
Lição 2 01 de Outubro a 07 de

O GRANDE CONFLITO
Sábado à tarde

Leitura para o estudo da semana: Job 1:1-5; Job 1:6-12; Zacarias 3:2;

Mateus 4:1; Ezequiel 28:12-16; Romanos 3:26; Hebreus 2:14.

Verso Áureo: “Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó

Satanás; sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda; não é

este um tição tirado do fogo?” Zacarias 3:2. 

“Espalhadas pelas páginas tanto do Antigo como do Novo Testamentos

existem muitas referências e alusões a uma guerra incessante entre

Deus e Satanás, entre o Bem e o Mal, tanto a nível cósmico, como a nível

pessoal. Comparando estas passagens, justapomos as suas perspetivas

individuais para formar uma janela composta da verdade, através da

qual podemos percecionar a mensagem total das Escrituras com uma

maior clareza do que seria possível de outro modo.” – The Handbook of

Seventh-day Adventist Theology (Manual de Teologia Adventista do

Sétimo Dia), p. 969. 

O tema do Grande Conflito forma um padrão que nos ajuda a

compreender melhor a “mensagem total” da Bíblia, especialmente do

Plano da Salvação. Embora o tema seja muito mais evidente no Novo

Testamento, também se encontra no Antigo Testamento. E talvez em

nenhum outro lado do Antigo Testamento nos seja dado um vislumbre

mais claro sobre Satanás e sobre este Conflito, e sobre o modo como

eles podem afetar poderosamente a vida aqui, do que no livro de Job. 

Esta semana vamos olhar para a realidade mais ampla que está por

detrás desta nossa realidade imediata e que é o foco principal do livro

de Job. E embora a nossa vida e a nossa história sejam diferentes das de



Job, temos uma coisa em comum: como Job, estamos todos envolvidos

neste Conflito.

 

Ano Bíblico: Zacarias 9-11
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UM PEQUENO CÉU NA TERRA
Domingo, 02 de Outubro.

O livro de Job começa com uma nota relativamente positiva. Pelo menos

de um ponto de vista mundano, vemos um homem abençoado em

todos os aspetos.

Leia Job 1:1-4. O que revela o texto sobre o tipo de vida que Job

vivia? Quais são os aspetos positivos da existência de Job? 

                                                              

Job certamente parece ter tudo, inclusive um caráter reto. A palavra

traduzida em Job 1:1 como “sincero” (ARC) vem de uma palavra hebraica

que pode significar “completo” ou “íntegro”. A palavra “reto” significa

“direito”, o que pode dar a ideia de alguém que caminha por um

caminho direito. Em resumo, o livro abre com uma cena quase edénica,

que representa um homem abastado, fiel e íntegro, que tem tudo.

No entanto, tem tudo num mundo caído.

 

Leia Job 1:5 e 6. O que revelam estes textos sobre a realidade do

mundo caído em que Job habita?

                                                                             

“Entre as festas dos seus filhos e filhas, ele tremia, não fossem os seus

filhos desagradar a Deus. Como fiel sacerdote da sua casa, ele oferecia

sacrifícios por eles individualmente; ele conhecia o caráter ofensivo do

pecado e o pensamento de que os seus filhos pudessem esquecer-se

das exigências divinas levava-o até junto de Deus como intercessor em

favor deles.” – Comentários de Ellen G. White, The SDA Bible

Commentary (Comentário Bíblico ASD), vol. 3, p. 1140.



É evidente que Job tinha tudo de bom, tinha tudo tão bom quanto é

possível tê-lo aqui. Por mais edénica que a cena seja apresentada – um

homem cheio de vida, com uma grande família, um nome famoso e

muitas posses – é, ainda assim, uma vida vivida num Planeta caído,

imerso em pecado, pelo que, como Job em breve verá, ela vem com

todos os perigos que nos traz a existência aqui.

Quais são presentemente as coisas boas na sua vida? Como pode

aprender a estar sempre numa atitude de gratidão por as possuir?

Ano Bíblico: Zacarias 12-14.
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CONFLITO CÓSMICO
Segunda, 03 de Outubro.

O livro de Job começa na Terra, num lugar de paz e de tranquilidade.

