixa transparecer que a obra não funciona com poucos 

envolvidos22. 

Ellen White (2007, p. 186) confirmar esse envolvimento ao dizer que 

“povo de Deus, observador dos mandamentos, deve estar sempre pronto para o 

serviço”23, ou seja, o chamado não é para um ou outro, é para o povo de Deus, 

sendo estes, muitos24. 

O que se pode notar é que há um serviço para cada interessado em 

realizar a obra, pois, que se deve levar em consideração é a disposição humana 

para o serviço. White (2007, p. 37-38), diz que “Deus pode usar cada pessoa 

exatamente na proporção em que pode introduzir lhe Seu Espirito no templo da 

alma”. Note-se que “o trabalho que Ele aceita é aquele que Lhe reflete a imagem. 

Seus seguidores devem levar, como credenciais perante o mundo, as indeléveis 

características de Seus princípios imortais”.  

Aqui, a autora indica qual é o objetivo final a ser alcançado por aquele 

que se dispõem ao serviço cristão. 

Ellen White adverte: 

Mas ninguém precisa esperar até que seja chamado para um 
campo distante, para começar a ajudar a outros. Portas de 

 
21 Conferir também: Isaias 6:8 e Testimonies for the Church 6:49. 
22 Todo o que haja recebido a Cristo e chamado a trabalhar pela salvação de seus 
semelhantes. Disponível em Atos dos Apóstolos, 110. 
23 Conferir também Testemunhos Seletos 3, p. 251. 
24 Deus, em sua infinita sabedoria, dentre seu povo busca “escolher homens e mulheres para 

Seu serviço, Deus não indaga se eles possuem riquezas mundanas, saber ou eloquência. 
Pergunta: ‘Andam eles em tanta humildade que lhes possa ensinar o Meu caminho? Posso por 
em seus lábios as Minhas palavras? Representar-Me-ao?’” Isso mostra que o serviço não é 
para apenas alguns, pelo contrário, é para muitos. (WHITE, 2007, p. 37). 
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serviço se acham abertas por toda parte. Acham-se por todo 
lado ao redor de nós os que necessitam de auxílio. A viúva, o 
órfão, o doente e o moribundo, o magoado, o abatido, o 
ignorante e o desprezado acham-se por onde quer que formos. 
(WHITE, 2007, p. 152) 

Aqui se pode notar o envolvimento no serviço, sendo que este, deveriam 

se iniciar em tenra idade. Dessa forma, sempre se estaria disposto a realizar a 

obra do Senhor. White (2007, p. 400-401) sintetiza essa impressão: “O lar e a 

primeira escola da criança, e é aí que se devem lançar as bases para uma vida 

de serviço”.   

A autora continua dizendo o quão importante é o ensinar pelo exemplo, 

assim, ela diz que “estes princípios não devem ser ensinados meramente em 

teoria. Devem orientar toda a educação da vida”, ou seja, o discurso deve estar 

alinhado com a prática, mesmo porque o serviço e missão são ações práticas. 

(WHITE, 2007, p. 400-401).  

Assim, o que se pode concluir diante do acima apresentado é que não há 

serviço efetivo realizado sem envolvimento, amor e lealdade a Jesus. De igual 

modo, o serviço deve ser realizado de forma corporativa e colaborativa, 

envolvendo todos da comunidade religiosa local. 

Mesmo porque, há dons diferentes, distribuídos a diferentes pessoas, o 

que, na coletividade, proporciona uma ampliação da ação, que poderá alcançar 

um maior número de pessoas.   

 

1.3.2 Foco 

 

 

Toda a relação envolvendo causa e efeito se dá por meio de ações que 

se desenvolvem para que um determinado resultado, esperado ou não, possa 

acontecer. 

Qual o papel do serviço então?  

A resposta a esse questionamento indicará qual é o foco do serviço, 

assim, espera-se que ao final do tópico, haja uma conclusão que possa ajudar 

na tomada de decisão. 



43 
 

Segundo Ellen White (2007, p. 144), 

É necessário pôr-se em íntimo contato com o povo mediante 
esforço pessoal. Se se empregasse menos tempo a pregar 
sermões, e mais fosse dedicado a serviço pessoal, maiores 
seriam os resultados que se veriam. Os pobres devem ser 
socorridos, cuidados os doentes, os aflitos e os que sofreram 
perdas confortados, instruídos os ignorantes e os inexperientes 
aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram, e 
alegrar-nos com os que se alegram. Aliado ao poder de 
persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, 
esta obra jamais ficará sem frutos. 

Aliado ao que já foi tratado no tópico anterior, o envolvimento é 

necessário, e complementarmente a essa ideia, o texto acima dá enfoque à 

dedicação ao serviço pessoal para que os resultados possam ser mais efetivos. 

Mas, para que o resultado seja efetivo, algumas qualificações pessoais 

são essenciais para o serviço ser bem-sucedido, tais como: “zelo, dignidade 

cristã, autenticidade, determinação, paciência e consagração”. (NEUFED, 2016, 

p.1298). 

Dessa forma, “tudo quanto é feito por puro amor, por mais pequenino ou 

desprezível que seja aos olhos dos homens, é inteiramente frutífero” (WHITE, 

2007, p. 200), ou seja, Deus está preocupado com a intensidade do amor, e, 

consequentemente, com o serviço que será desenvolvido a partir de então, do 

que com a quantidade de serviço que se realiza25.  

O foco está no serviço pessoal a fim de que os resultados possam ser 

mais efetivos, ou seja, serviço é meio para cumprir a missão, portanto não é um 

fim em si mesmo26. 

 

 

 

 

 
25 Conferir também Testemunhos Seletos, V. 1, p. 210. “Se nós quisermos entregar ao Senhor 

para o Seu serviço, Ele nos instruíra quanto ao que devemos fazer. (Testemunhos Seletos, v. 
3, p. 250). 

26 Anotação de aula. 
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1.3.3 Advertências 

 

 

 Como apresentado até o momento, os autores indicam a seriedade do 

tema proposto e quanto esse tema pode ser controvertido entre os cristãos.  

 O tema se apresenta tão sério que há diversas advertências àqueles que, 

por qualquer motivo, venham a deixar inacabado o serviço. 

 Algumas já foram apresentadas nos subtópicos anteriores, contudo, serão 

apresentadas outra tantas a seguir. 

 Segundo Ellen White em seu livro “A Ciência do Bom Viver” (2007, p.147), 

“Cristo confia a Seus seguidores uma obra individual — uma obra que não pode 

ser feita por procuração”. Tal serviço “aos pobres e enfermos, o anunciar o 

evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade 

organizada”. Nota-se que serviço não é caridade. 

 O que se espera daquele que está envolvido com o serviço, o faça com 

muita “responsabilidade individual, individual esforço e sacrifício pessoal” 

(WHITE, 2007, p. 147), completa a autora dizendo que tudo isso “são exigências 

evangélicas”. 

 Aliado a estes requisitos, há um muito importante, a santidade. Segundo 

Ellen White (2007, p. 180), a “verdadeira santidade é integridade no serviço de 

Deus”. Continua a autora dizendo:  

Esta é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer a 
entrega sem reservas, o serviço não dividido. Exige o coração, 
a mente, a alma e as forças. O eu não deve ser acariciado. 
Quem vive para si mesmo não é cristão. (Parábolas de Jesus, 
48, 49 e Serviço Cristão, p. 180). 

 Tal entrega se dá por muito esforço, e com o esforço, “o serviço de 

contribuição é de resultados solenes e eternos, é muito sagrado para ser deixado 
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no arbítrio do homem”, (WHITE, 1949, p. 22). A autora continua dizendo que esta 

condição não pode ser pelo servo tratado com liberdade conforme seu querer27.  

 Ademais, “o serviço de Cristo exige pronta obediência” 28, (WHITE, 2007, 

p.181), o que sem essa obediência, torna o serviço uma mera satisfação do 

próprio eu, onde, o beneficiado é quem pratica a ação, não o necessitado. 

Outra advertência está no empenho em fazer o serviço de Deus com 

“ânimo e determinação no trabalho de ganhar almas” (WHITE, 1949, p. 33). 

Essa advertência remete o serviço ao cumprimento da missão, o que será 

melhor detalhado no próximo capítulo, pois, a responsabilidade é grandiosa pelo 

fato de que almas podem perecer por conta da falta de comprometimento29.  

Assim, tem-se as seguintes advertências30: 

 Não colocar a relevância do que a igreja faz só no serviço, pois 

dessa forma a missão, que é a pregação do evangelho, ficará 

deficitária; 

 Não colocar a distinção da igreja verdadeira no serviço, lembrando 

que o evangelho deve ser a verdade presente; 

 Cuidado com o viver o evangelho, pois, viver o evangelho é viver 

para servir o próximo;  

 Serviço separado do evangelho é caridade31; 

 
27 Em obediência as ordens de Deus devemos por de parte reservas regulares, santificadas para 

a obra do Senhor. (Testemunhos Seletos, v. 3, p.22). 
28 The Southern Work, 9 de agosto de 1904. 
29 Lembrem-se que há os que hão de perecer, a menos que nos, como instrumentos de Deus, 

trabalhemos com uma determinação que nunca falhe nem esmoreça. O trono da graça deve 
ser o nosso arrimo continuo. (Testemunhos Seletos, v. 3, p. 33) 

30 Anotações de aula, Professor Jean Zukowski.  
31 Tratando desse tema, o autor Nathan Brown (2019, p.52), no capítulo reavivamento da 

caridade, aponta o que segue: “Deus respondeu ao povo que buscava reavivamento da 
seguinte forma: o tipo de adoração que desejo de vocês é servir a quem necessita de auxílio, 
Ajudem as pessoas a se libertarem das coisas que as prendem, ajudem-nas a viver com maior 
liberdade possível. Alimente os famintos. Providenciem abrigos para aqueles que precisam. 
Compartilhem roupas com quem não tem o bastante (Isaías 58:6 e 7). Mesmo que tenham 
pouco, Deus nos chama a ser generosos com os recursos que temos a fim de ajudar quem 
necessita”. O autor indica que o serviço é mais que a simples caridade, pois requer 
envolvimento com o outro. 
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 Estar consciente do seu papel no serviço, uma vez que muitos 

ainda não foram despertados da letargia espiritual, ou seja, 

pessoas que servem não estão conscientes que servem. 

Com estas considerações, encerra-se o capítulo 1, mas deixando para o 

próximo a expectativa de se analisar o outro lado da pregação do evangelho, ou 

seja, o fim, não mais o meio condutor que leva à finalidade do querer de Deus 

para com seus filhos. 

Dessa forma, no capítulo seguinte, a pesquisa estará estruturada de 

maneira que a ‘missão’ será o destaque, pois é na missão que se completa a 

obra redentora de Cristo. 
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2. MISSÃO 
 

 
 “Os verdadeiros servos de Deus trabalham com determinação que não falhará,  

porque estão na constante dependência do trono da graça” 
(Profetas e Reis, p. 660). 

