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O Grande Conflito 

Frank B. Holbrook 

Introdução 

Dispersas através das páginas  do  AT  e 
do NT, encontram-se muitas referências e 
alusões a uma incessante guerra entre Deus 
e Satanás, entre o bem e o mal,  tanto  em 
nível pessoal quanto cósmico. Comparando 
essas passagens, embutimos as percepções 
individuais delas para formar  um  mosaico 
da \'erdade, através do  qual somos capazes 
de compreender a mensagem total da Es- 
critura com maior clareza do que se não o 
fizéssemos. 

O conflito moral, que tem perturbado o 
Universo da criação de Deus, acha-se estrei- 

último prevê, não só a libertação da huma- 
nidade da escravidão do pecado, mas  tam- 
bém uma teodiceia para a Divindade contra 
as acusações de Satanás. 

No estudo que se segue, ordenamos as 
informações bíblicas em sequência crono- 
lógica, a fim de demonstrar de forma mais 
eficaz a natureza da guerra, seu desenvol- 
vimento através dos séculos e a  batalha fi- 
nal, que termina com a derrota de Satanás e 
com o triunfo e a víndicação de Deus. O ar- 
tigo é concluído com um resumo das verda- 
des teológicas mais importantes  apresentadas 

tamente vinculado ao plano de salvação. Este          p.or esse ensino fundamental da Escritura. 

I. A Predição do Conflito
A. O Segredo Divino

1. A Graça Deu Início ao Plano
2. A Morte Expiatória de Cristo
3. Aceitando as Providências da Salvação 
4. Restauração do Caráter 
5. As Recompensas Eternas 

B. O Desafiante 
II. A Origem do Conflito

A. Deus e Sua Criação 
B. As Leis do Céu 
C. Questões Envolvidas no Conflito

1. Lúcifer
2. As Questões 
3. Qual é a Melhor Autoridade? 
4. A Queda de Lúcifer 
5. A Queda da Humanidade 

D. Dimensão Celeste Acrescentada 
E. Os Objetivos do Céu 

III. O Conflito na Terra —AT 

A. A Iniciativa de Deus 
1. A Promessa 
2. Sacrifícios Rituais 
3. Representações Proféticas 
4. 'Preservando e Propagando as

Verdades da Salvação 
B. O Contra-Ataque de Satanás 

1. Impiedade Antediluviana 
2. Desenvolvimento do Paganismo 

e da Idolatria
3. Corrompendo a Verdadeira Religião 
4. Acusações Satânicas 
5. O "Quase" Sucesso de Satanás 

IV. O Conflito na Terra - NT A,
Providência Prevalecente 

1. A Crescente Centralídade da Escritura
2. A Dispersão (Diáspora, Jo 7:35) 
3. A Missão Judaica 

B. O Primeiro Advento de Cristo
1. A Vitória de Cristo nas Profecias 
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2. A Vitória de Cristo sobre as Tentações 
3. A Vitória Diária de Cristo sobre

os Demônios
4. As Múltiplas Vitórias de Cristo na Cruz 

C. Ataques Satânicos Contra a Igreja 
1. Corrompendo as Doutrinas
2. Perseguindo a Igreja 

D. O Conflito no Microcosmo
V. Conflito Encerrado

A. A Batalha Final 
1. A Besta Semelhante a Leopardo

(Ap 13:1-10) 
2. A Besta de Dois Chifres (Ap 13:11-17)

B. Convite da Hora do Juízo
1. As Mensagens dos Três Anjos

(Ap 14:6-13) 
^ 2. Juízo Final (Ap 14:7) 

C. Questões Centrais
1. Obediência: os Dez Mandamentos 
2. Adoração: Deus ou Satanás? 

D. A Derrota e a Destruição de Satanás
1. Satanás Preso
2. O Milênio
3. Juízo Final: Fase Executiva 

VI. Algumas Implicações Teológicas 
A. Harmonia Moral Garantida 
B. Cosmovísao
C. Sofrimento Humano
D. O Caráter de Deus 
E. Prontidão do Grente 

VII. Contexto Histórico
A. Pais Pré-Nicenos e Pós-Nicenos

1. Orígenes (185-254)
2. Agostinho de Hipona (354-430) 

B, Era da Reforma e da Pós-Reforma 
1.João Calvino (1509-1564) 
2. John Milton (1608-1674) 

C. Era Moderna
D. Concepção Adventista do Sétimo Dia 

VIII. Comentários de Ellen G. White
A. Um Apelo à Compreensão 
B. O Grande Conflito Previsto
C. A Origem do Conflito

1. A Lei Moral: Fundamento do 
Governo Divino

2. Por que Lúcifer Não Foi Destruído no
Começo do Conflito 

3. A Queda da Humanidade: Padrão
Similar à Queda de Satanás 

D. O Conflito na Terra - AT 
1. Satanás Usurpa o Controle da Terra
2. Obediência à Lei Moral: 

Base para a Prosperidade 
3. Satanás Subverte a Obediência Israelita 

E. O Conflito na Terra - NT 
1. A Necessidade de Revelar o Verdadeiro 

Caráter de Deus à Humanidade 
2. O Verdadeiro Caráter de Satanás

Também Revelado na Cruz 
3. A Cruz: Justiça e Misericórdia Divinas

Demonstradas 
4. O Conflito no Microcosmo 

F. O Conflito Encerrado
1. A Natureza do Último Conflito 

sobre a Lei de Deus 
2. Sábado: Teste de Lealdade 

G. Algumas Implicações Teológicas 
1. Vindicação do Caráter de Deus 
2. Rebelião; uma Lição para o Universo 
3. Uma Criação Testada: Leal 

para Sempre
4. Justiça Divina 

IX. Literatura

L A Predição do Conflito 

A. O Segredo Divino
Deus criou todos os seres inteligentes 

como agentes morais livres, dotados da capa- 
cidade de prestar amorosa lealdade ao Cria- 
dor ou rejeitar-Lhe a autoridade. Diversas 

passagens do Novo Testamento provam que 
Deus predisse a apostasia que teria lugar en- 
tre os anjos e a insurreição que se seguiría. 
Ele previu c^ue a humanidade seria engana- 
da ao aderir à rebelião. 
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Antes do início dos tempos (no tocante a 
este planeta) - em algum ponto da eternidade 
passada - Deus (o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo) elaborou o plano de salvação para 
enfrentar essa crise prevista.  O  apóstolo 
Paulo se refere a esse plano como o “mistério 
guardado em silêncio nos tempos eternos” 
(Rm 16:25), Esse segredo ou “sabedoria [...] 
oculta”, afirma ele, “Deus preordenou desde 
a eternidade para a nossa glória” (iGo 2:7), 
antes de se iniciar o tempo na Terra. 

O segredo ou mistério é "o mistério do 
evangelho”, explica Paulo  em  outra  parte  
(Ef 6:19). É evidente, portanto, que a rebe- 
lião, que acabou eclodindo entre algumas das 
inteligências criadas no Universo, não pegou 
Deus de surpresa. A Divindade já havia ela- 
borado uma “operação-resgate” voltada para 
seres humanos rebeldes enganados — um pla- 
no que também fornecería uma  arma  efi-  
caz em sufocar a rebelião permanentemente. 

1. A Graça Deu Início ao Plano
“Graça” é uma amorosa e misericordiosa

atitude do Céu para com os indignos e rebel- 
des pecadores. Sobre essa base, Deus esco- 
lheu salvar e transformar todos os pecadores 
arrependidos que aceitassem as providências 
tomadas para sua salvação. O apóstolo obser- 
va que eles seriam libertados, não em virtude 
de algumas boas obras que pudessem prati- 
car,  mas pela “Sua  [de Deus]  própria  deter- 

► minação e graça que nos foi dada em Cristo
Jesus, antes dos tempos eternos” (2Tm 1:9).

2. A   Morte   Expiatória   de  Cristo
Deus determinou que a  morte  expiató-

ria de Jesus Cristo se tornasse o coração do 
plano da salvação. O apóstolo Pedro testifi- 
cou dessa decisão quando disse à multidão 
presente à Festa de Pentecostes, em Jerusa- 
lém, que Cristo fora "entregue pelo determi- 
nado desígnio e presciêncía de Deus” para 
morrer (At 2:23). Mais tarde, escreveu aos 
companheiros cristãos: “Sabendo que não foi 

mediante coisas corruptíveis, como prata ou 
ouro, que fostes resgatados [...], mas pelo pre- 
cioso sangue, como de cordeiro sem defeito   
e sem mácula, o sangue de Cristo, conheci- 
do, com efeito, antes da fundação do mun-  
do, porém manifestado no fim  dos  tempos, 
por amor de vós” (lPe 1:18-20). 