No entanto, por volta do sexto versículo do primeiro capítulo, a situação

muda. Ela muda instantaneamente para um aspeto inteiramente

diferente da realidade, um aspeto que não é visto pelos seres humanos,

a não ser através da revelação divina. E é interessante que este outro

aspeto da realidade – o Céu – não parece ser tão tranquilo e pacífico

como são as coisas na Terra, pelo menos no que é inicialmente

apresentado aqui.

 

Leia Job 1:6-12. Sendo que iremos estudar estes textos com mais

detalhe mais tarde neste trimestre, o que está a acontecer aqui? De

que modo isto contrasta com o que vimos acontecer com Job na

Terra? 

 

Há tanto para explorar nesta mão cheia de versículos. Eles revelam

pormenores do nosso Universo que todos os nossos telescópios

espaciais não detetam e que a ciência humana nem começa a sondar.

No entanto, o que é fascinante é que eles também revelam um conflito

cósmico. Não é uma conversa calma, pacífica e tranquila aquela a que

temos acesso nesta passagem. Deus fala sobre Job com (para usar uma

ideia humana) um sentimento de orgulho, como um pai orgulhoso do

seu filho. Em contraste, Satanás troça do que Deus diz acerca de  Job.

“Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: Porventura teme Job a

Deus debalde?” ( Job 1:9.) Quase se pode ouvir um sarcasmo

escarnecedor, um tom de gozo no que Satanás diz a Deus.

Embora o texto não diga explicitamente que esta confrontação ocorreu



no Céu, foi certamente aí que ela teve lugar. Assim, temos este ser

criado, um anjo, presente perante Deus no Céu e desafiando-O cara a

cara, perante outros “filhos de Deus”. É difícil imaginar alguém a falar

desta forma com um líder mundial, mas aqui temos um ser que o faz

perante o próprio Deus. Como pôde isto acontecer?   

A resposta encontra-se num tema que aparece em vários lugares e de

diferentes modos ao longo da Bíblia. Esse tema chama-se “O Grande

Conflito” e fornece-nos um poderoso modelo para nos ajudar a

compreendermos não apenas o livro de Job, mas toda a Bíblia, e a sua

explicação da triste história do pecado e do sofrimento na Terra. E, mais

importante ainda, ajuda-nos a compreendermos melhor precisamente o

que Jesus realizou por nós na Cruz, de modo a resolver o problema do

pecado e do sofrimento na Terra.

Ano Bíblico: Malaquias.
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O CONFLITO NA TERRA
Terça, 04 de Outubro.

O livro de Job afasta a cortina e revela uma dimensão da existência que

os nossos olhos e os nossos ouvidos, bem como as nossas filosofias

mundanas, nunca nos poderiam mostrar. (Em última análise, estes

versículos deveriam mostrar-nos precisamente quão limitados são os

nossos olhos e os nossos ouvidos, bem como as nossas filosofias

mundanas quando se trata de compreender o quadro geral!) E o que

esta mão cheia de versículos também nos mostra é a existência de um

conflito entre Deus e este outro ser, Satanás. E, embora a controvérsia

seja primeiro apresentada no livro de Job como tendo lugar no Céu, ela

rapidamente se transfere para a Terra. Por toda a Bíblia encontramos

textos que apontam para este conflito em curso, um conflito que

também nos envolve.

 

Leia os textos seguintes. De que modo revelam a realidade de um

conflito que está a ser travado aqui, na Terra, com poderes

sobrenaturais malignos? 

 

Gén. 3:1-4                                      

Zac. 3:2                                          

Mat. 4:1                                         

I Ped. 5:8                       

I João 3:8                      

Apoc. 12:9                     



               

Estes textos são apenas uma pequena amostra de um grande número

de textos que apontam, quer explicita, quer implicitamente, para um

diabo literal, um ser sobrenatural com intenções malévolas. Embora

muitas pessoas vejam a ideia da realidade de Satanás como um mito

primitivo, com um testemunho bíblico tão claro, nós não deveríamos

cair neste engano.

Quais são alguns dos modos, mesmo agora, em que vê a realidade da

operação de Satanás no nosso mundo? Qual é a nossa única proteção?

Ano Bíblico: Vista Geral do Velho Testamento.
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JOB COMO UM MICROCOSMOS
Quarta, 05 de Outubro.