 

A exemplo do que foi apresentado no capítulo 1, neste capítulo será 

apresentada uma seleção de alguns textos bíblicos que darão, ao final, 

entendimento mais alinhado com a proposta da pesquisa, ou seja, dar ao leitor 

uma base sólida de textos a fim de manter o foco na perspectiva correta ao 

fazermos, no capítulo 3, a relação com os demais capítulos do trabalho. 

Passa-se a analisar textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento 

para, ao final, mostrar a essência do que seria a utilização correta da missão 

para o avanço da obra evangelística de Deus. 

Diante da relevância do tema, será que o Velho Testamento apresenta 

de forma clara que devemos realizar a Missão? E, como Ellen White se posiciona 

a respeito do tema em seus escritos? 

Tais questionamentos serão melhores discutidos no decorrer da 

apresentação que se segue abaixo. 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS 

 

 

A missão deve ser sempre equiparada a um chamado, uma designação 

para a realização de algo muito significativo e especial. 

Dessa forma, a missão não é para qualquer pessoa. Ela é para pessoas 

que tenham o forte desejo de abdicar de sua vida para, em nome de Deus e da 

pregação do evangelho, apresentar as boas nova de salvação. 

Precisamos de uma verdadeira comunhão com o Pai e depender 

inteiramente dEle para fazer Sua obra. 
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O que se deve notar e ter em mente é que não poderemos fazer nada 

sem estarmos conectados ao Mestre. Nelson (2006, p. 46-47), relaciona essa 

verdade com o texto bíblico ao dizer que “enquanto não aprendermos esta 

verdade – de que somos nada sem Jesus”, a missão não poderá ser plenamente 

levada a cabo. Essa afirmação é uma advertência muito séria a todos os filhos 

de Deus.  

Quando o autor conclui dizendo que “não somos nada sem Jesus”, assim 

o faz apoiando-se no texto bíblico de João 15:5: “porque sem Mim nada podeis 

fazer”. 

Fica claro que devemos estar conectados à videira a fim de produzirmos 

frutos para o reino celestial. Arremata o autor acima citado (NELSON, 2006, p. 

58) que não é possível amar a Deus e não amar aos outros. 

A igreja tem um papel fundamental nessa tomada de decisão, a qual 

será melhor trabalhada no subtópico em que será apresentada a visão de Ellen 

White sobre o assunto. 

Goheen (2014, p. 239-269), idealiza como seria uma igreja missional nos 

dias de hoje, e para tanto apresenta algumas características que vale a pena 

refletir, apesar de seu foco ser outro, diferente da proposta deste artigo. Assim, 

temos: 

1. Uma igreja com um culto que fomente nossa identidade missional; 

2. Uma igreja capacitada por meio da pregação do evangelho; 

3. Uma igreja dedicada à oração em comunidade; 

4. Uma igreja empenhada em viver como uma comunidade de contraste; 

5. Uma igreja que compreende o seu contexto cultural; 

6. Uma igreja treinada para o encontro/confronto missionário no seu 

chamado ao mundo; 

7. Uma igreja treinada para o evangelismo de uma maneira orgânica; 

8. Uma igreja profundamente envolvida nas necessidades de sua vizinhança 

e do mundo; 

9. Uma igreja comprometida com missões; 

10. Uma igreja com líderes bem treinados; 



49 
 

11. Uma igreja com pais treinados para assumir a tarefa de desenvolver os 

filhos na fé; 

12. Uma igreja com pequenos grupos que fortalecem seus participantes para 

a missão no mundo; 

13. Uma igreja que busca e expressa a unidade do corpo de Cristo. 

Apesar do foco ser outro, vale destacar que a igreja tem um papel 

fundamental, tanto na capacitação quanto no envolvimento de seus membros. 

O ponto de destaque está na capacitação/treinamento e no 

envolvimento, ou seja, para que cada membro possa realizar o serviço e cumprir 

a missão de aliviar as necessidades sociais e básicas, deve apresentar as boas 

novas de salvação. 

Uma coisa é certa! Não adianta capacitação sem a pessoa estar 

realmente envolvida com a missão. Ela pode até ajudar, contudo, ela estará 

apenas realizando o trabalho social em detrimento do espiritual. 

Essa ideia/princípio deve estar na mente do missionário e da Igreja. Na 

obra Passaporte para a Missão (p. 119), é trabalhada a ideia de relacionamento 

com os outros.  

Tais ideias devem visar as almas a serem alcançadas. Assim, nos são 

apresentadas na obra algumas diretrizes práticas, tais como, uma boa 

capacidade para ouvir, conexão pessoal, atitude de encorajamento, e, por fim, 

que seja interessante aos outros. 

Estas diretrizes ajudam ao voluntário a se envolver mais com a missão 

e possibilita a abertura para a pregação do evangelho. 

Segundo Miranda (2016, p. 110), as pessoas confiam nas pessoas e 

“são as ações que demonstram que estamos, de fato, interessados em seu bem-

estar”.  

Isso é bem verdade e pode ser comprovado de diversas formas, 

inclusive Ellen White nos adverte da importância de práticas relevantes para a 

boa consecução da obra missionária. Vejamos: 

Seria bom que cada seguidor de Cristo aprendesse a lição 
apresentada na parábola (do bom samaritano). Devemos em 
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primeiro lugar satisfazer as necessidades materiais do indivíduo 
e aliviar-lhe as necessidades e sofrimentos físicos e então 
encontraremos uma avenida aberta ao coração, onde 
poderemos plantar as boas sementes da virtude e religião. 
(WHITE, 2007, p. 118). 

Fica bem claro que o serviço assistencial é uma porta aberta para se 

alcançar pessoas que, por motivos diversos, não seriam alcançadas se não 

fosse pela porta do serviço social. 

Mas a advertência é contundente ao apresentar a todos nós a 

continuidade do serviço, ou seja, Ellen White termina a citação acima dizendo 

que, após a avenida estar aberta ao coração, devemos, (aí há uma 

intencionalidade), “plantar as boas sementes da virtude e religião”.  

Não é só serviço social! São também boas novas.  

Vejamos: 

A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos 
homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o 
evangelho ao mundo. Desde o princípio, tem sido plano de Deus 
que, através de Sua igreja, seja refletida para o mundo Sua 
plenitude e suficiência (WHITE, 2007, p. 6)32. 

Como visto, a igreja, e, por conseguinte os membros, são instrumentos 

apontados por Deus para salvar pessoas. Para tanto, foi e está organizada para 

servir e sua missão é a pregação do evangelho. 

  

2.1.1 Conceito33 

 

  

Antes de se aprofundar no tema propriamente dito, devemos ter claro na 

mente que a questão envolvendo a missão é atemporal, ou seja, ela acontece 

independentemente do tempo e lugar, fazendo assim parte da revelação de Deus 

ao homem.  

 
32 Lester Merklin (2018. p. 122) acrescenta como segue: “O ministério e a missão do povo 

remanescente de Deus, portanto, consiste primeiramente em ‘revelar a gloria de e Deus’, 
atraindo pessoas a realmente a adorarem seu Criador. De fato, essa sempre foi a missão do 
povo de Deus – pelo menos, deveria ter sido”. 

33 Recomenda-se a leitura do verbete intitulado “missão” da Enciclopédia Ellen G. White (p. 1092 
a 1094) de Fortin e Moon. 
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Emilson dos Reis (2016, p. 5), em seu livro intitulado Introdução Geral à 

Bíblia, deixa claro que “Deus se dá a conhecer através da revelação geral, que 

não está limitada por tempo ou lugar, mas alcança todas as pessoas”. Esta é 

uma certeza que a missão não foi só para os tempos bíblicos, para um período 

apenas, mas para todos os períodos. 

Pode-se dizer que missão é:  

• anunciar o evangelho eterno no contexto das três mensagens angélicas 

(SOUZA, 2011, p. 685-686; ZUKOWISKI, 2017, p. 234; KÖHLER, 2019, 

p. 56; RUDE, 2018, p. 462); 

• revelar ao mundo a glória de Deus34 (MERKLIN, 2018, p. 121); 

• compartilhar amor e esperança; 

• proclamar a mensagem do evangelho; 

• ser enviado, “assim como o Pai me enviou, também eu vos envio (Jo 

20:21), a anunciar; 

• (do latim mittio) enviar, deixar ir, mandar, fazer andar, lançar, ação de 

enviar – missĭo,ōnis (TORRINHA, 1997, p. 524); 

• “enviar um grupo de pessoas com uma tarefa a outro local ou país” (DIAS, 

FOLLIS e KUHN, 2018, p. 319) 35; 

• é a tradução de várias palavras gregas e hebraicas (NEUFELD, 2016, p. 

908), tais como dabar36 (relatório, assunto e caso) e mela’kah37 (negócio, 

obra, serviço e trabalho); 

 
34 Segundo o autor, ‘glória de Deus’ “é a soma de todas aa características que Deus revela sobre 

si mesmo. É seu amor, sua misericórdia, sua justiça, sua sabedoria, bem como, seu poder”. 
(MERKLIN, 2018, p. 122) 

35 Completa Dias, Follis e Kuhn assim: “A missão da igreja pode ser definida como a razão 
principal da existência da comunidade da fé, e acrescenta que tudo que é feito dentro dessa 
comunidade está relacionado à missão”. 

36 Conferir também: Então, lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa se não 
denunciardes esta nossa missão; e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos 
contigo de misericórdia e de fidelidade. (Josué 2:14). 

 Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos 
fizeste jurar. (Josué 2:20). 

Sucedeu que, certo dia, veio ele a casa, para atender aos negócios; e ninguém dos de casa se 
achava presente. (Gênesis 39:11). 

Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto; não entre a plebe. (Provérbios 
22:29). 

Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias; então, me levantei e tratei dos negócios do 
rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. (Daniel 8:27). 

37 Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de 
meu Pai? (Lucas 2:49 - ARA) ou E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis 
que me convém tratar dos negócios de meu Pai? (Lucas 2:49 - ARC);  
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• construir relacionamento (FORTIN E MOON, 2018, p. 1093).  

 

Segundo o Dicionário de Teologia Bíblica (p. 706), ao tratar do tema, este 

deixa transparecer que missão, especialmente a de Cristo é “sua própria 

afirmação e o que é sobre sua vida”, ou seja, missão em Cristo é a constituição 

de seu próprio testemunho. 

Constata-se assim, a importância e força do termo ‘missão’ ao ser 

devidamente entendido. Uma boa compreensão será fundamental para se 

entender o objetivo da missão, especialmente ao se abordar a visão de Ellen 

White envolvendo o chamado. 

 

2.1.2 Formas  

 

 

Das várias formas de se pregar o evangelho, ou fazer missão, a indústria 

alimentícia tem seu papel nesta forma de apresentar as boas novas da salvação. 