No caráter, Deus é tanto justo e miseri- 
cordioso quanto santo e bondoso. Não impor- 
ta o quanto Deus tenha amado os humanos 
rebeldes e pecadores, Ele não seria justo se 
simplesmente desculpasse o pecador. Mas, 
antes de o pecado e a rebelião entrarem no 
Universo, Deus planejou estender a graça 
(misericórdia) a rebeldes arrependidos por 
meio de Jesus Cristo, isto é, por meio da mor- 
te expiatória de Seu Filho. A morte substi- 
tutiva e penal de Cristo satisfaria a justiça 
divina e tornaria possível o perdão e a recon- 
ciliação a ser estendidos aos pecadores peni- 
tentes (cf. Rm 3:21-26). 

3. Aceitando as Providências
da Salvação
Deus — Pai, Filho e Espírito Santo —

escolheu adotar em Sua “família”, da des- 
cendência pecadora de Adão, todos quantos 
recebessem a Cristo como seu Salvador e 
Senhor, e entrassem num vínculo com a 
Divindade.  O  apóstolo  escreveu:  "Bendito  
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que  nos  tem   abençoado   com   toda   sorte
de bênção espiritual [...], assim como nos
escolheu nEle  [Cristo]  antes  da  fundação
do mundo [...] nos  predestinou  para  Ele,
para a adoção de filhos, por meio de Jesus
Cristo, segundo o beneplácito de Sua  von-
tade, para louvor da  glória  de  Sua  graça,
que Ele nos concedeu gratuitamente no
Amado” (Ef 1:3-6). Ninguém foi predesti-
nado para se perder, mas foi elaborado um
plano segundo o qual, conforme escreveu
mais tarde o  apóstolo  João,  "todos  quantos
O receberam, deu-lhes o poder de serem fei-
tos filhos de Deus” (Jo 1:12; ver Deus IV.B).
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4. Restauração do Caráter
O apóstolo Paulo sugere  que  Deus  tam-

bém tomou providências para  restaurar  o 
caráter dos pecadores penitentes. A  missão 
dele era tomar conhecido o "mistério que es- 
tivera oculto dos séculos e das gerações”, es- 
pecialmente um determinado aspecto “deste 
mistério, [...] isto é, Cristo em vós, a esperan- 
ça da glória” (Cl 1:26,27). Uma vez que Cristo 
vive no crente (G12:20), por meio do Espírito 
Santo (Jo 14:16-18,23; Rm 8:9,10), a presença 
permanente de Cristo se refere provavelmen- 
te às operações transformadoras e restaura- 
doras do Espírito Santo na vida dos crentes   
(cf. Jo 3:6-8; Rm 8:14-16; ver Deus VII.C.5.c). 

Se essa análise da passagem aos colossen- 
ses estiver correta, o plano estabelecido por 
Deus se destinava a atender a duas grandes 
necessidades da humanidade decaída: (1) a 
morte, a penalidade pelo pecado, seria can- 
celada pela morte vicária e judicial de Cris- 
to; e (2) o poder do pecado no coração do 
homem seria substituído pela presença per- 
manente de Cristo, mediante a operação do 
Espírito Santo. 

5* As Recompensas Eternas 
Duas passagens se referem às recompen- 

sas determinadas por Deus para aqueles que 
aceitam o plano de salvação. O apóstolo Pau- 
lo falou, em Tito 1:2, da esperança que tem   
o crente na “vida eterna que o Deus que não
pode mentir prometeu antes dos tempos eter-
nos”. A parábola do juízo final proferida por
Jesus ampliou essa promessa  de  vida  eter-
na: “Então, dirá o Rei aos que estiverem à
Sua direita: Vinde, benditos de Meu Pai! En-
trai na posse do reino que vos está prepara-  
do [lit. foi preparado] desde a fundação do
mundo" (Mt 25:34). Visto que o reino herda-
do é a Terra recriada e restaurada — uma con-
dição ainda futura (ver Mt 5:5; 2Pe 3:13), a
expressão "que vos foi preparado” é uma alu-

£► são à decisão tomada por Deus na eternida 
de passada ao elaborar o plano da salvação. 

Na mesma parábola Jesus Se referiu tam- 
bém à decisão tomada para com os rebeldes 
impenitentes: “Apartai-vos de Mim, malditos, 
para o fogo eterno, preparado [lit, “que foi pre- 
parado”] para o diabo [diabolos] e seus anjos” 
(Mt 25:41). Assim, no concilio celeste realizado 
antes da criação do mundo, Deus anunciou o 
destino definitivo tanto dos penitentes quanto 
dos impenitentes do gênero humano. Notamos 
nessa declaração que Deus jamais pretendeu a 
perdição dos seres humanos. A destruição foi 
preparada para “o diabo e seus anjos”. 

Esse grupo de notáveis  passagens,  que 
esboça as principais providências do plano 
divino da salvação, identifica o "inimigo” e ins- 
tigador do conflito moral que convulsionaria o 
Universo durante milênios: “o diabo” e os anjos 
que com ele se confederaram, Uma das razões 
para a vinda do Messias à Terra era anunciar as 
decisões que o Pai, o Filho e o Espírito Santo 
haviam tomado em benefício da salvação hu- 
mana. “Abrirei em parábolas a Minha boca; 
publicarei coisas ocultas desde a criação do 
mundo” (Mt 13:35; ver Salvação II.A). 

R. O Desafiante
Na parábola do juízo (Mt 25), Jesus cha- 

mou aquele que desafiou a  ordem  estabele- 
cida por Deus de “o diabo”, um dos diversos 
nomes e títulos atribuídos a  essa  personali- 
dade maligna, Ele também é referido como 
“Satanás” e "o tentador” (Mt 4:1, 3, 10). O li- 
vro do Apocalipse o identifica como “o gran- 
de dragão”, a “antiga serpente” — uma alusão 
ao modo utilizado por ele para seduzir Eva — 
e como “o sedutor de todo o mundo" (Ap 12:9; 
cf. 20:2). Ele também é descrito como "o ma- 
ligno” ou “o iníquo” (Mt 13:19; ver também 
KJV), bem como “o acusador de nossos ir- 
mãos” (Ap 12:10). 

Na condição de líder  dos  anjos  que  a 
ele se aliaram (Mt 25:41), Satanás recebe o 
título de Belzebu, “o príncipe dos demônios" 
(Mc 3:22). As vezes os demônios são 
chamados de espíritos (Lc 9:39, 42),  espíritos 
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imundos (Mc 7:25,26) ou "espíritos malignos” 
(Lc 8:2). A Escritura também reconhece 
Satanás como "o príncipe da potestade do  ar” 

(Ef 2:2), o "príncipe deste mundo” (Jo 12:31; 
14:30; 16:11) e "o deus deste século” (2Co 4:4; 
ver Morte I.B.2.a-d). 

II. A Origem do Conflito

A. Deus e Sua Criação
A Santa Escritura começa com Deus 

criando a Terra. “No princípio, criou Deus os 
céus e a Terra” (Gn 1:1). Embora o relato da 
criação sugira a atividade de todos os três, o 
Pai, o Filho e o Espírito Santo (1:2, 26), o NT 
descreve com clareza Deus Filho como o Cria- 
dor ativo que, por Sua palavra, trouxe à exis- 
tência a Terra e todas as formas de vida que 
nela há (Hb 1:1-3; Jo 1:1-3, 10, 14). 

O apóstolo Paulo vai ainda mais longe, 
quando atribui a existência  de  todo  o  cos- 
mo - povoado por anjos e outros seres inte- 
ligentes bem como por humanos - ao poder 
criativo e mantenedor de Deus Filho. “Pois, 
nEIe, foram criadas todas as coisas, nos céus   
e sobre a Terra, as visíveis e as invisíveis, se- 
jam tronos, sejam soberanias, quer princi- 
pados, quer potestades. Tudo foi criado por 
meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas     
as coisas. NEle, tudo subsiste” (Cl 1:16, 17). 

Foi assim que, quando na eternidade pas- 
sada, a Divindade estabeleceu um plano de 
emergência para salvar a família humana do 
pecado, foi planejado que Deus Filho seria o 
Salvador da raça humana, o qual concordou 
em Se encarnar e morrer uma morte expia- 
tória e vicária para redimir os arrependidos.  
O próprio Criador Se tornaria o Salvador da 
humanidade (ver Criação II.C). 