As cenas de abertura do livro de Job mostram-nos alguns pontos

cruciais. Primeiro, como já afirmámos, elas revelam a realidade de uma

outra dimensão para além do que nós, por nós mesmos, podemos

conhecer – uma dimensão celestial com outros seres celestiais, para

além de Deus. Segundo, elas também mostram o quão interligada está

a nossa vida terrestre aqui com o reino celeste. O que acontece aqui na

Terra não está desligado da ação dos seres celestes neste reino.

Terceiro, elas revelam a existência de um conflito moral no Céu, que

está, de facto, ligado com o que se passa aqui na Terra. 

Em resumo, estes versículos de abertura, e aqueles que os seguem, são

uma espécie de mini-descrição do próprio Grande Conflito. Os

versículos mostram um modo como o Grande Conflito, embora tendo

uma escala cósmica, se manifestou na vida de um homem, Job. E, como

veremos, as questões envolvidas incluem-nos a todos.

 

O livro de Job mostra Satanás em confronto com Deus. Aquilo que

ele não mostra é de que modo esse confronto começou. De que

maneira os versículos seguintes nos ajudam a obter alguma

compreensão sobre o conflito? Isa. 14:12-14; Eze. 28:12-16; I Tim. 3:6.

                              

Ellen G. White referiu-se à “lei do amor” como sendo o fundamento do

governo de Deus. Ela fez notar que, dado que Deus não quer uma

“obediência forçada”, Ele “concede livre arbítrio” a todas as Suas

criaturas morais. No entanto, “houve um ser que perverteu a liberdade

que Deus tinha concedido às Suas criaturas. O pecado teve a sua origem

com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus, e o



mais elevado em poder e glória entre os habitantes do Céu”. – Patriarcas

e Profetas,  p. 12, Ed. P. SerVir. Depois, Ellen White cita os textos de

Isaías e de Ezequiel, indicados acima, para descrever a queda de

Satanás.

O conceito crucial aqui é o da “lei do amor” e o da realidade do livre

arbítrio. A Bíblia diz-nos que Satanás ficou cheio de exaltação própria e

de orgulho por causa do seu esplendor e da sua beleza. Não sabemos

porque isto aconteceu; isso deve ser parte do que II Tessalonicenses 2:7

chama “o mistério da impiedade”, uma conexão que faz todo o sentido

quando compreendemos como a Lei de Deus está estreitamente unida

ao fundamento do Seu governo. O ponto a destacar é que, na altura em

que Satanás é apresentado no livro de Job, a sua queda já estava no

passado e a controvérsia que ela tinha iniciado já estava bastante

avançada.

Quais são algumas das escolhas importantes que tem diante de si

presentemente, e que promessas bíblicas pode reclamar para se

assegurar de que faz as escolhas certas?

Ano Bíblico: Mateus 1-4.
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RESPOSTAS NA CRUZ
Quinta, 06 de Outubro.

O livro de Job suscita muitas questões importantes. Mas muitas destas

mesmas questões não obtêm respostas aqui. Precisamos do resto da

Bíblia. E, mesmo assim, ainda “vemos por espelho, em enigma” (I

Coríntios 13:12).

Como vimos ontem, por exemplo, o livro de Job nada diz sobre o modo

como a rebelião de Satanás começou. Também não diz nada sobre o

modo como Satanás será finalmente derrotado no Grande Conflito. De

facto, apesar do seu importante papel em tudo o que se segue no livro –

depois de aparecer apenas duas vezes em Job (Job 1:6-12; 2:1-7) –,

Satanás não aparece de novo. Ele simplesmente desaparece, mesmo se

a destruição que ele causou permanece. O resto do livro nem sequer o

menciona; em vez disso, quase tudo o que se segue no livro é sobre

Deus, não sobre Satanás. E isso faz sentido, porque, no fim de contas, o

livro de Job é sobre Deus e sobre como Ele realmente é.

No entanto, a Bíblia não nos deixa sem respostas para a questão sobre

a derrota de Satanás no Grande Conflito. E a causa central dessa derrota

é a morte de Jesus na cruz.

 

De que modo os textos seguintes ajudam a explicar o que Jesus fez

que levará à finalização do Grande Conflito? João 12:31 e 32; Apoc.