Das diversas fábricas de alimentos, o pastor Erton Köhler (2019, p. 127) destaca 

a fábrica de alimentos Granix, instalada na Argentina, que funciona formalmente 

desde 1938, ao dizer que “a igreja não tem fábricas de alimentos, mas igrejas 

construídas em formato de fábricas” que “produzem alimentos saudáveis para 

cumprir a missão”. 

Pode-se ver, na prática, que muitas pessoas se utilizam da palavra 

missão para realizar a sua ‘missão’, ou seja, tudo deve ser adaptado às suas 

necessidades e desejos, caso contrário, em sua visão, o foco está distorcido e 

deve-se fazer um ajuste para que a situação possa ser-lhe mais favorável. 

Isso se aplica quando se quer privilégios na pregação do evangelho, ou 

seja, busca-se tratamento diferenciado só porque se está dedicando tempo e 

alguns poucos talentos em prol da causa de Deus. 

Jean Carlos Zukowiski (2018), relaciona isso à cosmovisão que cada um 

possuí. Cosmovisão é assim apresentada como sendo: 

 
alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração; (Romanos 12:12).  
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“A percepção de um indivíduo ou grupo de indivíduos sobre o 
que é a realidade última dando sentido a sua maneira de agir, 
viver e pensar.”38  

Quando uma pessoa possui ou tem uma ‘percepção’ distorcida, ou 

ainda, não alinhada aos preceitos bíblicos, pode-se perder o objetivo pelo qual 

se está militando.  

Tal situação terá um impacto direto na sua visão de chamado para a 

missão, pois a missão pode ser confundida com serviço, uma vez que serviço é 

meio. 

De igual modo, Jair Júnio Miranda (2017) evidencia três fases para uma 

forma de se fazer missão: conhecer, descobrir e fazer. O que se destaca nesta 

obra é a diversidade de formas de se fazer missão no dia-a-dia de cada profissão 

existente. 

Acrescenta-se ao pensamento acima a posição de Baumgatner (2008, 

p. 47) ao dizer que não importa sua área de atuação, mas que “sua identidade 

deve ser a de um missionário”. Finaliza o autor dizendo que o “motivo principal 

de sua missão é falar de Jesus”.  

Esse posicionamento do autor está diretamente ligado aos objetivos que 

serão mais adiante apresentados, o que se evidencia é forma, ou seja, a sua 

pluralidade diante da diversidade de possibilidades.  

 

 

 

2.1.3 Objetivos 

 

 

 

Ao se trabalhar esse ponto, descreve-se, por um lado, o objetivo divino e 

por outro, o humano. 

 
38 Conceito criado pelo professor e apresentado em suas aulas de eclesiologia (2018). 

Complementando, Brown (2019, p.94) descreve assim: “Aquilo que cremos não consiste em 
um mero conjunto de ideias e reflexões filosóficas, nem em uma lista de coisas a fazer. Em vez 
disso, nossas crenças são um chamado revolucionário para amar profunda e ativamente a 
história e o poder do Jesus ressurreto.” 
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Pode-se apresentar a relação principal envolvendo os atores, ou seja, a 

missão. 

Antes mesmo de se entrar no objetivo, se faz necessário um recorte, que 

segundo Wagner Kuhn (2011, p.449), não se pode desviar, pois a missão é 

procedente de Deus e é baseada na “revelação de seu caráter e em sua iniciativa 

de salvar”. 

Mais à frente, essa premissa ficará mais fácil de se compreender, mas o 

foco é o mesmo, ou seja, salvar o homem de sua condição pecaminosa. 

Dessa forma, não se pode distanciar39 do objetivo que é: “Ide, portanto, 

fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e 

do Espírito Santo”. (Mt 28:19). 

“Este é o grande propósito de Deus e deve ser também o propósito 

supremo do coração de todo o filho do Reino: que todos os povos da Terra 

conheçam o Senhor e desfrutem comunhão e serviço”40. 

Esse serviço não é um acidente teológico ou cristão, pelo contrário, 

“Deus levou-os a pleno esclarecimento, e habilitou-os a prestar serviço aceitável 

e promover reformas espirituais” (WHITE, 2005, p. 73). 

Muitos buscam a missão por meio de uma motivação diferente à que foi 

apresentada por Jesus, ou seja, para muitos, a motivação principal da missão é 

a conclusão da Obra de Cristo, para que Ele venha, ao invés de oferecer a 

salvação aos perdidos (BURRILL, 2006, p. 71). 

 
39 A de se notar que muitos têm se afastado do objetivo da missão, seja no passado ou em dias 

atuais. Para ilustrar essa condição (BROWN, 2019, p. 27-29), “o profeta Amós descreveu os 
israelitas de sua época como aqueles ‘que pisam os pobres e arruínam os necessitados da 
Terra’ (Am 8:4). Amós acusou o fato dos israelitas ficarem ansiosos para que o sábado e as 
Festas de Lua Nova terminassem, a fim de que pudessem reabrir o mercado e retornar seus 
negócios desonestos, ‘comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias’ 
(v. 6) Por que se dar ao trabalho de demonstrar essa aparência de religião, disse o profeta aos 
mercadores, se isso apenas atrapalha seu objetivo de explorar e obter lucro?”. Mais à frente o 
autor destaca a o que Ellen White fala sobre o assunto assim: “De acordo com o quarto 
mandamento, o sábado foi dedicado ao repouso e ao culto religioso. Toda atividade secular 
deveria ser suspensa, mas as obras de misericórdia e beneficência estavam em harmonia com 
o propósito do Senhor[...] Aliviar os aflitos, confortar os tristes, é um trabalho de amor que traz 
honra ao dia de Deus” (Beneficência Social, 2007, p. 77). 

40 Todo o que haja recebido a Cristo e chamado a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. 
Disponível em Atos dos Apóstolos, 110. 
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Quando o objetivo é diferente daquele estabelecido por Deus, pode-se 

inferir que o objetivo do homem está sendo priorizado em lugar do objetivo de 

Deus para a missão. 

Dessa forma, evidencia-se o que está disposto no livro Atos dos 

Apóstolos (p.58) “aonde quer que fossem, os doentes eram curados e aos 

pobres se pregava o evangelho”. Ou seja, há intencionalidade como objetivo da 

missão, qual seja, pregar o evangelho! 

Ellen White apresenta um olhar, que tanto serve de advertência, quanto 

um objetivo a ser alcançado. Vejamos: 

Pode haver, e há de fato, perigo em perder de vista os grandes 
princípios da verdade, ao efetuar-se em benefício dos pobres a obra 
que é justo fazer, mas devemos ter sempre em mente que, ao realizar 
este trabalho, cumpre dar o primeiro lugar as necessidades espirituais 
da alma. Em nossos esforços para aliviar as necessidades temporais, 
corremos o risco de separar da última mensagem evangélica, seus 
aspectos principais e mais urgentes. Tal como tem sido feita em alguns 
lugares, a obra medico-missionaria tem absorvido talento e meios que 
caberiam a outros ramos da obra, como negligencia de atividades mais 
diretamente espirituais. (Conselhos sobre saúde, p. 515)41 

A de se destacar que o aspecto formal e prático da missão é muito 

importante, e, deve ser cumprido à risca, pois há nela, o propósito maior de Deus 

para com o homem. 

Não se pode inverter os papeis, muito menos, negligenciar a missão que 

foi atribuída ao ser humano. 

Diante do acima exposto temos que missão de Deus é salvar o homem 

do pecado42! Esse é o objetivo de Deus, assim, deve ser o do cristão também! 

 

2. 2 MISSÃO À LUZ DA BÍBLIA 

 

 

 

Nos tópicos que se seguem abaixo, será apresentada a visão bíblica 

acerca do tema central desse capítulo, qual seja, a missão sendo apresentada 

na Bíblia. 

 
41 Conferir Enciclopédia Ellen G. White, p. 1094. 
42 Anotações de aula de Eclesiologia. Professor Jean Carlos Zukowski. 
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Seria muita pretensão esgotar todos os versos que tratam do assunto, 

contudo a ideia é mostrar, por amostragem, que a Bíblia trata do assunto e 

podemos ter um caminho seguro a percorrer quando o assunto é missão e sua 

abrangência.  

Passaremos a analisar textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento 

para, a exemplo do que já foi apresentado no capítulo anterior, ao final mostrar, 

a essência do que seria a utilização correta da missão no avanço da pregação 

do evangelho e anunciar a breve volta de Jesus. 

  Será que, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, 

apresentam de forma clara e suficiente qual é a verdadeira missão que todos 

devem realizar em prol do avanço do evangelho?  

Veremos a seguir como e em quais circunstâncias a missão era 

praticada e idealizada na Bíblia, a começar pelo Velho Testamento. 

  

2.2.1 Missão no Velho Testamento 

 

O senso de missão deve sempre permear a vida do cristão. 

Independentemente do momento que vive, não se pode atribuir realizar ou não 

a missão em função do lugar, da época ou da condição. 

A missão, como já vista no tópico anterior, é, acima de tudo, um 

compartilhamento daquilo que temos descoberto como sendo uma verdade 

salvífica, que certamente mudará a vida de outra pessoa também. 

Há algumas discussões acerca do que de fato seria a missão e quando 

ela começa a ser apresentada na Bíblia. Poderia ser já em Gênesis, em seus 

primeiros versos, nos quais Adão e Eva tinham sua “missão” de serem 

mordomos do Senhor e também de povoar a Terra.  

Poderia também ser interpretada só à luz do Novo Testamento, com o 

mandamento de Jesus. Para alguns, a aliança se confunde com missão. O 

assunto não é tão simples como parece. 
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Entendemos que, de maneira bem clara, a primeira missão com fins de 

levar a mensagem e resgatar o perdido está em Gênesis 12:1-3, onde Abrão é 

chamado a deixar a sua terra natal. Temos: 

Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e 
da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 
E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu 
nome; e tu serás uma bênção. 
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te 
amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 

Nestes versos, fica evidente o chamado de Deus a Abrão e uma 

promessa bem específica, a qual inicialmente não foi bem entendida, pois havia 

condições físicas e biológicas que inviabilizavam o cumprimento da promessa. 

É indiscutível tudo o que Abrão fez em prol da pregação do evangelho, 

ainda em tempos difíceis. 

Dentre vários personagens que desempenharam a missão de 

apresentar o evangelho, ou ainda resgatar o povo de Deus em momentos de 

aflição ou de falta de fé, temos Moisés, Isaque, Jacó, José, Enoque, Noé, Daniel 

e outros tantos. 

A visão de missão aparece bem clara nos versos de 1 Reis 8: 43 e 60, 

onde o rei Salomão, primeiramente ora a Deus, depois abençoa o povo e 

apresenta a mensagem de Deus ao povo. Vejamos: 

Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o 
que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra 
conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para 
saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho 
edificado. 

Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, e que 

não há outro. 

Deve-se ter uma especial atenção para o vocábulo “todos os povos” do 

verso acima apresentado, pois é nele que vemos a grandeza do amor de Deus 

em alcançar a todos sem distinção. 