B. As Leis do Céu
Um Deus sábio pôs o cosmo criado, ani- 

mado e inanimado, sob a lei física ou lei na- 
► tural. Tudo está sujeito às leis destinadas a

cumprir seu lugar no cosmo. Se o Universo 
não funcionasse de maneira ordenada, não 
podería haver nenhuma ciência verdadeira no 
mundo natural. As plantas e os animais cres- 

cem e se desenvolvem em seus ciclos em har- 
monia com as leis que regem sua existência, 
assim como sóis e galáxias se movem em suas 
órbitas determinadas. Se a lei física deixasse 
de existir, o mundo natural entraria no caos. 

Os seres inteligentes também estão su- 
jeitos às leis físicas que  ordenam  suas  vi- 
das.  Mas  o  Criador  também os  colocou sob 
o governo da lei  moral.  Deus  determinou
que todos os seres criados inteligentes de-
veríam ser agentes morais livres — dotados
com o direito de escolha. Subentende-se isso
de muitos apelos bíblicos para obedecer a
Deus e se afastar do pecado e de Satanás (ver
Dt 30:19, 20; Am 5:14, 15; Tg 4:7). Visto que
o caráter divino é descrito como sendo de in-
finito amor (Ex 34:5-7; Ijo 4:8), Deus exige
que a fidelidade e o serviço prestados a Ele
por todos os Seus súditos inteligentes se ori-
ginem somente de uma genuína e amorosa
apreciação do caráter divino.

A lei moral expressa a vontade do Cria- 
dor, e não oprime. O amor divino esboça ape- 
nas mandamentos justos e bons (cf. Ijo 5:3). 
Além disso, não constitui obediência penosa 
para quem ama o Legislador. Uma vez que 
“o amor não pratica o mal contra o próximo”, 
afirma o apóstolo Paulo, “o cumprimento da 
lei é o amor” (Rm 13:10). Segue-se, portanto, 
que seres morais trazidos ã existência por um 
Criador, cuja natureza é o amor, possuiríam 
eles mesmos corações amorosos e teriam pra- 
zer em obedecer a  quaisquer  mandamentos 
ou solicitações de Deus. 

Os dez mandamentos são uma  adapta- 
ção em 10 preceitos para a orientação da 
humanidade  acerca  da  lei  moral  existente 
no  Céu, Jesus declara o duplo princípio da 
lei moral ao sintetizaras duas tábuas dos dez 
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mandamentos, A intenção da primeira tábua 
(os quatro primeiros preceitos) é a seguinte: 
"Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu 
coração, de toda a  tua  alma  e  de  todo  o  
teu entendimento. Este é o grande e pri-  
meiro mandamento" (Mt 22:37, 38). A inten- 
ção dos seis últimos preceitos é resumida de 
forma semelhante:  “O  segundo,  semelhante 
a este, é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Destes dois mandamentos depen- 
dem toda a Lei e os Profetas” (Mt 22:39, 40; 
cf. Rm 13:8-10). 

Podemos concluir que o duplo princípio 
do amor não só expressa a vontade de Deus 
para todas as ordens de criaturas  inteligen- 
tes, mas também jaz no cerne da religião bí- 
blica: Todo dever da criatura consiste em 
prestar supremo amor ao seu Criador e im- 
parcial amor aos semelhantes. Também po- 
demos concluir que esse duplo princípio se 
acha adaptado em preceitos adequados a ou- 
tras ordens de seres inteligentes, assim como 
o decálogo está adaptado às condições dos
seres humanos. Nesse sentido, visto que os
anjos não se  casam (ver  Mt 22:30), o quinto
e o sétimo mandamentos não têm o mesmo
significado que têm entre os seres  huma- 
nos. Apesar disso, Satanás  é acusado tanto
de homicídio quanto de mentira, violações
dos sexto e do nono mandamentos (Jo 8:44).

Embora o decálogo não tenha sido dado 
na forma escrita senão quando Deus o pro- 
clamou no monte Sinai e o escreveu em 
tábuas de pedra (Êx 20:2-17; Dt 10:4), os 
registros de Gênesis revelam que a família 
humana conhecia  esses  preceitos  oralmen- 
te desde os tempos mais antigos (ver Primei- 
ra Tábua: Gn 2:1-3; 35:1-4; Segunda Tábua: 
Gn  4:8-11;  12:11-19;  18:19;  19:1-10; 39:7- 
9; 44:8). O apóstolo Paulo afirma em uma 
declaração inclusiva que os mandamentos 
eram conhecidos oralmente no período que 
vai “desde Adão até Moisés” (Rm 5:13, 14), 
A extrema impiedade atribuída aos antedi- 
luvianos se baseia em seu conhecimento da 

vontade de Deus; pois escolheram violar e 
ignorar as diretrizes divinas para a conduta 
e felicidade humanas (Gn 6:5). 

A lei moral, embora dada a diferentes or- 
dens de seres  criados  em  preceitos  específi- 
cos, é fundamental para o conflito que surgiu  
no Universo. A autoridade e o  governo  de 
Deus e a imposição de Sua vontade (a lei < 
moral) sobre a criação inteligente se tornou 
assunto de disputa, uma polêmica que  pro- 
vocou desavenças entre  Deus  e  grande  parte 
dos anjos, bem como entre Ele e a humani- 
dade recém-criada. 

C. Questões Envolvidas no Conflito
Para divisar, de maneira mais clara, a

perspectiva bíblica do conflito moral que en- 
volveu o Universo, devemos compreender as 
questões envolvidas e a forma como foram 
suscitadas entre os anjos. 

1. Lúcifer
Satanás, o adversário de Deus, não saiu

das mãos do Criador como um demônio ma- 
ligno. Pelo contrário, Deus o trouxe à exis- 
tência como um anjo sábio e cheio de glória. 
Duas passagens do AT descrevem indireta- 
mente a origem, posição e queda moral des-  
se poderoso ser (Is 14:4-21; Ez 28:12-19). Em 
seu contexto primário, essas profecias tratam 
dos reis pagãos de Tiro e Babilônia, os quais 
viveram no tempo de Ezequiel e Isaías, res- 
pectivamente. Embora estudiosos liberais 
rejeitem essa milenar interpretação cristã, 
parece evidente,  até  mesmo  por  uma  leitu- 
ra casual, que alguns dos pormenores decla- 
rados só poderíam ser verdade em relação a 
um personagem maior do que aqueles gover- 
nantes do Oriente Próximo. 

O dilema se resolve mediante  uma 
melhor compreensão da natureza dos escri- 
tos bíblicos, Embora Israel, em certo  sen- 
tido, tenha rejeitado a Deus como seu rei 
quando o povo pediu ao profeta Samuel para 
instituir a monarquia (lSm 8:7; 12:12), Deus 
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continuou a ser reconhecido como o gover- 
nante teocrático da nação, governando atra- 
vés de representantes humanos colocados no 
trono nacional (ver Is 41:21; Sf 3:15). Assim 
como Deus estava por trás do trono  daví- 
dico de Israel, assim estava Satanás por trás 
do trono desses reis pagãos. Assim como se 
esperava que os reis davídicos revelassem os 
traços de caráter e atributos do Deus verda- 
deiro, assim esses reis pagãos espelhavam as 
características de seu rei demoníaco. 

Além disso, assim como os salmos da- 
vídicos, vez ou outra, revelam detalhes 
surpreendentes acerca do “Messias” (o maior 
Filho de Davi) — e não do próprio Davi - 
assim, nessas  profecias  sobre os reis de Tiro 
e Babilônia, o véu é retirado por um momen- 
to para expor as características de Satanás. 
Para um exemplo desse tipo de  fenômeno, 
veja o argumento do apóstolo Pedro de que    
o Salmo 16:8-11 se refere a Cristo e não a
Davi, embora Davi tenha escrito a passagem
em primeira pessoa (At 2:25-36).

A partir de uma combinação dessas pas- 
sagens, sabemos que o nome original de 
Satanás era “Lúcifer” (Is 14:12, NKJV) ou 
literalmente “Estrela da Manhã” (ARA), e 
que, na condição de anjo, assistia na imedia- 
ta presença de Deus. “Tu eras o querubim 
cobridor ungido [.,.]. Permanecias no monte 
santo de Deus, no meio das pedras de fogo 
andavas” (Ez 28:14, NASB). Lúcifer também 
foi criado sem pecado. “Perfeito eras nos teus 
caminhos, desde o dia em que foste criado 
até que se achou iniquidade em ti” (v. 15). 