12:10-12; Rom. 3:26; Heb. 2:14. 

                                                                             

Na Cruz, Satanás foi totalmente exposto perante o Universo como

aquilo que ele verdadeiramente é: um assassino. Aqueles que

conheceram Jesus quando Ele reinava no Céu devem ter ficado

espantados ao vê-l’O ser tão maltratado pelos esbirros de Satanás. Esse



foi o “julgamento” de Satanás de que Jesus falou em João 12. Na Cruz,

quando o Salvador morreu pelos “pecados de todo o mundo” (I João

2:2), só então pôde o Céu proclamar que a salvação tinha chegado. Aqui

e agora, a promessa divina, feita antes de o mundo começar (II Tim. 1:9),

tornou-se numa realidade. Por causa da Sua morte em nosso favor,

Cristo podia “ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus”

(Rom. 3:26). Isto é, na Cruz Ele refutou as acusações do diabo de que

Deus não podia sustentar a Sua Lei (ser justo), e, ainda assim, ao mesmo

tempo, salvar aqueles que tinham quebrado essa Lei (ser justificador).

Depois do Calvário, a destruição de Satanás estava assegurada.

De que modo podemos aprender a regozijar-nos pelo que Cristo fez por

nós na Cruz, mesmo entre as provas que enfrentamos agora no decurso

do Grande Conflito?

Ano Bíblico: Mateus 5-7.
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Sexta, 07 de Outubro.

ESTUDO ADICIONAL: O conceito de uma luta, de um conflito, entre o

Bem e o Mal encontra-se em muitas culturas. A ideia tem persistido ao

longo dos milénios, frequentemente expressa através de mitos. Hoje,

por causa da influência da Alta Crítica e do racionalismo modernista,

muitos Cristãos negam a realidade de um diabo literal e dos anjos

maus. Eles eram, de acordo com o argumento racionalista, apenas os

símbolos do Mal, humano e natural, próprios de uma cultura primitiva.

A partir da nossa perspetiva como Adventistas, é difícil imaginar como é

que alguém pode encontrar sentido na Bíblia sem a crença na realidade

do diabo e dos seus anjos.

Nem todos os Cristãos caíram no engano que nega a realidade deste

conflito cósmico entre as forças sobrenaturais do Bem e do Mal. Um

académico evangélico chamado Gregory Boyd, por exemplo, tem escrito

extensivamente sobre a realidade da batalha milenar (mas não eterna)

entre Deus e Satanás. Na introdução do seu livro, intitulado God at War

(Deus em Guerra), depois de comentar algumas passagens de Daniel 10,

Boyd escreveu: “A Bíblia, do princípio ao fim, pressupõe a existência de

seres espirituais que existem 'entre' a Humanidade e Deus, e cujo

comportamento afeta significativamente a existência humana, para o

melhor ou para o pior. De facto, uma tal conceção, argumento eu neste

livro, jaz no centro da mundividência bíblica.” – Gregory A. Boyd, God at

War, Downer's Grove, IL: InterVarsity Press, 1997, p. 11. Como ele está

correto!

 

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

1.Que outros textos falam acerca de Satanás e de outros poderes

demoníacos? O que se perde, se estes forem interpretados como sendo

apenas símbolos do lado negro da Humanidade?



2.Niccolo Machiavelli, um escritor florentino do século XVI, disse que era

muito melhor para um governante ser temido pelos seus súbditos do

que ser amado por eles. Em contraste, Ellen G. White escreveu: “Mesmo

quando foi decidido que ele não poderia mais permanecer no Céu, a

Sabedoria infinita não destruiu Satanás. Como só o serviço por amor

pode ser aceite por Deus, a submissão das Suas criaturas deve repousar

na convicção sobre a Sua justiça e benevolência. Os habitantes do Céu e

dos outros mundos, como não estavam preparados para compreender

a natureza ou as consequências do pecado, não poderiam ter visto a

justiça e a misericórdia de Deus com a destruição de Satanás. Se ele

tivesse sido excluído, imediatamente, da existência, passariam a servir

Deus mais por temor do que por amor.” – O Grande Conflito, p. 416, Ed.

P. SerVir. Porque quer Deus que O sirvamos por amor, e não por

medo?