Interessante colocação apresentada no Comentário Bíblico Adventista 

do Sétimo Dia, que apresenta a grandiosidade dessa expressão ao dizer: “Este 

é o grande propósito de Deus e deve ser também o propósito supremo do 
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coração de todo o filho do Reino: que todos os povos da Terra conheçam o 

Senhor e desfrutem comunhão e serviço”43.  

O acima apresentado no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, 

além de ser um objetivo da missão é um dever de todos os que professam o 

cristianismo, pois o dever do cristão é anunciar a mensagem como um reduto 

para a salvação daquele que ouve a mensagem. 

Deus nunca se cansa de nos ofertar uma bênção por aquilo que seria 

nossa obrigação realizar. Ele nos chama a todo momento, fazendo-nos 

promessas maravilhosas para que possamos desempenhar o nosso papel, 

inclusive, nos prometendo bênçãos materiais. É o que nos é apresentado em 

Isaías 45:3: “Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para 

que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome”. 

É uma promessa maravilhosa que  é oferecida em recompensa ao 

trabalho realizado, trabalho este que é o anunciar as maravilhas de Deus. Para 

tanto, Ele nos capacita a realizar a Sua missão, basta que tenhamos disposição 

pra trabalhar. 

Isso fica bem claro em Isaías 50:4, que diz assim, “O Senhor DEUS me 

deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra 

ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido 

para que ouça, como aqueles que aprendem”.44 

Não podemos apresentar desculpas para realizar a missão de Deus, pois 

Ele já preparou tudo para que possamos nos apresentar e desenvolver os dons 

que nos foram confiados. 

Quando o salmista está apresentando seu cântico de louvor no Salmo 

67:1, 2 e 7, seu foco é um foco missionário, pois declara que “todas as 

extremidades da terra o temerão”. É a certeza de que o trabalho missionário está 

sendo realizado com o propósito de anunciar quem Deus é verdadeiramente. 

 
43 NICHOL, Francis D. Comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia. Traduzido por Vanderlei 

Dorneles. Tatuí/SP: CPB - Casa Publicadora Brasileira, 2012. Série Logos, V. 02, p. 846. 
Passagem já citada no tópico “Objetivos da Missão”. 

44 Conferir também as seguintes passagens: Is 42:1, 6; 49:6; 52:15, Dn 7:14, Jl 1:2 
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Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe; e faça resplandecer o 
seu rosto sobre nós (Selá.) 
Para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações 
a tua salvação. 
Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. 

Só se pode louvar ao Senhor, de maneira global, se todos receberem a 

mensagem de quem Ele é.  Caso contrário, seria muito estranho reverenciar 

quem ainda não se conhece. 

Os versos que se seguem é um reflexo dessa ideia de anúncio global, 

em que a palavra “todos” assume esse caráter abrangente. 

Vejamos: 

Louvai ao SENHOR todas as nações, louvai-o todos os povos. 
Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do 
Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. (Sl 117:1,2). 
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de 
dia em dia. 
Anunciai entre as nações a sua glória; entre todos os povos as suas 
maravilhas.45 (Sl 96:2,3) 
E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do 
Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros; e 
concorrerão a ele todas as nações. 
E irão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à 
casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e 
andemos nas suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém 
a palavra do Senhor. 
E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos; e estes 
converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices; 
uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão 
mais a guerrear. 
Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. (Is 2:2-5). 
E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor, e de glória, entre 
todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço; e 
espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e por causa 
de toda a paz que eu lhe dou. (Jr 33:9). 

Não resta dúvida que a missão tem caráter global e a mensagem de 

Deus deve ser anunciada a todos, indistintamente. 

Mas, mesmo assim, se há alguma dúvida de que todos nós devemos 

realizar a missão, seja por medo ou por qualquer outro sentimento que possa 

estar permeando o escolhido de Deus, temos um alento no texto bíblico. 

Vejamos:  

O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor 
ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar 

 
45 Conferir também as seguintes passagens: Sl 2; Sl 33; SI 66; Sl 72; Sl 86; Sl 145. 
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dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos 
cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. (Is 61:1). 

 

Deus tem um plano e todos fazem parte dele. Assim, Ele quer enviar a 

todos para que a mensagem de advertência e arrependimento seja anunciada. 

Em Ezequiel 2:3 é apresentada essa missão: “E disse-me: Filho do homem, eu 

te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim; 

eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia”.  

Quando Deus envia um servo Seu, especialmente no contexto do Antigo 

Testamento, o primeiro objetivo é levar uma mensagem de esperança e 

arrependimento, pois Ele quer resgatar e salvar o pecador. 

O missionário deverá ser envolvido pela dedicação e ter uma certeza 

que o Senhor estará sempre à frente, a fim de que todos tenham conhecimento 

de quem Ele é. Ele nos dá uma certeza de que todos conhecerão Sua glória. 

Devemos fazer nossa parte, especialmente porque Deus já assegurou que isto 

irá acontecer.  

Esta certeza ou promessa está em Habacuque 2:14, assim apresentada: 

“Pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Senhor, como as águas 

cobrem o mar”. Notem a grandiosidade da promessa! A Terra, de maneira total, 

se encherá do conhecimento, contudo, nos resta anunciar a todos sobre 

maravilhas do Senhor. 

Como já foi dito alhures, Deus não tem prazer na destruição do ímpio, 

pelo contrário, quer salvar a todos. Isso fica bem evidente na história 

apresentada no livro do profeta Jonas. 

Aliás, este personagem custou a entender o propósito da missão que foi 

a ele confiada, mas, Deus Se revela e deixa bem claro, não só a ele, como 

também a todos hodiernamente, que é de todos a missão de levar a mensagem 

do evangelho a todos indistintamente! Vejamos o que Deus disse a Jonas, 

especialmente a passagem do verso 4:11: “E não hei de eu ter compaixão da 

grande cidade de Nínive em que estão mais de cento e vinte mil homens que 

não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também 

muitos animais?” 

https://www.bibliaon.com/versiculo/isaias_61_1/
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Não resta nenhuma dúvida do propósito de Deus! 

O que será que Deus espera que aconteça? 

Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Ainda sucederá que virão os 
povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma 
cidade irão à outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do 
SENHOR, e buscar o SENHOR dos Exércitos; eu também irei. Assim 
virão muitos povos e poderosas nações, a buscar em Jerusalém ao 
SENHOR dos Exércitos, e a suplicar o favor do SENHOR. Assim diz o 
SENHOR dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão dez 
homens, de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das 
vestes de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido 
que Deus está convosco. (Zc 8:20-23). 
Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre os gentios 
o meu nome; e em todo o lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e 
uma oferta pura; porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o 
SENHOR dos Exércitos. (Ml 1:11). 

Não há dúvidas do que Deus espera que aconteça a fim de que todos 

possam ouvir das Suas maravilhas. 

Deus pode livrar todo aquele que ouvir, acreditar e se arrepender de todo 

o seu coração, a exemplo do que aconteceu com Nínive. “E há de ser que todo 

aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo; porque no monte Sião e em 

Jerusalém haverá livramento, assim como disse o SENHOR, e entre os 

sobreviventes, aqueles que o SENHOR chamar” (Jl 2:32). Assim, a missão deve 

ser levada adiante. 

Isto realizado, ou seja, a missão sendo levada a sério pelos envolvidos, 

a consequência é uma só. Vejamos Miquéias 4:1-3: 

Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do SENHOR 
será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, 
e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações, e dirão: Vinde, e 
subamos ao monte do SENHOR, e casa do Deus de Jacó, para que 
nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas; porque 
de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do SENHOR. E julgará 
entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e 
converterão as suas espadas em pás, e as suas lanças em foices; uma 
nação levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a 

guerra. 

Haverá, neste dia, o julgamento dos povos e ninguém poderá alegar que 

não foi alertado! Cabe a todo filho de Deus assumir a missão como prioridade 

para que todos possam ser alertados.  
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Passaremos agora à verificação da incidência da missão no Novo 

Testamento. 

Dessa forma, categoriza-se de maneira geral, à luz da Bíblia, mas, não 

de forma conclusiva, e sim na modalidade por amostragem, alguns textos. 

 

 

2.2.2 Missão no Novo Testamento 

 

Assim como foi tratado no tópico anterior, aqui não será diferente. Será 

apresentada, por amostragem, a incidência da missão no Novo Testamento e 

qual era de fato seu propósito. 

Seria possível cumprir a missão sem se envolver de fato com o propósito 

bíblico? Falta amor? Jesus nos dá o caminho do sucesso missionário. Em João 

15:12 temos: “O meu mandamento é este: Amem-se uns ao outros como eu os 

amei”. O conselho de Jesus não é vazio, pois ele mesmo se esvaziou por amor 

dos Seus filhos. Ele deu o exemplo. 

Assim, deve-se ajudar mutuamente para que se cumpra o propósito 

maior, vencer o pecado e restaurar esse planeta, além de salvar todo que nEle 

crer. Gálatas 6:2 diz: “Levem os fardos uns dos outros e, assim, cumpram a lei 

de Cristo”.  

Em João 15:13 nos é dito que: “Ninguém tem maior amor do que aquele 

que dá sua vida pelos seus amigos”. É um dever celestial, é um privilégio que é 

convertido em obrigação, pois os anjos desejariam esta missão, porém, a nós foi 

imposta. 

O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9:16, fala a respeito dessa ‘obrigação’ 

que nos é imposta, assim: “Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que 

me gloriar, pois me é imposta essa obrigação; e ai de mim, se não anunciar o 

evangelho!”  

Obviamente, há um contexto para a colocação dessa passagem, pois 

Paulo está dizendo para que quem prega o evangelho, viva do evangelho (v.14). 



63 
 

O apóstolo deixa claro que ele anunciava o evangelho de forma voluntária, e que 

sua obrigação estava ligada ao chamado que recebera de Jesus. 

No Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, nos é apresentado que 

Paulo “conhecia a punição do silêncio”, pois ele sabia exatamente qual era seu 

chamado. “Sabia que tinha sido incumbido por Deus para proclamar as boas-

novas do livramento do pecado, e que se permanecesse em silêncio, não teria 

paz nem comunhão com Cristo”. O fato é que se “permanecesse em silêncio 

seria negar a responsabilidade que o Senhor lhe havia dado”.46 

A missão é cumprir o que nos foi confiado: “Ide por todo o mundo e pregai 

o evangelho a toda a criatura” (Mc 16:15). 

 

 

2.3 VISÃO DE ELLEN G. WHITE 

 

 

Neste tópico, será apresentada uma visão de Ellen White acerca do que 

é missão. Para que a compreensão possa ser plena, abordaremos alguns pontos 

que são de suma importância para uma compreensão global do assunto, com 

destaque para seu chamado, seus métodos e qual é o papel da igreja. 