Depois  os  profetas  explicam  como esse 
anjo de alto escalão começou a nutrir pen- 
samentos de soberba, “Elevou-se o teu cora- 
ção por causa da tua formosura, corrompeste  
a tua sabedoria por causa  do  teu  resplen- 
dor” (v. 17). "Tu dízias no teu coração; Eu 
subirei ao céu; acima das estrelas de Deus 
exaltarei o meu trono e no monte da congre- 
gação me assentarei, nas extremidades do 
Norte; subirei acima das mais altas nuvens e 

serei semelhante ao Altíssimo” (Is 14:13, 14). 
O apóstolo Paulo confirma essa descrição 
profética quando adverte contra ordenar re- 
cém-convertidos, para que “não se ensober- 
beça e caia na mesma condenação em que 
caiu o diabo” (lTm 3:6, NVI). 

Essas passagens nos permitem discernir a 
gravidade do conflito, iniciado entre as mais 
elevadas ordens de inteligências criadas por 
Deus: os anjos celestes. E começou com um 
anjo nobre — um querubim cobridor — que 
assistia na presença de Deus. A crise teve 
origem, por assim dizer, na sala do trono do 
próprio Deus. 

2. As Questões
E improvável que a rebelião tenha apare-

cido em sua plena força imediatamente. Le- 
vou tempo para se desenvolver. Tampouco o 
conflito teria surgido sem uma razão aparen- 
te que o justificasse. Contudo, num Univer- 
so perfeito, sem falta de nada, continua um 
mistério como um ser criado e dependente 
aspirou  ao  trono  do  Criador  autoexistente 
— uma impossibilidade na própria  nature- 
za das coisas. 

Quais  foram  as  questões?  Não  há  nem 
um só  texto  bíblico  que  afirme  diretamen- 
te as questões específicas que Lúcifer, cego 
pelo orgulho, levantou para tentar usurpar as 
prerrogativas divinas. No entanto, podemos 
seguramente concluir das diversas passagens 
bíblicas a natureza das questões envolvidas. 

a. A lei de Deus. O apóstolo João ofe-
rece a mais simples  definição  da  natureza  
do pecado. “Todo aquele que pratica o pe- 
cado transgríde a Lei; de fato, o pecado é a 
transgressão da Lei" (ljo 3:4, NVI). A  pró- 
pria epístola deixa claro que o apóstolo está 
falando da lei moral, sob a qual o Criador 
colocou a criação inteligente (cf. v, 15; 5:21). 

Mas o pecado é mais grave do que a sim- 
ples ilegalidade. As Escrituras equiparam os 
princípios e preceitos da lei moral (mas adap- 
tados às ordens inteligentes da criação) com a 
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vontade pessoa] do Criador. O salmista can- 
ta em uma passagem messiânica: “Agrada- 
me fazer a Tua vontade, ó Deus meu; dentro 
do meu coração,  está  a  Tua  lei”  (SI 40:8). 
O pecado é, portanto, encarado como uma 
transgressão deliberada ou rebelião contra a 
"vontade”, ou a Pessoa, do Criador. Quando 
os  pecadores   transgridem   conscientemen- 
te a lei moral, desafiam e desprezam o pró- 
prio Criador. 

Quando as Escrituras dizem, portanto, 
que  “o diabo [Satanás] vive pecando desde 
o princípio" (ljo 3:8), podemos concluir cor-
retamente que Lúcifer questionou a necessi-
dade de seres santos como os anjos estarem
sujeitos aos mandamentos de Deus. Ele  te-
ria considerado a lei de Deus uma restrição à
liberdade angélica. A declaração do apóstolo
mostra que Lúcifer rejeitou por fim a autori-
dade divina, lançando fora o jugo da submis-
são ao governo de seu Criador e escolhendo
abertamente violar os mandamentos de Sua
expressa vontade.

b. O caráter de Deus. Por trás da von-
tade expressa do Legislador  está  Seu  cará- 
ter. Ao questionar a lei de Deus, Lúcifer 
questionou o caráter do Criador. Se - como 
Lúcifer aparentemente argumentou - a lei 
moral conforme expressa a anjos era des- 
necessária e restritiva da liberdade pessoal, 
então o Criador teria tido motivos  ocultos 
para submeter criaturas inteligentes a essas 
orientações legais. Assim, ele pode ter argu- 
mentado logicamente entre os anjos que as 
motivações do Criador eram  más.  Talvez  
que Deus ganhasse um senso de poder, por 
dirigir  arbitrariamente  a   criação  submetida 
a uma obediência cega. 

A descrição feita por Jesus do arquírre- 
belde é  pertinente a  esse debate, porque dá 
a entender a falsa representação do caráter 
divino por parte de  Lúcifer. “Ele [o diabo] 
foi homicida desde o princípio e jamais se fir- 
mou na verdade, porque nele não há verdade. 
Quando ele profere mentira, fala do que lhe 

é próprio, porque é mentiroso e pai da men- 
tira” (Jo S:44). Cristo acusa Lúcifer aberta- 
mente de homicídio e mentira, violações da 
lei moral. Mas quem ele matou ou para quem 
ele mentiu, antes de ser expulso do Céu? 

Uma vez que tanto Jesus quanto o após- 
tolo João apontam a “ira” e o “ódio” no cora- 
ção como as raízes do homicídio, o Mestre 
está evidentemente fazendo alusão  ao  estra- 
nho sentimento que  Lúcifer  começou  a 
nutrir e que motivou suas ações. À luz da 
declaração de Jesus, podemos concluir que 
Lúcifer, nutrindo esse ódio interior para com 
a Divindade, foi de um lado a outro do Céu 
transmitindo aos outros anjos  uma  impres- 
são deturpada de Deus. Somente por meio de 
sutis mentiras sobre o caráter e o governo divi- 
nos pôde ele obter êxito em persuadir grande 
parte dos anjos a participar de sua sorte. 

c. Autonomia da criatura. As duas
primeiras questões ocultaram  o  verdadeiro 
desejo de Lúcifer, que era ser independente <  
de seu Criador. Visto que Deus é a fonte e o 
mantenedor da vida, segue-se que  todos  os 
seres  criados  dependem  de  Deus  para  exis- 
tir. O desejo e a  tentativa  de  ser  indepen- 
dente  de  Deus  são  os  pecados  fundamentais 
da criatura e  constituem  a  causa  da  rebelião 
que desafia o governo  divino  e  deita  fora  o 
jugo da submissão e da obediência. 

Lúcifer — o primeiro pecador - pretendia 
se libertar da autoridade de Deus. A profecia 
de Isaías reflete isso: “Tu dizias no teu cora- 
ção: Eu subirei ao céu; acima das estrelas de 
Deus exaltarei o meu trono e no monte da 
congregação me assentarei,  nas  extremida- 
des do Norte; subirei acima das mais altas 
nuvens  e  serei   semelhante   ao   Altíssimo” 
(Is 14:13, 14). Pelo uso dos verbos na primeira 
pessoa do singular, cinco vezes Lúcifer se 
gaba do que ele pretendia fazer. O eu se tor- 
nou o centro dos seus pensamentos, expul- 
sando a atitude natural do  amor  abnegado  
que o Criador nele implantara na criação. 
Lúcifer desejava ser seu próprio deus. Essa é a 
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questão da autonomia. A criatura rebelde diz: 
“Não preciso de Ti, Deus; sou perfeitamente 
capaz de cuidar da minha própria vida.” 

d. Justiça e misericórdia divinas. 
Lúcifer,  ao  que  parece,   julgava   enxergar 
um   conflito   interno    no    caráter    divino. 
As Escrituras descrevem Satanás como “o 
acusador de  nossos irmãos [...], que os acusa 
de dia e de noite,  diante  do  nosso  Deus”  
(Ap 12:10; cf. 2c 3:1-5). Podemos concluir que 
Satanás alega que, como ele, eles também são 
transgressores da lei de Deus, e nega ao céu o 
direito de lhes conceder  misericórdia  e  per- 
dão. A questão é: Gomo o Griador pode tanto 
ser justo quanto misericordioso? Se obedi- 
ência à expressa vontade de Deus é tão vital 
para a felicidade da criação inteligente, Lúcifer 
argumentaria, então, que Deus só pode exer- 
cer justiça contra  os  pecadores que  a violam. 
E injusto mostrar misericórdia para com os 
transgressores. Justiça e misericórdia são ati- 
tudes mutuamente excludentes, diria Lúcifer, 

Percebe-se que qualquer discussão per- 
tinente ao  exercício  dos  atributos  divinos 
de justiça e misericórdia questiona imedia- 
tamente a validade  do  plano  de  salvação. 
Na época da rebelião de Lúcifer, a criação 
inteligente desconhecia o plano. Era um 
“segredo” guardado dentro do coração de 
Deus (cf. Rm 16:25, 26; ICo 2:7). 