Ano Bíblico: Mateus 8-10.
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Comentários de Ellen G. White, Leitura Adicional: A Maravilhosa

Graça de Deus, “Tão cara – Todavia gratuita”, p. 177.



Moderador
Texto-Chave: Job 1:1-12; Ezequiel 28:12-16; Apocalipse 12:9.

 

Com o Estudo desta Lição, o Membro da unidade de ação Vai:

Aprender: A identificar o tema do Grande Conflito como sendo a

estrutura subjacente para a compreensão do livro de Job e de toda a

Bíblia, para além dele.

Sentir: Uma sensação de segurança radicada na proteção oferecida por

Deus aos Seus filhos no meio da batalha cósmica que está a decorrer ao

seu redor.

Fazer: Tomar diariamente a decisão de escolher o Cristo vitorioso como

Senhor da sua vida, à medida que o Grande Conflito se desenrola no

coração de cada pessoa.

 

Esboço da Aprendizagem:

I. Aprender: O Grande Conflito.

A. Como surge o tema do Grande Conflito nos primeiros versículos do

livro de Job?

B. Qual é o papel de Satanás na cena do Conselho Celestial? Como reage

Deus com Satanás?



 

II. Sentir: A Salvo na Batalha.

A. Como se sente enquanto parte ativa de uma batalha cósmica? Somos

nós apenas peões num jogo de xadrez universal? Porquê ou porque

não?

B. Como reflete a sua vida a realidade do Grande Conflito?

 

III. Fazer: Reclamar a Vitória de Jesus.

A.O que significa a morte de Jesus na cruz em termos do nosso próprio

envolvimento no Grande Conflito?

B.Há alguma coisa com que possamos contribuir ou que possamos

fazer para pôr fim ao Grande Conflito? Explique.

 

Sumário:

O tema do Grande Conflito é introduzido desde o princípio no livro de

Job. Satanás aparece como acusador de Job. A sua acusação de que Job

serve Deus apenas por causa das Suas bênçãos é, em última análise,

dirigida contra Deus. É a mesma acusação que deu início à batalha

cósmica no Céu, que foi jogada na Queda da Humanidade, que foi

respondida por Cristo na Cruz e que será finalmente resolvida quando

Satanás for destruído.

CICLO DA APRENDIZAGEM

 



1º PASSO – motivar!

 

Realce da Escritura: Job 1:6-10.

Conceito-Chave para Crescimento Espiritual: A grande questão do

sofrimento precisa de ser respondida a partir do interior do contexto

mais amplo do Grande Conflito. O livro de Job introduz este tema, logo

desde o início, na cena do Conselho Celestial, em que Satanás

comparece perante Deus. Embora o Grande Conflito seja um tema

teológico abrangente que percorre toda a Bíblia, é importante

compreender a nossa parte dentro dele e o modo como as nossas

escolhas pessoais fazem a diferença na batalha cósmica. 

 

Só para o Dinamizador: Há perigo em abordar o tema do Grande

Conflito a partir de um esquema mental ocidental, que é fortemente

influenciado pela filosofia grega, especialmente pela ideia do dualismo

platónico. Nesta mundividência, o Bem e o Mal são contrastados, mas

com a implicação de que os dois representam forças iguais. A

mundividência bíblica é teocêntrica e não permite uma perspetiva

dualista sobre o Bem e o Mal. Deus como Criador está no centro do

Universo e Satanás, como ser criado que é, está sujeito à vontade de

Deus (compare com Job 1:12). Embora Satanás se tenha revoltado

contra Deus, nunca se tratou de uma batalha entre iguais.

 

Atividade de Abertura: Em várias culturas encontramos histórias sobre a

Criação, dando resposta, de várias formas, à questão existencial “De

onde vimos?” . A famosa obra épica Enuma Elish é uma antiga história



babilónica sobre a Criação que provém, na sua forma original, do século

XII a.C., e que foi encontrada por Austen Henry Layard em 1849, nas

ruínas de Nínive. Ela descreve a Criação em termos de uma Chaoskampf

(“luta contra o caos”, em alemão), na qual Marduk, a divindade suprema

babilónica, entra em combate com Tiamat, que representa as águas

poderosas e caóticas. Marduk acaba por dominar e destruir Tiamat

numa batalha e rasga o seu corpo em duas partes, a partir das quais

forma a Terra e os céus. Ao longo de toda a história épica, há sempre

dois lados – a ordem contra o caos, o Bem contra o Mal (embora o

próprio Marduk acabe por se revelar um personagem bastante bárbaro)

–, criando assim uma forte perspetiva dualista sobre a Criação, que é

baseada numa batalha épica. Em contraste, a Bíblia apresenta uma

descrição muito diferente das origens da nossa Terra e do pecado.