O objetivo é mostrar qual é o indicativo apresentado por Ellen White, a fim 

de que, o povo de Deus hodiernamente tenha condições seguras de realizar sua 

missão atendendo o chamado do Senhor.  

 

 

 

 

 

 
46 NICHOL, Francis D. Comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia. Traduzido por Vanderlei 

Dorneles. Tatuí/SP: CPB - Casa Publicadora Brasileira, 2014. Série Logos, VI. 06, p.805. 
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2.3.1 Chamada para a missão 

 

Neste tópico, o que se pretende é responder um questionamento que se 

apresenta, ou seja, como se dá o chamado para a missão, quem está sujeito ao 

chamado e quem está sujeito ao chamado. 

Quando Deus apresentou Sua missão, ainda no Éden, os anjos se 

apresentaram para cumpri-la, contudo, não lhes fora permitido essa nobre tarefa 

de anunciar ao mundo as boas novas de salvação. 

Ellen White nos apresenta, sobre o chamado para a missão, o seguinte:  

Deus não escolhe como Seus representantes entre os homens anjos 
que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixões idênticas 
às daqueles a quem buscam salvar. Cristo Se revestiu da forma 
humana para que pudesse alcançar a humanidade. Um Salvador 
divino-humano era necessário para trazer a salvação ao mundo. E a 
homens e mulheres foi entregue a sagrada tarefa de tornar conhecidas 
“as riquezas incompreensíveis de Cristo”. (Efésios 3:8. — Atos dos 
Apóstolos, 2007, p. 92. e Serviço Cristão, 2007, p. 5). 

Fica claro que Deus escolhe, dentre Seus pares, homens e mulheres 

que são capazes de apresentar as boas novas de salvação a pessoas de igual 

necessidade e paixões. O texto completa dizendo que esse foi exatamente o que 

Cristo fez: Se esvaziou para assumir a humanidade. 

O chamado é pessoal! Tem um destinatário certo e definido, ou seja, o 

homem! 

Vejamos o exemplo de Cristo: 

A vós, Meus discípulos, entrego esta mensagem de graça e 
misericórdia para ser dada a todas as nações, línguas e povos. Ide aos 
lugares mais distantes da Terra e sabei que Minha presença irá 
convosco. Essa ordem de Jesus, dada aos discípulos, inclui todos os 
crentes até à consumação dos séculos. Nem todos podem pregar nas 
igrejas, mas todos podem ajudar as pessoas individualmente. Os que 
servem os sofredores, os que ajudam os necessitados, os que 
confortam os abatidos e que contam aos pecadores a respeito do amor 
perdoador de Cristo, são Suas testemunhas. (Vida de Jesus, 2008, p. 
100-101) 

Cristo dá aos discípulos daquela época uma incumbência de anunciar a 

todos e em todos os lugares da terra Seu testemunho. A mensagem não foi 
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exclusiva para aquele grupo de pessoas, muito menos para aquela época na 

história deste mundo. 

Essa ordem de Cristo é para todos os crentes na face da terra hoje! 

Quando Cristo diz aos discípulos que nem todos estariam aptos a pregar nas 

igrejas, Ele não isentou os demais que possuem dons variados.  

É na parte final da citação acima, que mostra um recorte seguro para se 

evitar apenas a caridade com os necessitados. Cristo apresenta o que se deve 

fazer com as obras de caridade e ajuda assistencial, só que não devemos parar 

nelas. Vejamos: “e que contam aos pecadores a respeito do amor perdoador de 

Cristo, são Suas testemunhas”. 

Deve-se crescer em estatura e graça! Ellen White adverte: “O único meio 

de crescer em graça é achar-se interessado em fazer exatamente a obra que 

Cristo nos ordenou fazer” (Serviço Cristão, 2007, p.94)47. 

De igual modo, essa mensagem se encontra publicada na The Review 

and Herald, 7 de Junho de 1887, na qual temos:  

A única maneira de crescer na graça é estar interessado fazendo o 
mesmo trabalho que Cristo nos ordenou a fazer - interessadamente 
empenhados na medida da nossa capacidade de estar ajudando e 
abençoando aqueles que precisam da ajuda que podemos dar a eles48. 

Esse é o chamado, e deve-se atender de bom coração o que Cristo nos 

confiou, e, a advertência é apresentada em forma de resumo, assim disposta: 

A escravidão, o sistema de castas, preconceitos raciais, a 
opressão dos pobres a negligência com os desafortunados, tudo 
isso foi destacado como condutas não cristãs e uma ameaça 
grave ao bem-estar da humanidade, sendo considerados males 
que a igreja de Cristo é chamada, em nome do Senhor, a 
derrubar. (DANIELLIS apud BROWN, 2019, p. 105) 

Paralelamente a essa advertência, sugere BURRILL (2006, p. 72) que a 

Igreja Adventista hodiernamente deve “produzir discípulos que estejam prontos 

 
47 Tom Holladay, descreve que para ser grande em relacionamentos e ganhar o a confiança 

daquele que nos rodeiam, deve-se ter “o desejo de ser grande”, segundo o autor, deve-se 
seguir “os passos de Jesus”, ainda acrescenta “Deus é fiel e usa as pessoas que deixam de se 
preocupar com quem é mais importante”. (HOLLADAY, p. 285 e 290) 

48 Tradução livre: segue original. The only way to grow in grace is to be interestedly doing the 
very work Christ has enjoined upon us to do — interestedly engaged to the very extent of our 
ability to be helping and blessing those who need the help we can give them. In: {RH June 
7.1887. par. 9}. Disponível em: https://m.egwwritings.org/pt/book/821.8222#8234, acesso em 
22/05/19. 
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para encontra com Jesus”, isso seria um reflexo do que teria acontecido com os 

cristãos da igreja primitiva. 

Mesmo porque “Cristo não negligenciava oportunidade alguma de 

proclamar o evangelho da salvação (A Ciência do bom viver, p. 27), dessa forma, 

cabe a cada representante Seu, aproveitar as oportunidades que possui, bem 

como, buscar novas. Ou seja, avançar com a missão para outros lugares e, com 

isso, alcançar o mundo todo.  

Ellen White, movida pela mensagem de Mateus 24:1449 apresenta como 

sendo esta, “fundamental para a compreensão e promoção da missão global50”. 

Segundo Trim (2017, p. 407), Ellen White extrai um de seus “mais importantes 

princípios missionários”, qual seja, “que cada adventista é responsável por 

alcançar o mundo”. 

Além de fundamental a compreensão, ela destaca outro princípio muito 

importante que se deve observar, para a autora, se faz necessário que aqueles 

que estão dispostos a realizarem a missão, sejam missionários que “encarnem 

Cristo” (TRIM, 2017, p.408).  

Com isso, há um imperativo que se levanta em prol da missão a ser 

realizada, ademais, muitos tem se tornado objetos de oposição ao invés de 

serem mensageiros do evangelho, levando paz e salvação51. 

Diante dessa realidade, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, possui 

Centros de Estudos Religiosos da Missão Global, que são meios capacitadores52 

na compreensão da diversidade religiosa global, proporcionando assim, 

 
49 E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. 

Então, virá o fim. 
50 Durante os anos de 1863 a 1881 a igreja passou por um período de identidade, especialmente 

com a criação da Associação Geral da Igreja Adventista, em 21 de maio de 1863, assim, as 
visões de Ellen White “passaram a se concentrar em outros aspectos, a fim de prepara a 
denominação para uma missão Global”.(FORTIN, 2018, p. 54). 

51 Trim (2017, p. 408), diz que Ellen White era defensora do que os missiólogos chamariam de 
“missão encarnada”. Continua Trim dizendo assim: “Ela aconselhou os novos missionários a 
não erguerem imediatamente barreiras desnecessárias e a se assegurarem, de que, 
inicialmente, representassem Jesus e Seu amor, antes de ensinarem as doutrinas adventistas 
distintivas”. 

52 Segundo Ellen White, em duas obras diferentes (A Ciência do Bom Viver, p. 400 e o Serviço 
Cristão, p. 158) “o lar e a primeira escola da criança, e é aí que se devem lançar as bases para 
uma vida de serviço”. Então a capacitação começa em casa enquanto se é pequeno. 
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melhores métodos e meios adequados para a se apresentar a boas novas de 

salvação. (McEDWARD, 2018, p, 81). 

 

 

2.3.2 Métodos 

 

 

É imperioso que se busque o método utilizado por Jesus Cristo ao 

apresentar a missão a Ele confiada. 

Assim, destaca-se o que segue: 

Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no 
aproximar-se do povo. O Salvador misturava-Se com os 
homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. 
Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as 
necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: 
“Segue-Me.” Joao 21:19. (WHITE, 2007, p. 143) (grifei). 

Esse método é infalível, mesmo porque foi o método idealizado e 

utilizado por Jesus Cristo. Completa a autora dizendo que Cristo não manifestava 

uma simples simpatia, mas uma ‘verdadeira’ simpatia.  

Segundo Brown (2019, p. 78), “a aceitação de Jesus não apenas muda 

nosso coração como também transforma nossa maneira de viver, amar e servir”, 

ou seja, uma verdadeira simpatia pelo semelhante. 

Mas, há de se realizar um esforço a fim de que a missão possa ser 

cumprida. Ellen White assim destaca: 

E necessário pôr-se em intimo contato com o povo mediante 
esforço pessoal. Se se empregasse menos tempo a pregar 
sermões, e mais fosse dedicado a serviço pessoal, maiores 
seriam os resultados que se veriam. Os pobres devem ser 
socorridos, cuidados os doentes, os aflitos e os que sofreram 
perdas confortados, instruídos os ignorantes e os inexperientes 
aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram, e 
alegrar-nos com os que se alegram. Aliado ao poder de 
persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, 

esta obra jamais ficara sem frutos. (WHITE, 2007, p. 143-144). 

Nota-se que o serviço pessoal ganha destaque, pois é através dele que 

se busca alcançar maiores resultados dentre os quais se destaca o serviço 
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assistencial, em sua diversidade de atuação, aliado a oração e ao amor. São 

estes fatores que tornam exequível a missão. 

A missão, por ser uma incumbência global, é destinada aos povos dos 

diversos países existentes. Dessa forma, cada nação, tribo e povo, possui 

‘peculiaridades distintas’, e segundo Ellen White (2008, p 213)53, se faz 

necessário que os missionários sejam diligentes para poderem adaptar aos 

costumes locais às verdades que lhes possam fazer bem54.  

 

2.3.3 O papel da igreja 

  

Quando o assunto é missão, tem-se vários atores envolvidos, Deus, 

homem e a igreja, e cada qual possui um papel fundamental. 

Diante dois diferentes papeis, qual seria o papel, ou a missão da igreja 

nesse contexto? 

Ellen White apresenta uma resposta a esse questionamento, dessa 

forma, passa-se a descrever assim: 

A missão da igreja de Cristo é salvar os pecadores que 
estão a perecer. É divulgar o amor de Deus aos homens, 
conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. A 
verdade para este tempo deve ser levada aos tenebrosos 
recantos da Terra, e esta obra pode começar em casa. Os 
seguidores de Cristo não devem viver egoistamente; antes, 
imbuídos do Espírito de Cristo, trabalhar em harmonia com Ele. 