Essa questão específica nos faz perceber 
como é real o problema que o pecado e a 
rebelião criaram para Deus. O amor de Deus  
e Sua compaixão pelos seres inteligentes de 
Sua  criação  não  mudaram  nem  diminuí- 
ram, Mas como é possível a um Deus santo 
estender  misericórdia   a  pecadores  rebeldes 
— penitentes ou não — e ainda ser justo e 
verdadeiro para com  Sua  própria  natureza? 
O plano da salvação elaborado no Géu for- 
necería a resposta. 

3. Qual é a Melhor Autoridade?
A julgar pela situação neste planeta, cada

ser inteligente do Universo criado por Deus 

está sujeito à autoridade. Não existe liber- 
dade absoluta na ordem natural nem na 
sociedade humana. A questão, portanto, não 
é como escapar da autoridade, mas, sim, sob 
que autoridade a vida será mais significativa, 
hoje e eternamente? 

A autoridade  espiritual  mais  provei-  
tosa do Universo seria a que promovesse ao 
máximo  o  desenvolvimento  físico,  mental 
e espiritual de seus súditos. Tal autoridade 
seria motivada por verdadeiro amor e inte- 
resse pelos governados, pois somente num 
clima de aceitação e apreço poderíam os 
governados desenvolver todo o seu poten- 
cial. Esse é o tipo de autoridade que governa 
toda a criação de Deus. 

Mas, no início da criação, como era pos- 
sível saber se a autoridade de Deus era real- 
mente a melhor? Era a única autoridade 
conhecida. Os seres inteligentes do Universo 
realmente     só     possuíam     duas    opções: 
(1) confiar na palavra de seu Criador de que
o governo dEle era o melhor para as criatu-
ras, ou (2) submeter-se ao controle de outra
autoridade e provar, talvez, que seu Criador
estava errado.

Os questionamentos e, finalmente, a 
insurreição de Lúcifer forçaram os anjos a 
tomar uma decisão. O mais elevado anjo do 
Géu desafiou diretamente o Criador. A lei 
moral de Deus e o Seu governo foram rejei- 
tados; Seu caráter e Suas motivações, ques- 
tionados e denegridos. Satanás insistia no 
suposto direito da criatura de ser indepen- 
dente e livre do controle do Criador. O exer- 
cício da justiça e da misericórdia da parte de 
Deus também foi desafiado, por ser incom- 
patível com Sua santidade essencial. Não 
conseguindo alterar a forma de pensar de 
Lúcifer e seus associados,  Deus  os  expul- 
sou do Céu e da posição que ocupavam. Foi 
assim que começou o grande conflito moral 
entre Deus e Lúcifer (Satanás). Essas ques- 
tões seriam desenvolvidas posteriormente na 
arena da história humana. 

976 
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Nos séculos subsequentes a  esse  con- 
flito na Terra, duas grandes verdades relati- 
vas à autoridade são postas à prova perante  
os seres inteligentes do Universo: (1) Uma 
autoridade governante baseada no amor é 
altruísta. Ela governará sempre no melhor 
interesse dos governados. Leis,  exigências  
ou restrições serão sempre em benefício das 
criaturas, embora a princípio não se consiga 
perceber isso. (2) Qualquer outra autoridade, 
pela própria natureza das coisas, será uma 
autoridade motivada pelo egoísmo. Essa auto- 
ridade, em última análise, haverá de explo-  
rar e arruinar seus súditos. Talvez prometa 
muitas coisas e chegue mesmo a lhes con- 
ceder aparente liberdade, mas por fim sua 
natureza será prejudicial aos melhores inte- 
resses dos governados. 

4. A Queda de Lúcífer
Quatro passagens tratam diretamente da

expulsão de Lúcífer do Céu e dos anjos que 
o seguiram:

a. Lucas 10:18. Quando os “setenta”
discípulos de Jesus treinados para ajudá-Lo, 
além dos doze, voltaram de sua primeira 
missão, exclamaram: “Senhor, os próprios 
demônios se nos submetem pelo Teu nome!" 
(v. 17). Jesus respondeu: “Eu via Satanás 
caindo do céu como um relâmpago.” A frase 
diz literalmente: “Eu estava vendo [gr, tempo 
imperfeito] Satanás [...] cair” (v. 18). 

O tempo imperfeito grego oferece um 
panorama   de   movimento.   Jesus,   talvez 
em visão, contemplou a  expulsão  original 
de Lúcífer do Céu, o colapso de seu reino de 
trevas abalado pelo  ministério  de  Jesus  e 
de Seus discípulos, bem como a certeza da 
ruína final do diabo por ocasião da morte 
expiatória de Cristo na cruz. 

b. Apocalipse 12:7-9. "Houve peleja no
Céu. Miguel e os Seus anjos pelejaram con- 
tra o dragão. Também pelejaram o dragão e 
seus anjos; todavia, não prevaleceram; nem 
mais se achou no Céu o lugar deles. E foi 

expulso o grande dragão, a antiga serpente, 
que se chama diabo e Satanás, o sedutor de 
todo o mundo, sim,  foi atirado  para a Terra, 
e, com ele, os seus anjos." 

Não é incomum os escritores bíblicos 
conectarem   dois    acontecimentos    diferen- 
tes, como se fossem um só. Mateus, por 
exemplo, registra a apresentação  feita  por 
Jesus de Sua segunda vinda e a  fase  exe- 
cutiva  do  juízo  final  como  se  fossem  um   
só evento, embora esta última só ocorra no 
encerramento do milênio, ou mil anos depois 
(Mt 25:31, 32; Ap 20:11-15). O apóstolo Pedro 
também descreve “o dia do Senhor”, como a 
segunda vinda de Cristo, que se estende até      
a re-criação da Terra (2Pe 3:10-13). 

Parece que o relato da expulsão de Satanás 
e de seus anjos, descrita em Apocalipse 12, 
faz uso da mesma espécie de combinação, 
envolvendo tanto a expulsão original deles da 
posição que ocupavam nas cortes celestiais, 
quanto seu posterior desmascaramento por 
ocasião da morte de Cristo na  cruz,  sendo 
este último a ênfase principal da passagem. 

A prova de que a passagem inclui a expul- 
são original e física de Satanás reside na refe- 
rência ao personagem Miguel, que,  junto 
com os anjos leais a Deus, é descrito lutando 
contra o desafiador. Miguel, cujo nome signi- 
fica “Quem é como Deus?” e que é chamado 
de “o arcanjo,” ignorou as reivindicações de 
Satanás sobre o corpo de Moisés, com uma 
simples  repreensão  ao  efetuar a ressurreição 
do  patriarca  morto  (Jd  9).  Esse  confronto  «y 
entre o Doador da vida e o diabo mostra que 
Miguel não é um ser comum. 

Embora Miguel seja descrito como “o” 
chefe ou cabeça (archs) dos anjos, a Escritura 
revela que o líder dos anjos é um persona-  
gem divino e não um anjo criado. Quando 
Josué veio à presença do “comandante" [heb. 
sar] do exército [a hoste celestial de anjos] do 
Senhor", prostrou-se e O adorou, e obedeceu   
à ordem: “Descalça as sandálias dos pés, por- 
que o lugar em que estás é santo” (Js 5:13-15). 
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Visto que os seres humanos estão proibidos 
de adorar a anjos, o líder principal dos anjos 

deve ser um Ser divino (cf. Ap 19:10; 22:8, 9). 
O livro de Daniel se refere três vezes a 

Miguel (Dn 10:13, 21; 12:1), Na última pas- 
sagem, Ele é descrito como “o grande prín- 
cipe” que defende “Teu povo” (12:1) Defender 
Israel descreve um papel mediatório. Esse 
papel é atribuído  somente  a  Jesus  Cristo  
(ver lTm 2:5), 

Pelo fato de Miguel, na condição de per- 
sonagem celeste, parecer ter poderes e auto- 
ridade para ressuscitar e exercer funções 
mediatórias, muitos  cristãos  creem  que  Ele 
é Deus Filho, assim descrito em Seu estado 
preexistente. Acreditam também que foi Ele, 
junto com os anjos leais a Deus, que luta-  
ram nessa guerra espiritual e moral contra 
Lúcifer e seus seguidores, expulsando-os 
finalmente do Céu e de suas antigas  posi- 
ções. Eles foram “atirados[s] para a  Terra” 
(Ap 12:9), A presença de Miguel na passa- 
gem revela, portanto, que a expulsão origi-  
nal e  física de  Satanás está conectada com 
a queda espiritual posterior sofrida  por  ele 
por ocasião da morte de Cristo, quando ele 
foi plenamente desmascarado perante o 
Universo como o inimigo de toda justiça. 

c. 2 Pedro 2:4; Judas 6. Porque Deus 
não destruiu Lúcifer e seus seguidores logo 
no início do conflito? Essas passagens, que 
mencionam a expulsão, começam a respon- 
der a essa pergunta. “Deus não poupou anjos 
quando pecaram, antes, precipítando-os no 
inferno [tartaros], os entregou a abismos de 
trevas, reservando-os para juízo” (2Pe 2:4). 
E os “anjos, os que não guardaram o seu 
estado original, mas abandonaram o seu pró- 
prio domicílio, ele tem guardado sob trevas, 
em algemas eternas, para o juízo do grande 
Dia” (Jd 6). 