De que modo o mito da Criação da antiga Babilónia se compara com a

narração bíblica sobre os começos da nossa Terra e do problema do

pecado?

 

2º PASSO – analisar!

 

Só para o Dinamizador: As representações tradicionais de Satanás na

arte cristã, que têm a sua origem no período medieval, apresentam

chifres, ancas de bode, cauda, pernas de galinha e outras combinações

aterrorizadoras de partes corporais humanas e animais. A forquilha,

presumivelmente o instrumento que é usado para atormentar as almas

no inferno, também faz parte deste equipamento – padrão nestas

imagens de Satanás.

As reações modernistas contra estas imagens têm, com justiça, criticado

o seu caráter supersticioso, mas a tal ponto que a compreensão bíblica



de Satanás, como ser pessoal, tem sido substituída quer por uma noção

vaga de um poder malévolo, quer por uma total negação da sua

existência. No interior do tema do Grande Conflito é tão importante

compreender a personalidade de Satanás como crer num Deus pessoal.

Tanto as imagens supersticiosas como a negação da existência do

demónio apenas contribuem para o mesmo resultado, isto é, ignorar a

presença real do inimigo de Deus como sendo o originador do pecado e

o acusador de Deus e da Humanidade.

 

Comentário Bíblico

 

A palavra hebraica para Satanás (satan) no Antigo Testamento é

traduzida pelas palavras “adversário” (também no caso de adversários

humanos; por exemplo, I Reis 11:14), “acusador” (Sal. 109:6) ou como

nome próprio “Satanás” (Zac. 3:2). Especialmente no livro de Job, a

palavra hebraica é usada para descrever o adversário de Deus, o diabo

(Job 1:7-9, 12; 2:1-4, 6 e 7; compare também I Cró. 21:1). Em todos estes

versículos, Satanás surge sempre como uma pessoa bastante real,

apontando para a sua parte ativa no Grande Conflito.

 

I. As Origens do Pecado

(Recapitule com a Unidade de Ação Ezequiel 28:12.)

O Grande Conflito tem um começo e um fim. Não é um conflito eterno.

Começa no Céu antes de ter começado o tempo na Terra, com um ser

criado, que procura ser semelhante a Deus, um querubim em cujo

coração nasce a iniquidade (Eze. 28:14 e 15) e que procura ser como

Deus (Isa. 14:14). A origem do pecado no coração de Satanás é um

momento misterioso, que não pode ser plenamente explicado. O



orgulho, a inveja e a ambição levaram Lúcifer a cair.  “O pecado é um

intruso, para o qual não se pode dar nenhuma razão. É misterioso,

inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo.” – Ellen G. White, O

Grande Conflito, p. 411,  Ed. P. SerVir.

 

Pense Nisto: Que coisas na sua vida acha serem difíceis de explicar?

Com que frequência essas coisas têm a ver com a realidade do

pecado?

 

II. O Tema do Grande Conflito

(Recapitule com a Unidade de Ação Job 1:6-12; Apocalipse 12:4-9.)

O livro de Job só pode ser compreendido quando visto a partir da

perspetiva do Grande Conflito. Como Cristãos Adventistas do Sétimo

Dia, observamos a batalha espiritual em curso entre o Bem e o Mal

neste mundo e na nossa vida. Também temos uma compreensão da

batalha universal que está a decorrer pelo domínio sobre este Planeta.

O Grande Conflito começou com a rebelião de Satanás na corte celestial

(Apoc. 12:7-9), que se espalhou inicialmente a um terço dos anjos (Apoc.