(WHITE, 2004, p. 359). (Grifei.) 

Em outra obra, Ellen White confirma o papel da igreja como sendo um 

instrumento de Deus para levar a mensagem do evangelho a outros, vejamos: 

A igreja e o instrumento55 apontado por Deus para a salvação 
dos homens. Foi organizada para servir, e sua missão é 
levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido plano 

 
53 “Devem ser capazes de compreender e atender às suas necessidades. Levantar-se-ão 

circunstâncias que exigirão ação imediata, e será necessário que os que já estão no campo 
tomem conta do interesse, e façam o que é necessário fazer, sob a direção do Espírito Santo”. 
(Testemunhos para Ministros e obreiros, 2008, p. 213) 

54 Conferir também a Enciclopédia Ellen G. White (FORTIN E MOON, 2018, p. 1093). 
55 Conferir também na mesma obra (WHITE, 1986, p.217) o que segue: “A igreja e o 

instrumento de Deus para a proclamação da verdade, por Ele dotada de poder para fazer 
uma obra especial; e se ela for leal ao Senhor, obediente a todos os Seus mandamentos, nela 
habitara a excelência da graça divina. Se for fiel a sua missão, se honrar ao Senhor Deus de 
Israel, não haverá poder capaz de a ela se opor”.  
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de Deus que através de Sua igreja seja refletida para o mundo 
Sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem Ele 
chamou das trevas para Sua maravilhosa luz, compete 
manifestar Sua glória. (WHITE, 1986, p. 188)56. 

 A autora aponta a igreja como instrumento necessário a cumprir a missão 

de Deus aos homens.  

 Contudo, esse instrumento deve possuir a verdade a ser compartilhada 

com todos os habitantes da Terra. Assim complementa Ellen White: 

Levar a verdade a todos os habitantes da Terra, salvá-los da 
culpa e da indiferença, eis a missão dos seguidores de Cristo. 
Os homens precisam possuir a verdade, a fim de por ela serem 
santificados, e nós somos os veículos da luz de Deus57. (WHITE, 
2004, p. 469).  

Constitui-se a igreja um instrumento a concluir a missão de Deus. 

Segundo Ellen White (2007, p. 148), “a igreja de Cristo está organizada para o 

serviço58. Sua senha e servir. Seus membros são soldados em preparo para o 

conflito sob as ordens do Príncipe de sua salvação”59. 

Se seus membros são soldados em preparação para o conflito final, estes 

devem atuar como os da igreja primitiva. Assim, apresenta Ellen White: 

A igreja primitiva tinha sido confiada uma obra de constante 
ampliação — estabelecer centros de luz e bênção, onde quer 
que existissem almas sinceras e dispostas a se dedicarem ao 
serviço de Cristo. (WHITE – Atos dos Apóstolos, p. 90 e Serviço 
cristão, p.15). 

 
56 Conferir também as seguintes obras de Ellen White: Atos dos apóstolos, p. 9; e, Serviço Cristão 

p. 12 
57 “Cumpre-nos ser obreiros zelosos nesta causa, buscando levar os pecadores contritos e 

crentes, ao divino Redentor, impressionando-os com um exaltado senso do amor de Deus para 
com o homem. “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que 
todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3:16. Que incomparável 
amor! Assunto para a mais profunda meditação! O surpreendente amor de Deus por um mundo 
que O não amou! Este pensamento exerce poder subjugante sobre a alma, e leva a mente 
cativa à vontade de Deus”. (WHITE, 2004, p. 469). 

58 “Toda igreja deve ser uma escola missionaria para obreiros cristãos. Seus membros devem 
ser instruídos em dar estudos bíblicos, em dirigir e ensinar classes da Escola Sabatina, na 
melhor maneira de auxiliar os pobres e cuidar dos doentes, de trabalhar pelos não convertidos. 
(WHITE, 2007, p. 149). 

59  A igreja está preocupada em fazer sua parte e para tanto possuí um departamento próprio 
para atender as necessidades e levar a mensagem do evangelho, para tanto, conferir o capítulo 
de Marly L. Timm em: TIMM, Marly L. Serviço Voluntário Adventista: motivando e treinando 
futuras gerações de missionários. In: SOUZA, Elias Brasil de. Teologia e metodologia da 
missão: palestras teológicas apresentadas no VII simpósio bíblico-teológico sul-americano. 
Cachoeira/BA: CePLiB, 2011, p. 483 – 495. 
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 Dessa forma, a igreja tem um papel a desempenhar e deve se empenhar 

com “êxito nessa obra”, assim, conclui Ellen White, a igreja será feliz60. (WHITE, 

2007, p. 204). 

Reinaldo Siqueira (2014, p. 34), destaca a importância da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia ao dizer que sua missão é de “caráter universal”, e seu 

papel é influenciar cada parte do mundo61. 

 Em importante reunião em 19 de julho de 2009, Cachoeira/BA, a liderança 

teológica da Igreja Adventista para Divisão Sul-Americana, reafirmou o 

compromisso com a “Declaração de Missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia” 

que é a de 

proclamar a todas as pessoas o evangelho eterno do amor de 
Deus, no contexto das três mensagens angélicas de Apocalipse 
14:6-12, conforme está revelado na vida, morte, ressureição e 
ministério sacerdotal de Jesus Cristo, convidando-as a aceitar a 
Jesus como Salvador pessoal e edificando-as espiritualmente 
em preparação para seu iminente retorno. (SOUZA, 2011, p. 685-

686)62 

 Importante notar que a igreja tem papel decisivo no cumprimento da 

missão, e como vimos acima, não basta apenas alimentar as pessoas, deve-se 

apresentar-lhes Cristo, e com Ele, as três mensagens angélicas63. 

 
60 Conferir também em Testimonies for the Church 2:22. 
61 O autor explica o papel da igreja assim: “Eles pregam a crença no evangelho eterno (o 

evangelho anunciado desde o Gênesis até o Apocalipse) com foco na fé em/de Jesus. A 
Mensagem fala da guarda dos mandamentos de Deus e demonstra-se abertamente criacionista 
e literal, mesmo inserida em uma época imperativamente evolucionista. Todos esses 
elementos descrevem e correspondem a um único movimento religioso no presente estágio da 
história humana: a Igreja Adventista do Sétimo Dia” (SIQUEIRA, 2014, p. 34). 

62 Conferir o original como segue: A Our Mission. The mission of the Seventh-day Adventist 
Church is to communicate to all peoples the everlasting gospel of God’s love in the context of 
the three angels’ messages of Revelation 14:6-12,and as revealed in the life, death, 
resurrection, and high priestly ministryof Jesus Christ, leading them to accept Jesus as personal 
Savior and Lordand to unite with His remnant church, and to nurture them in preparationfor His 
soon return. (GC Working Policy 2008-2009, p. 29). Conferir também Crises no adventismo e 
mudanças de paradigmas, (ZUKOWISKI, 2017, p. 234), especialmente onde o autor dá ênfase 
nos pilares adventistas. Segundo Russell Burrill (2006, p. 76) o Alvo da missão adventista está 
enraizada e fundamentada na esperança da segunda vinda de Jesus Cristo. “A base de sua 
missão tem sido e deve continuar sendo a pregação das três mensagens angélicas de 
apocalipse 14 com o objetivo de preparar homens e mulheres para a vinda do Senhor”. 

63 Segundo Daniel Rude (2018, p. 462), “depois do Desapontamento de 1844, o remanescente 
é quase desintegrado e quase se perdeu seu conceito de missão a todas as etnias. É então 
quando é animado com a clara mensagem: “É necessário que profetizes a respeito de muitos 
povos, nações línguas e reis” (Ap 10:11). A Mensagem dos três anjos chegaria a ser um 
chamado poderoso pela obra do Espírito Santo que iluminaria a Terra com sua glória (Ap 18:1) 
e chamaria seu povo que estava em “todas as nações” a sair de Babilônia (Ap. 18:34)”. 
Recomenda-se a leitura das páginas 462 a 464.   
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 De igual modo, Trim (2017, p. 396), destaca que Ellen White enfatizava 

que “todos os membros da igreja devem partilhar amplamente a verdadeira boa-

nova”.  

 Além disso, destaca o autor que essa é a missão “da igreja e de todos os 

seus membros, independentemente de sua nação ou localização”. 

 Complementa o autor (TRIM, 2017, p. 407) dizendo que é um imperativo 

apocalíptico o envolvimento total da igreja e de seus membros na missão”. 

  Paralelamente a esse entendimento de envolvimento total da igreja, ela 

deve estar envolvida tanto no “aspecto da reflexão teológica quanto na prática 

da missão” (KUHN, 2017, p. 276), ou seja, não se pode dar mais ênfase a um 

em detrimento da outra. Completa o autor dizendo que “é desvantajoso trabalhar 

a teologia e a missão separadas uma da outra”64.  

 Mesmo porque, a igreja, como já foi apresentado anteriormente, “tem o 

dever profético de revelar ao mundo a glória de Deus” (MERKLIN, 2018, p. 121), 

completa o autor assim: 

Essa é a missão primária dada ao povo remanescente de Deus. 
A missão da igreja não deve ser primariamente aumentar o 
número de membros da igreja. A primeira tarefa da missão é 
levar ao mundo a salvação em Cristo. (grifei).  

Se essa é a missão da igreja, esta não pode deixar de se empenhar em 

cumprir o que lhe fora proposto. Completa Merklin (2018, p. 134), 

A igreja Adventista do Sétimo Dia não pode reivindicar ser o 
remanescente escatológico de Deus se não estiver permitindo 
que Ele use a igreja em sua missão de atrair todas as pessoas 
para si65.  

 
64 “Na Bíblia, a mensagem e missão dadas por Deus vêm de sua revelação e iniciativa para 

buscar e salvar (Gn 3:9, 15, 21). Essa revelação (mensagem) dá significado, conteúdo e 
orientação tanto para o estudo da teologia como para a prática da missão. Teologia e missão 
estão sempre presentes no processo da salvação” (KUHN, 2017, p. 276). Isso vai se confirmar 
mais adiante quando será apresentado o propósito e objetivos da missão. 

65 O autor faz referência às três mensagens angélicas como indicativo de urgência na missão de 
Deus no tempo do fim. 
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A missão de Deus é salvar homens66 e a igreja é um instrumento usado 

para que o fim possa ser alcançado.  

A igreja tem um papel muito importante para se alcançar o objetivo, pois 

é ela que age diretamente na promoção e propagação das boas novas de Cristo 

Jesus. 