A palavra portuguesa "inferno" (2Pe 2:4) 
não consta do texto grego. Ela aparece tanto 
nas Bíblias comuns em português como em 
inglês como uma tradução interpretativa 

do verbo grego tartaroõ, que significa lite- 
ralmente “lançar no Tártaro", O Tártaro, na 
concepção dos gregos pagãos, era um lugar 
subterrâneo onde se aplicava castigo a seus 
habitantes. O verbo ocorre apenas uma vez 
no NT, mas é claro que o apóstolo Pedro, 
sendo cristão, não endossa o ensino pagão. 
Ao empregar esse verbo com um significado 
cristão, Pedro queria se referir apenas a este 
planeta, para o qual Satanás e seus anjos 
foram lançados (Ap 12:9). 

A passagem  paralela  em  Judas  afirma 
de modo  semelhante  que  os  anjos  caídos 
se separaram  da  luz  da  presença  de  Deus 
e ficaram confinados às trevas morais deste 
mundo. Os “abismos de trevas”, “as algemas 
eternas” e o próprio Tártaro estão sendo usa- 
dos simplesmente como expressões figura- 
tivas reveladoras das restrições e limites 
impostos por Deus a esses seres sobrena- 
turais. Se esses anjos maus tivessem plena 
liberdade para agir como quisessem, destrui- 
ríam a humanidade e a Terra logo após a 
guerra travada contra o Céu. 

A esfera moral em que Satanás e os 
demônios atuam é apresentada como a região 
das trevas. Eles são “os dominadores deste 
mundo tenebroso” (Ef 6:12). O “reino” de 
Satanás (Mt 12:26) é “o império das trevas” 
(Cl 1:13), que faz guerra contra Deus e Seu 
povo. Jesus reconheceu isso quando foi preso 
no Getsêmani: “Esta, porém, é a vossa hora", 
disse Ele aos que vieram prendê-Lo. Depois 
expôs o poder que procurava Lhe destruir: 
“e o poder [exousia, “autoridade”] das tre- 
vas” (Lc 22:53). 

Deve-se notar que as atividades dos anjos -«g 
caídos estão limitadas  até  o  juízo  “do  grande 
Dia” (Jd 6), que é o  juízo  final.  Esse  fato 
sugere uma importante questão: Por que é 
necessário  um período  de  espera?  Visto que 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo determina-
ram a destruição do diabo e de seus  anjos
(Mt 25:41) e a morte  expiatória  de  Cristo
foi planejada para ocasionar a condenação e
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destruição de Satanás (Jo 12:31, 32; Hb 2:14), 
fica a pei'gunta: Por que  a  execução  deles 
foi adiada? 

Gom base nas informações bíblicas, 
podemos concluir que o adiamento da puni- 
ção para os anjos caídos manifesta o caráter 
de Deus. A fim de ser justo com a criação 
inteligente, o Criador deve conceder tempo 
para que se desenvolvam e amadureçam os 
princípios do egoísmo e da transgressão con- 
tra a Sua vontade, para que todos os seres 
morais livres possam decidir a quem ser- 
virão, com plena consciência das questões 
envolvidas. E assim, conforme disse de si 
mesmo o apóstolo Paulo e de seus compa- 
nheiros, “porque nos tornamos espetáculo  
[gr. theatron, “teatro”] ao mundo, tanto a 
anjos, como a homens” (lCo 4:9). Assim, os 
princípios do pecado e da justiça, com todas 
as suas graves e avassaladoras consequên- 
cias, estão sendo interpretados no palco da 
Terra. Os dois princípios travam combate 
mortal. E nós, a criação expectante,  deve- 
mos  escolher   qual  antagonista   está   certo 
e a quem daremos nossa inteira lealdade. 
Foram-nos aqui reveladas “coisas [...] que os 
anjos anelam perscrutar” (lPe 1:12). 

5. A Queda da Humanidade
A exemplo dos anjos, Adão e Eva foram

criados agentes morais livres. A proibição de 
comer do fruto da árvore do conhecimento do 
bem e do mal propunha-lhes um teste sim- 
ples, oferecendo a opção de obedecer a Deus 
porque O amavam ou desobedecer-Lhe, insis- 
tindo na  própria vontade deles em oposição 
à de Deus. Quando apareceu a Eva disfar- 
çado de uma serpente, em meio aos galhos da 
árvore (cf. Ap 12:9), Satanás pretendia plan- 
tar na mente dela sementes de dúvida sobre 
a integridade de Deus, na intenção de seduzi- 
la a desobedecer-Lhe. Quando Eva admitiu 
que ela e o marido tinham recebido permis- 
são para comer de todas as árvores, mas tam- 
bém  ordem  para  não  tocar  nem  comer  do 

fruto dessa árvore específica, Satanás injetou 
seu veneno com uma afirmação e raciocínio 
repletos de astúcia: “Então, a serpente disse 
à mulher: É certo que não morrereis. Porque 
Deus sabe que no dia em que dele comerdes 
se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis 
conhecedores do bem e do mal” (Gn 3:4, 5). 

Eva aceitou a mentira e a dúvida de 
Satanás, esquecendo-se rapidamente do que 
sabia sobre o seu Criador. Raciocinou talvez 
que, se os motivos divinos por trás da proi- 
bição fossem questionáveis, a proibição e a 
ameaça de morte não seriam igualmente 
verdadeiras. Gom esses supostos fatos fir- 
memente arraigados em seu pensamento, a 
última coisa que fez foi afirmar a própria auto- 
nomia — exercitar sua vontade e desobedecer à 
ordem de Deus. Eva tomou o fruto e o comeu; 
depois convenceu Adão a fazer o mesmo (v. 6). 

Satanás enganou Eva ao raciocinar como 
ela, mas Adão escolheu transgredir volun- 
tariamente a  vontade  de  seu  Criador  após 
a decisão de Eva (lTm 2:14). Ele, ao que 
parece, aceitou o ponto de vista  de  Eva 
sobre o assunto e ficou relutante em perdê-la. 
Gomo cabeça da raça humana, no entanto, 
Adão se tornou responsável por envolver a 
humanidade em pecado (Rm 5:12-19). 

Ao compararmos a queda dos anjos com 
a queda de Adão e Eva, encontramos  entre 
eles nítidas semelhanças. Em ambos os casos 
o que as criaturas inteligentes questionaram
foi (1) o caráter do Criador e (2) Suas ordens;
e, como resultado, (3) confirmaram a  von-
tade da criatura acima  da  expressa vontade
do Criador. O pecado — em seu cerne — é a
afirmação de que a criatura é independente
de Deus. O pecador se recusa a se subme-    
ter à autoridade divina, seja a rebelião numa
escala cósmica, seja dentro de um único
coração. O pecado é o mesmo para anjos ou
pessoas: uma obstinada determinação de não
se submeter a Deus, mas a si mesmo.

A queda de Adão  afetou  a  humanidade 
de diversas formas: (1) A morte se tornou sua 
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sorte (Gn 3:19; Rm 5:12). (2) O domínio da 
Terra passou a  Satanás,  durante  o  tempo 
em que Deus lhe permite exercer limitado 
controle. Ele é descrito como “o deus deste 
mundo” eseu “príncipe" (2Co4:4, 5;Jo 12:31). 
(3) A queda trouxe como resultado a depra- 
vação da  natureza humana;  todos os aspectos
- intelecto, emoções, vontade - foram afeta-
dos (cf. Jr 17:9; Ef 4:18). Em suma, a rebelião
de Adão afastou de Deus a família humana.
A humanidade se tornou inimiga de Deus
(Rm 5:10) e “filhos da ira” (Ef 2:3), isto é,
sujeita a julgamento divino. A qualidade
característica do pecador é um modo de pen-
sar oposto à lei e à autoridade  do  Criador
(Rm 8:7; ver Pecado III.B.1-4).