12:4) e depois à Terra, após Satanás e os seus anjos terem sido expulsos

do Céu e terem provocado a Queda da Humanidade (Gén. 3). O que está

em jogo no Grande Conflito é a nossa compreensão do caráter de Deus,

que foi distorcido pela acusação inicial de Satanás de que Deus não é

um Deus de amor, mas que as Suas Criaturas O servem apenas por

medo.

Esta acusação é reiterada no começo do livro de Job, quando Satanás

sugere que Job serve Deus apenas por causa das bênçãos divinas que

recebe. É a velha acusação: Deus é um tirano que manipula os Seus

súbditos para os submeter a Si ( Job 1:9-11). Eles servem-n’O ou por

causa do medo ou porque querem receber as Suas bênçãos.



Este Grande Conflito, que começou no Céu, tornou-se assim num

espetáculo para o Universo, assumindo o centro do palco (I Cor. 4:9).

Mas não é um espetáculo onde os espectadores estão a assistir sem

qualquer envolvimento pessoal; toda a Criação deseja ansiosamente a

resolução final da batalha cósmica (Rom. 8:19-22). Esta batalha aponta

para o fim do Grande Conflito. O pecado e o seu malévolo originador

não farão parte deste Universo para sempre e Deus irá destruir Satanás

no fim do milénio (Apoc. 20:10). Só então terá terminado o Grande

Conflito.

 

Pense Nisto: Como se desenrola o Grande Conflito na sua vida?

 

III. A Tentação, a Cruz e Mais Além

(Recapitule com a Unidade de Ação Mateus 4:1; Hebreus 2:14; Zacarias

3:1.)

O começo da batalha decisiva no Grande Conflito, tal como se

desenrolou aqui, foi a tentação de Cristo no deserto. A Queda da

Humanidade no Éden começou com a tentação acerca da comida.

Satanás também começou a tentação do Filho do homem com comida

(Mat. 4:1-4). No entanto, a vitória de Cristo sobre as tentações físicas

(comida), mentais (poder) e espirituais (adoração) tornou claro para

Satanás que a sua batalha contra o Céu estava perdida desde o início do

ministério de Cristo na Terra. Satanás finalmente teve de sair da

presença do Salvador, uma vez dada a Sua ordem (Mat. 4:10). Esta

batalha decidiu a questão do pecado (Rom. 5:12-17).

Tal como uma guerra não consiste apenas de uma batalha, Satanás

continuou a atacar Jesus ao longo de todo o Seu ministério na Terra.

Mas a batalha final foi travada no Calvário, quando Cristo ganhou a



nossa salvação, ao oferecer-Se como sacrifício pelos nossos pecados

(Heb. 2:14; I João 2:2; Rom. 4:25), selando a vitória com a Sua

ressurreição. Para além do Calvário e do sepulcro do horto, Ele serve

como nosso Sumo-Sacerdote celestial, que intercede em nosso favor

perante o trono de Deus e nos defende do acusador (Zac. 3:1).

 

Pense Nisto: De que modo a morte de Cristo na cruz faz a diferença na

sua vida?

 

3º PASSO – analisar!

 

Só para o Dinamizador: Embora seja importante compreender a

realidade de Satanás e do pecado, também é importante não nos

demorarmos nessa realidade para além do que é necessário. Os nossos

pensamentos devem estar, sobretudo, fixados em Cristo, o nosso

Salvador.

 

Perguntas para Reflexão:

1. Por que razão é perigoso demorar de mais os nossos pensamentos

em Satanás e nas suas atividades?

2. Como pode manter uma imagem constante de Cristo, o seu Salvador,

diante dos seus olhos? Seja prático na sua resposta.

 



4º PASSO – aplicar!

 

Só para o Dinamizador: Como Adventistas do Sétimo Dia, temos um

grande recurso para a compreensão do contexto alargado do Grande

Conflito, recurso esse que se encontra no livro de Ellen White com o

mesmo título. 

 

Atividades de Encerramento:

1.Enquanto Unidade de Ação, leiam juntos o capítulo final de O Grande

Conflito de Ellen G. White, e partilhem os vossos pensamentos e

sentimentos depois de o terem lido.

2.Planeie ler todo o livro como parte da sua devoção matinal nas

próximas semanas ou meses.

3. Partilhe O Grande Conflito com alguém que nunca o tenha lido

antes.