  

 
66 Anotação de aula do professor Jean Zukowiski, 
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3. A RELAÇÃO ENTRE SERVIÇO E MISSÃO NOS ESCRITOS DE ELLEN 

WHITE E DA BÍBLIA 

 

  

Diante do que já foi apresentado e visto até agora, seria possível 

apresentar qual a relação que existe entre serviço e missão tendo como recorte 

metodológico os escritos de Ellen White à luz da Bíblia? 

Para que tal indagação possa ser respondida, se faz necessário um 

estudo do serviço e da missão levando em consideração seus propósitos, 

objetivos e quais as possíveis relações entre si. 

Dessa forma, neste capítulo, será trabalhado, de forma integral e 

integrada, o propósito, o objetivo e a relação com os capítulos anteriores, a fim 

de que se possa chegar a uma conclusão objetiva cerca do tema, objeto dessa 

pesquisa. 

Vale destacar que o capítulo tratará apenas da relação entre serviço e 

missão nos escritos de Ellen White à luz da Bíblia, o que afasta qualquer outro 

estudo ou apoio teórico fora do recorte metodológico ora proposto. O que não 

afasta, a análise de outros autores, desde que, estes tenham como base os livros 

de Ellen White. 

 

3.1 PROPÓSITO 

 

 

Quando se analisa a palavra propósito, verifica-se que tem por finalidade 

direcionar, canalizar, empenhar, atrair o serviço para que a missão possa ter 

terreno fértil para a pregação do evangelho, caso contrário não há propósito 

algum. 

Segundo o dicionário67, propósito significa: Intenção de fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa; desígnio, plano, projeto, vontade. 

 
67 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/prop%C3%B3sito/ 
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Esses conceitos de propósito mostram até onde é serviço e o que é 

missão, pois, sua relação com a relevância do que, ou como, está sendo feito é 

que faz toda a diferença. 

Segundo Marly L. Timm (2011, p.495), todos devem possuir o mesmo 

propósito, qual seja, “que o espírito de missão e amor pelas pessoas 

necessitadas em todo o mundo possa ser revigorado na Igreja e certamente, 

pela graça de Deus, logo serão vistas manifestações grandiosas de poder”. 

Tal colocação pode parecer lógica, mas nem sempre é seguida por 

aqueles que realizam a missão.  

Um perigo é colocar na igreja ou nas pessoas que realizam o serviço a 

relevância do que está sendo feito, esquecendo que ambas são meios para a 

consecução da missão de Deus, pregar o evangelho68. 

Não se pode perder de vista o foco, especialmente, quando, como povo, 

deve-se “chegar a uma sagrada proximidade de Deus” (WHITE, 1943, p. 250).  

Completa a autora assim: 

Precisamos da luz do Céu a brilhar-nos no coração, e no íntimo 
do nosso espirito; precisamos da sabedoria que só Deus pode 
dar, se quisermos com êxito levar a mensagem a essas cidades. 
(Testemunhos Seletos, v. 3, p. 250) 

Essa proximidade e comunhão faz como se entenda que “Cristo não fez 

um serviço limitado”, pelo contrário, Ele não se cansava e fazia grande esforço 

para atender a todos, de maneira a cumprir a missão.  

Segundo Ellen White (2007, p. 500), Jesus não mediu o trabalho por 

horas.  

Seu tempo, Seu coração, Sua alma e força foram dadas ao 
trabalho para o bem da humanidade. Passava os dias em 
trabalho fatigante; transcorria longas noites prostrado em 
oração, pedindo graça e paciência para poder fazer um trabalho 
mais amplo. Com fortes gemidos e lagrimas, dirigia Suas 
petições ao Céu, para que fosse fortalecida a Sua natureza 
humana, a fim de poder estar preparado a lutar contra o inimigo 
e fortalecido para cumprir a missão de melhorar a humanidade. 
Cristo disse aos Seus obreiros: “Eu vos dei o exemplo, para que, 

 
68 Anotações de aula de Eclesiologia. Professor Jean Carlos Zukowski. 



75 
 

como Eu vos fiz, façais vos também.” Joao 13:15. (A ciência do 
bom viver, p. 500). 

 Cristo deixou evidente que a missão e o serviço não são tarefas fáceis, 

pelo contrário, requer do homem uma dedicação muito intensa e muita oração 

para que se possa consagrar objetivo a que se destinou.  

 A cada oração, o homem deve se fortalece mais e mais para avançar com 

a missão e o serviço, pois só assim, estará fortalecido, não só para cumprir a 

missão, mas para melhorar a humanidade e lhe apresentar a gloria de Deus. 

Segundo Brown (2019), “devemos ser fiéis à ordem de pregar o evangelho 

e, juntamente com essa pregação, vem a obra de ajudar os oprimidos, os 

famintos, os nus e os desamparados”. 

 Dessa forma, apresenta-se a ordem de se agir como aquele que se 

despôs a trabalhar em prol da pregação do evangelho, ou seja, cumprir a missão 

apresentada por Cristo. 

 Caso contrário, pode estar perigo como a crise  de 1888, segunda a qual, 

Jean Zukowiski (2017, p. 232) aponta como sendo uma causa do declínio 

espiritual da Igreja Adventista do Sétimo Dia (apoiando-se nas obras de Ellen 

White), ter uma pregação vazia e carecer de mensagens cristocêntricas, o que 

reforça a missão que a igreja tem de anunciar a Cristo.  

 Ademais, tem-se caminhos seguros indicados pela Bíblia e pelos escritos 

de Ellen White69. 

 Isso reforça o que já foi apresentado anteriormente, ou seja, indica a 

relação entre serviço e missão, na qual o serviço é meio para se cumprir a 

missão, sendo esta, o fim a que se destina os esforços humanos.  

 

 

 

 

 
69 Trim (2017, p. 406), declara que Ellen White tinha um poderoso senso de urgência da missão. 

“Ela não tinha nenhuma dúvida de que, antes que Jesus retornasse, o evangelho eterno seria 
pregado a todo o mundo”. 
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3.2 OBJETIVOS 

 

 

Olhando inclusive pela perspectiva da adoração, esta requer um 

compromisso estreito com a missão. O pastor e diretor do Ministério Pessoal da 

sede sul-americana da Igreja Adventista, Herbert Boger, ao fazer uma análise de 

Apocalipse 14:6 e 7, diz que devemos proclamar este evangelho. 

Segundo Herbert Boger (2019, p. 46), “a razão da adoração é a imersão 

na graça, no perdão e na salvação de Jesus. Por isso, ela não pode ficar contida 

no coração, mas precisa ser compartilhada”.  

Esse é um dos objetivos da missão que, ao compartilhar desse amor e 

esperança, os tornam conhecidos.  

 O pastor Erton Köhler (2019, p. 56) é mais direto ao dizer: 

Como adventistas, somos comissionados a anunciar o evangelho 
eterno no contexto das três mensagens angélicas. Essa é a nossa 
missão. Entregue-se sem reservas a esse chamado, e Deus fará 
grandes coisas por meio de sua vida. 

 O verso bíblico é esclarece em dizer: “Rendei graças ao Senhor, invocai 

o seu nome, fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos” (Sl 105:1).  Fazer 

conhecer é proclamar a mensagem do evangelho, ou seja, cabe a todos anunciar 

aos povos o evangelho eterno.  

Além de se fazer conhecer a Deus, “os cristãos têm responsabilidade 

particular em relação ao bem-estar espiritual alheio”70, o que torna mais completo 

a relação do cristão.  

No ano de 2017, missão Albânia, em estudo de caso, constatou-se que 

há naquele país uma igreja bem grande e espaçosa, o que não condiz com a 

realidade de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia71. 

Ao pesquisar o motivo de tal ocorrência, verificou-se que tal situação 

ocorrera no ano de sua construção, 1994, período pós ditadura no país.  

 
70 NICHOL, Francis D. Comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia. Traduzido por Vanderlei 

Dorneles. Tatuí/SP: CPB - Casa Publicadora Brasileira, 2014. Série Logos, V. 07, p. 139. 
71 O país todo tem por volta de 250 adventistas e só a igreja da cidade de Korça, local da missão, 

possui lugar para uns 200 membros, contudo, tinha em 2017 apenas 29 membros regulares. 
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Então a igreja local, em parceria com a ADRA72, acolheu os necessitados 

e carentes do país, fazendo com que a igreja tivesse um aumento significativo 

no número de seus membros, ou seja, a igreja ficou com sua capacidade 

completa. 

Mas tarde, quando a ADRA fora atender outro campo missionário, o 

número de membros foi caindo mês a mês.  

O que se pode inferir é que quando o necessitado não se movimenta 

para desenvolver suas habilidades mais básicas, ele estará sempre dependente 

de ações sociais. 

Sem a apresentação de um evangelho transformador, não há serviço 

que restaure a vida do necessitado. 

O que se pretende não é interromper as boas ações sociais que são 

desenvolvidas constantemente, mesmo porque, Ellen White assim incentiva:  

Todo ato de misericórdia para com os necessitados ou os 
sofredores, é como se fosse feito a Jesus. Todo que socorre ao 
pobre, se compadece do aflito e do oprimido, ou ampara o órfão, 
põe-se em mais intima relação com Jesus. (The Review and 

Herald, 16 de agosto de 1881 e Serviço Cristão, p. 203). 

Complementa a autora assim: 

Qualquer coisa menos do que o serviço ativo e fervoroso em prol 
do Mestre desmente a nossa profissão de fé. Unicamente o 
cristianismo que se revela por meio de trabalho sincero e prático, 
impressionara os que estão mortos em ofensas e pecados. 
Cristãos de oração, humildes e crentes, que por seus atos 
mostrem que o seu maior desejo é comunicar a verdade 
salvadora que a todos provara, colherão frutos abundantes para 
o Mestre. (Testemunhos Seletos, v. 3, p. 33). 

O que se pode extrair do acima exposto é que serviço deve ser revestido 

de uma ação atuante e empolgante a ponto de mostrar a verdadeira fé do cristão, 

pois é com o trabalho dedicado e sincero que se pode comunicar a verdade que 

Cristo veio anunciar. 

 
72 A ADRA é a Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Está presente em mais 

de 130 países e, no Brasil, está organizada em 13 regionais que abrangem 15 Estados. É, 
portanto, uma organização privada, sem fins lucrativos, certificada como OSCIP (Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público) através do processo MJ No. 08071.002538/2012/79, 
inscrita sob CNPJ: 01.467.063/0001-15. 
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Segundo Ellen White (1943, p. 40), Deus “confiou a Sua igreja a obra de 

difundir a luz e disseminar a mensagem do Seu amor”. Sendo essa a missão do 

cristão, esta consiste em “não condenar nem denunciar, mas em atrair 

juntamente com Cristo, rogando aos homens que se reconciliem com Deus”. 

De igual modo, a autora continua dizendo que devemos incentivar as 

pessoas, para que elas possam ser atraídas, “e assim ganha-las para o 

Salvador”.  

Caso não seja esse o objetivo de se ter interesse de anunciar a Cristo 

como salvador, estará por recusar a Deus e seu serviço, pois estaria “deixando 

de beneficiar nossos semelhantes, roubamos a Deus a gloria que para Ele fluiria 

pela conversão as almas”. 