D. Dimensão Celeste Acrescentada
A queda não trouxe como resultado liber-

dade e independência  para  a  raça  humana. 
A conquista moral de Satanás sobre Adão e 
Eva lhe permitiu fazer  da  Terra  uma  base 
de operações em  sua  guerra  contra  Deus. 
Os anjos caídos e a humanidade caída esta- 
vam agora mancomunados numa confedera- 
ção corrupta contra a autoridade do Criador. 
Anjos e seres humanos se tornaram maus 
pela apostasia. 

Ao proferir Seu julgamento sobre Satanás 
(serpente), porém, o  Criador  acrescentou 
uma nova dimensão ao conflito, fornecendo 
os meios  pelos  quais  a  raça  caída  pode- 
ría quebrar seu vínculo pecaminoso com 
Satanás, se o quisesse. Disse Deus a Satanás: 
“Porei inimizade  entre  ti  e  a  mulher,  entre 
a tua descendência e o  seu  Descendente” 
(Gn 3:15). 

A palavra hebraica para "inimizade” 
(ebah) transmite o significado de  hostili- 
dade e ódio entre pessoas. Em sua guerra, 
Satanás desenvolveu uma  intensa  hostili- 
dade para com o Criador e cada aspecto de 
Seu governo. Apesar disso, os seres humanos 
pecadores não nutriram nenhum ódio contra 
Satanás. Em Seu decreto, o Criador  informou 

a Satanás que colocaria agora tal atitude den- 
tro da humanidade caída. 

A Escritura revela que esse novo ele- 
mento é a graça divina,  ou  seja,  a  opera- 
ção do Espírito  Santo  no  coração  humano. 
A presença e a função do Espírito capaci- 
tariam os pecadores a odiar o pecado e a se 
desvencilhar do domínio de Satanás. Jesus 
tocou nessa verdade quando foi visitado por 
Nicodemos: “Quem não nascer da água e do 
Espírito não pode entrar no reino de Deus. 
O que é nascido da carne é carne; e o que é 
nascido do Espírito é espírito. Não te admi- 
res de eu te dizer: Importa-vos nascer de 
novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua 
voz, mas não sabes donde vem, nem para 
onde vai; assim é todo o que é nascido do 
Espírito” (Jo 3:5-8). 

O Espírito Santo, operando por meio da 
consciência (cf. Rm 9:1), move-Se por entre   
a massa da  humanidade,  empenhado  em 
levar pecadores a Deus. Quando Ele con- 
vence do pecado e converte, também gera 
hostilidade para com o mal e amor pela jus- 
tiça (cf. Am 5:14, 15; Hb 1:9). É essa a função 
essencial do Espírito Santo: criar inimizade 
contra o pecado e a injustiça. Isso toma pos- 
sível libertar os seres humanos  da  escravi- 
dão de Satanás. 

E. Os Objetivos do Céu
Com a queda de Adão e Eva, Satanás 

obteve o que  parecia  uma  notável  vitória  
no  conflito.  A  humanidade,  bem   como 
uma multidão de anjos,  insultou  aberta- 
mente a autoridade divina. A rebelião, ini- 
ciada no Céu, espalhou-se, envolvendo os 
seres humanos. A Terra estava agora mer- 
gulhada em revolta e alienada  do  Céu. 
Talvez os seres de outros mundos aderissem 
aos rebeldes. 

Mas a crescente rebelião não encontrou 
Deus despreparado. Travou-se agora uma 
batalha moral, e o plano da salvação — esta- 
belecido na eternidade passada — foi posto 
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em operação. Refletindo sobre seus princi- 
pais aspectos (ver I.A), é possível discernir 
o quádruplo objetivo desse plano:

1. Inocentar (vindicar) de todas as acusa-
ções o caráter, a lei e o governo de Deus. 

2. Garantir e reafirmar a fidelidade das
criaturas inteligentes não caídas. 

3. Efetuar a salvação de todos os peca-

III. O Conflito

A. A Iniciativa de Deus
Ao efetuar o julgamento de Satanás (ser- 

pente) no Éden, o Criador anunciou, pela pri- 
meira vez, a vinda do Messias — o Redentor 
que, por Sua morte expiatória, tornaria possível 
a salvação dos pecadores arrependidos e a des- 
truição de Satanás e de suas hostes maléficas. 

1. A Promessa
“Este te ferirá a cabeça [golpe mortal na

serpente/Satanás], e tu Lhe ferirás o  calca- 
nhar [alusão à cruz]” (Gn 3:15). Como um 
broto se desenvolve gradualmente, assim essa 
predição enigmática revelou seu significado 
lentamente através dos séculos, à  medida 
que os detalhes iam sendo revelados nos orá- 
culos proféticos. Anunciou-se aos seguidores 
de Deus que a prometida Semente da mulher 
descendería,  pela   linhagem   de   Abraão 
(Gn 12:3; 22:18; cf. GI 3:16),  de  seu  bis- 
neto Judá (Gn 49:10 ); e através do descen- 
dente posterior, Davi (SI 89:20-37; Jr 23:5, 
6). O apóstolo Paulo ordenou a Timóteo: 
“Lembra-te  de  Jesus  Cristo,   ressuscitado 
de entre os mortos, descendente de Davi, 
segundo o meu evangelho" (2Tm 2:8). 

2. Sacrifícios Rituais
Não resta dúvida de que o sistema sacri-

fical foi introduzido imediatamente após a 
queda de Adão e Eva a fim de manter viva 
neles e em seus  descendentes  a  esperança 
do prometido Salvador (cf. Gn 4:4; Hb 11:4). 
Os sacrifícios também forneciam os meios 

O GRANDE CONFLITO 

dores humanos que reagissem favoravel- 
mente ao convite celeste de aceitar o amável 
senhorio do Griador, 

4. Destruir Satanás e seus anjos rebeldes, 
bem como os  pecadores  humanos  impeni- 
tentes, e apagar os efeitos do pecado, res- 
taurando a Terra a seu primeiro estado e o 
Universo à sua harmonia original. 

na Terra — AT 

simbólicos pelos quais o pecado podia ser 
perdoado com base na fé do ofertante em  
Deus (Hb 9:22), que enviaria o verdadeiro 
Cordeiro para sofrer morte expiatória pelo 
pecado humano (cf. Hb 10:4; Jo 1:29). 

Os singelos sacrifícios patriarcais (Gn 8:20; 
Jó 1:5) acabaram se ampliando para um sis- 
tema sacrifical plenamente desenvolvido, com 
sacerdotes credenciados e um santuário (pri- 
meiro, um tabernáculo; depois, um templo 
permanente). As informações bíblicas mos- 
tram que  o  sistema  de  adoração  no  santuá- 
rio hebraico (bem como no sistema patriarcal 
que o precedeu)  foi  projetado  para  ensinar, 
por tipo e símbolo, “o evangelho” ou o plano 
da salvação, conforme inicialmente estabele- 
cido pela Divindade. Como observa o escri-  
tor da carta aos Hebreus: “Pois as boas-novas 
foram pregadas também a nós [cristãos], tanto 
quanto a eles  [os  israelitas]”  (Hb  4:2,  NVI; 
ver Santuário I). 

3. Representações Proféticas
Conforme decorriam os séculos, descri-

ções inspiradas  dadas  por  escrito  amplia- 
ram as pálidas prefigurações dos rituais da 
morte expiatória do Redentor  messiânico  e 
do ministério  sacerdotal  (cf.  lPe  1:10,  11). 
O lugar do nascimento do Messias (Mq 5:2), o 
tempo de Sua aparição e morte (Dn 9:24-27), 
Seu ministério de ensino (Is 42:1-7; 61:1-4), a 
natureza vicária de Sua morte (Is 53) e Seu 
sacerdócio (SI 110:1, 4) foram explicados em 
mínimos detalhes. 
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4. Preservando e Propagando as
Verdades da Salvação
A princípio, Deus preservou na Terra o

conhecimento de Si mesmo por meio de uma 
linhagem de fiéis patriarcas e suas famílias 
(cf. Gn 5; 11:10-32). Mas, como a expecta- 
tiva da  vida humana declinou  após o dilúvio 
e as populações étnicas se espalharam atra- 
vés da Terra, o Senhor decidiu formar uma 
nação a partir dos descendentes de  Abraão 
(Gn 12:1, 2), que atuaria como Sua testemu- 
nha perante o mundo inteiro. 

No monte Sinai, Deus organizou os 
descendentes de Abraão como uma nação. 
Confiou aos cuidados dessa nação  esco- 
lhida as Escrituras - a revelação  escrita  de 
Sua vontade (Rm 3:1, 2) - a lei moral sob a 
forma dos dez mandamentos, um ampliado 
sistema sacrifical  de  adoração,  além  de 
Suas promessas (Rm 9:4, 5). Renovando a 
aliança abraâmica, Deus entrou numa  rela- 
ção pactuai com a nação, para a qual prome- 
tia: “Serei o vosso Deus, e vós sereis o Meu 
povo" (Lv 26:12). 