A advertência é muito grave quando o tema é salvação. Deus confiou ao 

homem essa missão e serviço. A vida é cheia de escolhas. Algumas são simples 

e rotineiras; outras têm consequências eternas. (CONSUEGRA, 2019. p. 14). 

Quando Deus escolheu Israel para ser seu povo, planejou alcançar toda 

a humanidade por meio deles. Quando falharam em cumprir a missão de levar o 

amor divino a outros povos, a igreja cristã foi comissionada a pregar o evangelho 

“por todo mundo, para testemunho de todas as nações” (Mt. 24:14) 

(CONSUEGRA, 2019, p. 10). 

Se o povo de Deus tem essa missão de anunciar as boas nova do 

evangelho, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento de missão. 

Segundo Burrill (2006, p. 109), esse movimento “é fundado, baseado, e mantido 

com uma mentalidade missionária”, ou seja, “Ele nos chamou para o fiel 

cumprimento de Sua missão”. 

 Assim sendo, seja como meio ou como fim, o objetivo é um só. Levar a 

mensagem de Deus ao necessitado, carente e desamparado. 
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Segundo Zukowski (2018), “a missão de Deus é salvar homens” tendo a 

igreja “como meio ou instrumento” para “pregar o evangelho” com o “objetivo de 

refletir a glória de Deus73”. 

Diante do que foi apresentado acima, pode-se inferir que o objetivo é 

anunciar ao mundo, por meio da missão a pregação do evangelho, deixando 

evidente, a glória de Deus. 

 

 

3.3 RELAÇÃO 

 

 

 Entende-se que serviço e missão estão intimamente ligados pelo 

propósito. Devemos fazer a nossa parte ao anunciar o evangelho e aguardar 

com grande expectativa a volta de nosso Senhor Jesus e o fim do Grande 

Conflito. Para tanto, devemos usar “todos os meios disponíveis” e, assim, vencer 

“todas as barreiras possíveis para testemunhar com ousadia”, dessa forma 

cumpriremos nossa missão (KÖHLER, 2019, p. 339). 

Mas, uma advertência deve ser relembrada para que o mesmo erro do 

passado possa vir a se repetir. Quando o foco sai da missão e fica apenas no 

serviço, especialmente por permitir que doutrinas estranhas possam criar 

problemas para a igreja e seus membros. 

A missão da igreja já mais poderá ser subjugada ou distorcida ao próprio 

entendimento humano, pois corre-se o risco de transformar a missão dada por 

Deus a diálogos, belos projetos sociais ou ainda lutas para promoção da justiça 

social74.   

 
73 Como já informado na nota 33, ‘glória de Deus’ “é a soma de todas aa características que Deus 

revela sobre si mesmo. É seu amor, sua misericórdia, sua justiça, sua sabedoria, bem como, 
seu poder”. (MERKLIN, 2018, p. 122). 

74 Conferir TIPPETT (apud Burill, 2006, p. 102), “precisamos manter isso em mente num dia 
quando a ‘missão da igreja’ às vezes se reduzir ao mero diálogo, a projetos sociais, ou à luta 
justiça social. Não estamos negando a justiça desses programas valiosos. Estamos 
plenamente reconhecendo-os como para o verdadeiro e essencial desempenho do evangelho. 
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Como resultado do concílio mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

ficou estabelecido assim:  

Afirmando a ênfase bíblica no bem-estar da pessoa em geral, 
priorizamos a preservação da saúde e a cura dos doentes e, por 
meio de nosso ministério aos pobres e oprimidos, cooperamos 
com o Criador em Sua compaixão obra de restauração75. 

A de se notar a preocupação da instituição ao editar essa 

recomendação, uma vez que, para a igreja, essa relação entre serviço e missão 

não pode ser interrompida. 

 Tudo isso forma a base metodológica76 que a Igreja Adventista do 

Sétimo Dia aplica no decorrer do tempo. Segundo Russell Burrill (2006, p. 100), 

Ellen White estabelece a missão adventista e acrescenta assim: 

Ao pregar a mensagem de restauração para o tempo do fim, a 
igreja não deve negligenciar o ministério às necessidades físicas 
das pessoas. Isso não é um evangelho social. É um evangelho 
que resulta em ir ao encontro das necessidades dos incrédulos 
de modo a ganhar-lhes a confiança e o direito de compartilhar o 
evangelho com eles. 

Diante dessa relação, pode-se sugerir que a ordem de serviço e missão 

é pregar o evangelho, e juntamente com essa mensagem, atender às 

necessidades dos oprimidos, dos famintos, das viúvas e dos desamparados77. 

Encerra-se este capítulo com uma certeza de que há uma relação bem 

articulada dos institutos, e que por esse motivo a relação se torna evidente, 

lembrando que não se pode realizar serviço supondo ser missão, pois, além da 

 
Porém não são substitutos para a disseminação da experiência da salvação e para a 
incorporação na comunhão dos que experimentaram a salvação” 

75 Healing — Affirming the biblical emphasis on the well-being of thewhole person, we make the 
preservation of health and the healing of thesick a priority and through our ministry to the poor 
and oppressed,cooperate with the Creator in His compassionate work of restoration (GC 
Working Policy 2008-2009, p.29). 

76 Segundo Ellen White (2007, p. 144), “É necessário pôr-se em íntimo contato com o povo 
mediante esforço pessoal. Se se empregasse menos tempo a pregar sermões, e mais fosse 
dedicado a serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam. Os pobres devem ser 
socorridos, cuidados os doentes, os aflitos e os que sofreram perdas confortados, instruídos os 
ignorantes e os inexperientes aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram, e alegrar-
nos com os que se alegram. Aliado ao poder de persuasão, ao poder da oração e ao poder do 
amor de Deus, esta obra jamais ficará sem frutos”. 

77 Conferir BROWN, Nathan. Evangelho em ação: como a religião verdadeira pode transformar 
a sociedade. Tradução de Cecília Eller do Nascimento. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 
2019, p. 105 e ss. 
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relação que há entre serviço e missão, também há diferenças, basta retomar 

seus conceitos e objetivos. 

Passaremos para a parte final do trabalho, a conclusão, que retomará 

pontos importantes, e os ordenará a fim de que se possa ter uma conclusão 

elucidativa do tema proposto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como apresentado no início do trabalho, nos países laicos, onde há 

liberdade religiosa, as igrejas podem desenvolver trabalhos assistenciais 

livremente. 

Dessa forma, verificou-se que as igrejas podem e tem desenvolvido 

trabalhos assistenciais. 

Outro ponto que ficou evidente é que devemos sempre apresentar Cristo 

como nosso salvador, e isso tem acontecido por meio do serviço assistencial, 

funcionando como porta de entrada para a pregação do evangelho.  

Olhando para cenário mundial, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um 

papel fundamental na difusão e propagação do evangelho, pois é sua missão. 

Diante do mundo pós-moderno em que vivemos hodiernamente, os 

membros não podem perder de vista o alvo a ser alcançado, ou seja, salvar 

pessoas. 

Com essa declaração de que devemos salvar, em contraponto com o 

serviço assistencial, querendo ser uma igreja relevante, não podemos deixar que 

o serviço, especialmente o serviço assistencial possa ser mais importante que a 

missão. 

Por isso, se faz necessário resgatarmos as premissas apresentadas nas 

obras de Ellen White, fazendo com que os indivíduos envolvidos tenham plena 

certeza que estarão cumprindo com a ordem do Mestre, ou seja, levando a 

mensagem, resgatando a dignidade da pessoa humana e apresentando a glória 

de Deus 

Diante do que foi apresentado, destaca-se que no primeiro capítulo da 

pesquisa, foi estudado uma proposta para se compreender melhor o que é de 

fato o serviço, para tanto, viu-se seu conceito, seus tipos e seus objetivos, o que, 

de certa forma, contribui para a formação cognitiva do leitor. 
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Também no capítulo 1, foi analisado a temática à luz da Bíblia, tanto no 

Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. 

Como o foco principal é uma análise da literatura escrita por Ellen White, 

observou-se o tema, com enfoque especial para o chamado, foco e advertência 

para os envolvidos no serviço.  

 Passando para o segundo capítulo, intitulado Missão, foi destacado no 

seu desenvolvimento, as questões dos aspectos gerais, com atenção especial 

para aspectos gerais; dentre eles, destaque para o conceito, tipos e objetivos da 

missão, o que serviu de subsídio para a conclusão da pesquisa. 

A exemplo do capítulo anterior, verificou-se a incidência da missão à luz 

da Bíblia, Velho e no Novo Testamento, com isso, o fio condutor entre o tema 

geral e a problemática são preservados, especialmente, porque foi analisado a 

temática nas obras de Ellen White, notadamente para os aspectos envolvendo o 

chamado para a missão, seus métodos e o papel da igreja. 

Tangenciando o tema central da pesquisa, SERVIÇO E MISSÃO:  um 

estudo nos escritos de Ellen G. White à luz da Bíblia, foi no terceiro capítulo 

trabalhado a questão da relação entre o serviço e a missão, especialmente os 

aspectos envolvendo os objetivos e relação. 

Toda a pesquisa foi fundamentada dentro da perspectiva bíblica, Antigo e 

Novo Testamento, considerando o método gramatical-histórico, buscando apoio 

em autores adventistas que tratam do assunto, com especial atenção para as 

obras de Ellen White, as quais indicam uma base segura para uma verdadeira 

interpretação e aplicação dos conceitos ora tratados. 

Ademais temos que:  

1. serviço é um meio ou método para a prestação de uma determinada 

atividade voluntária ou não a outrem com amor, lealdade a Jesus e 

envolvimento para que se possa mostrar a origem celestial; 

2. missão é ser enviado para anunciar o evangelho eterno no contexto 

das três mensagens angélicas, a fim de, revelar ao mundo a glória de 
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Deus, além de compartilhar amor e esperança para que se possa 

construir relacionamentos;  

3. método é o de Cristo que misturava-Se com os homens como uma 

pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, 

ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. 

Ordenava então: “Segue-Me.”; 

4. igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos 

homens e foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho 

ao mundo, ou seja, salvar os pecadores que estão a perecer; 

5. propósito é que se tenha o espírito de missão e amor pelas pessoas 

necessitadas em todo o mundo possa ser revigorado na Igreja e 

certamente, pela graça de Deus, logo serão vistas manifestações 

grandiosas de poder; 

6. objetivo é, por meio da missão de Deus, salvar homens tendo a igreja 

como meio ou instrumento para pregar o evangelho, refletindo assim, 

a glória de Deus; 

7. relação é pregar o evangelho, e juntamente com essa mensagem, 

atender às necessidades dos oprimidos, dos famintos, das viúvas e 

dos desamparados. 

Diante de tudo que foi apresentado, a suma é: serviço sem missão é 

caridade! 
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