O Senhor estabeleceu Israel na Palestina, 
lugar estratégico que liga três continentes 
(Europa, África, Ásia). “Esta é Jerusalém; pu-
la  no meio das nações e terras que estão  ao 
redor dela", disse Deus ao profeta Ezequiel 
(Ez 5:5). Era desígnio de Deus que Israel se 
tornasse um farol da verdade a fim de atrair 
para Si os povos do mundo. “A Minha casa", 
afirmou Ele, “será chamada Casa de Oração 
para todos os povos” (Is 56:7). Pretendia o 
Senhor que as  nações  de  todos  os  lugares 
da Terra procurassem a verdade  salvadora 
em Seu santuário e que dissessem entre si: 
“Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à 
casa do  Deus  de  Jacd, para que nos ensine 
os Seus caminhos, e andemos pelas Suas 
veredas" (Is 2:3). 

B. O Contra-Ataque de Satanás
O NT designa Satanás como o “espírito

que agora atua nos filhos da desobediência" 

(Ef 2:2). Embora ele seja raramente nomeado 
no AT, a impiedade que aparece por toda 
parte nessa época é prova silenciosa de sua 
presença e atividade. Ele continua a travar o 
conflito com o Céu por meio de seus novos 
aliados: seres humanos pecadores. 

1. Impiedade Antediluviana
Segundo o registro de vida dos primeiros

10 patriarcas (Gn 5), os habitantes da Terra 
se tornaram tão ímpios que o  Criador teve 
que intervir. 

“Viu o Senhor que a maldade do homem 
se havia multiplicado na Terra e que era con- 
tinuamente mau todo desígnio do seu cora- 
ção [...] A Terra estava corrompida à vista de 
Deus e cheia de violência. Viu Deus a Terra, 
e eis que estava corrompida; porque todo ser 
vivente havia corrompido o seu caminho na 
Terra" (Gn 6:5-12). 

O Senhor conteve essa terrível condição 
enviando uma  inundação  universal  a  fim 
de purificar a Terra dessa longeva e  obsti- 
nada raça de  rebeldes.  Poupou, no  entanto, 
o justo Noé e sua família (2Pe 2:5) e confiou
a eles as verdades divinas da graça e da sal-
vação (Hb 11:7) para benefício das popula-
ções pós-diluvianas.

2. Desenvolvimento do Paganismo
e da Idolatria
A primeira atitude  de  Satanás  na  guerra

que moveu contra o Céu foi desenvolver sis- 
temas falsos de adoração, ou seja, religiões fal- 
sas, a fim de se opor à adoração do verdadeiro 
Deus e fazer a humanidade se esquecer do seu 
Criador, Em termos amplos, podemos descre- 
ver essas religiões falsas sob a rubrica de “paga- 
nismo", O apóstolo Paulo descreve como isso 
ocorreu, pouco depois da queda: 

“Porque os atributos invisíveis de Deus, 
assim o Seu eterno poder, como também a 
Sua própria divindade, claramente se reco- 
nhecem, desde o princípio do mundo, sendo 
percebidos por meio das coisas que foram 
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criadas. Tais homens são, por isso, indescul- 
páveis; porquanto, tendo conhecimento de 
Deus, não O glorificaram como Deus, nem 
Lhe deram graças; antes, se tornaram nulos 
em seus próprios raciocínios, obscurecendo- 
se-lhes o coração insensato. Inculcando-se 
por sábios,  tornaram-se  loucos  e  mudaram 
a glória do Deus incorruptível em seme- 
lhança da imagem de homem corruptível,  
bem como de aves, quadrúpedes e  répteis. 
Por isso, Deus entregou tais homens à imun- 
dícia, pelas concupiscências de seu próprio 
coração, para desonrarem o seu corpo entre  
si; pois eles mudaram a  verdade  de  Deus  
em mentira, adorando e servindo a criatura  
em lugar do Criador, o qual é bendito eter- 
namente. Amém! [...] E, por haverem des- 
prezado o conhecimento de Deus, o próprio 
Deus os entregou a uma disposição mental 
reprovável, para praticarem coisas inconve- 
nientes” (Rm 1:20-28). 

Com relação à idolatria que se desenvol- 
veu, Satanás perverteu os rituais de sacri- 
fícios típicos instituídos por Deus após o 
Eden. Ambos os testamentos reconhecem 
que o diabo ou demônios são os poderes que 
atuam por trás das formas pagãs de  sacri- 
fício (Dt 32:17, 18; lCo 10:14-22). 

3. Corrompendo a Verdadeira Religião
No período que vai desde o estabele-

cimento da nação de Israel na Palestina 
(século XV a.C.) até seu colapso e deporta- 
ção pela conquista babilônica (sexto século 
a.C.),    Satanás    procurou   persistentemente

► corromper a verdadeira fé, seduzindo Israel
para a idolatria pagã (cf. SI 106:34-38).
Durante esse período, a história  espiritual
dos hebreus experimentou altos e baixos, em
apostasia, reavivamento e arrependimento
nacional, apenas para sucumbir mais uma
vez às influências degradantes do paganismo
circunjacente.

Quando o quarto rei de  Israel,  Roboão 
(c. 931 a.C.), ascendeu ao trono, a nação 

estava dividida politicamente em dois seg- 
mentos: o reino do Norte, com 10 tribos, e   
o reino do Sul, com duas. Devido à deca-
dência espiritual, o  reino  do  Norte  caiu
diante dos exércitos da Assíria, em 722 a.C.,
sendo o povo subsequentemente deportado
para  outros  países  do  Oriente  Próximo
(2Rs 17:5, 6). Aproximadamente um século e
meio depois, Deus disciplinou Judá, o reino do
Sul, de maneira semelhante, permitindo que
ele fosse conquistado por Babilônia, durante
o reinado de Nabucodonosor. Essa severa dis-
ciplina — um período de 70 anos de cativeiro,
acompanhado de promessas de restauração —
curou Judá para sempre da idolatria que havia
enfraquecido e desfigurado sua lealdade ao
Deus verdadeiro (ver 2Cr 36:11-21).

Satanás quase obteve êxito em levar o 
povo de Israel  à  ruína  total,  mas  ao  longo 
de sua história nacional sempre  existiu  um 
fiel remanescente para dar testemunho do 
Deus verdadeiro (ver lRs  19:18).  Em  tem- 
pos de grandeza nacional, como a experimen- 
tada durante os governos de Davi e Salomão,  
o nome do Deus verdadeiro foi honrado e
anunciado para além das fronteiras do reino
(cf. IRs 4:29-34; 10:1-13, 24). Posteriormente,
na história hebraica, a pregação de um relu-
tante Jonas levou os habitantes assírios de
Nínive ao arrependimento e ao reconhe-
cimento do Deus verdadeiro (Jn 3:1-10).
Mesmo durante os longos anos de cativeiro
babilônico   e   os   primeiros   anos   do   reino da
Pérsia sobre o Oriente Próximo, o Deus ver-
dadeiro foi universalmente honrado por meio
do leal testemunho de Daniel e de seus com-
panheiros (Dn 2:47; 3:28, 29; 6:25-27), de
Mardoqueu e  Ester  (Et 8:17), de Zorobabel
e Josué (Ed 1:1-5, 7-11) e de Esdras (Ed 7:11-
16) e de Neemias (Ne 2:1-8).

4. Acusações Satânicas
Embora o AT mencione a atividade dos

demônios apenas de forma sucinta, dois tex- 
tos principais chamam Satanás pelo nome. 
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Esses textos revelam o outro lado da ativi- dade 
dele no conflito. 

a. Jó 1:6-12; 2:1-8. Aexperiência dejó 
aparece fora da cultura hebraica e ocorre apa- 
rentemente em tempos patriarcais.  Expulso 
de sua posição celestial, Satanás usurpou de 
Adão o domínio da Terra quando esse pecou. 
E por isso que Satanás aparece, no livro de 
Jó, nos conselhos celestiais como represen- 
tante deste planeta. "Num dia em que os 
filhos de Deus vieram apresentar-se perante 
o Senhor, veio também Satanás  entre  eles”
(Jó 1:6; cf. v. 7; 2:1).

Com referência à guerra moral entre Deus 
e Satanás, destacam-se dois pontos principais 
na terrível experiência de sofrimento pela 
qual passou Jó: (l) visto que o Criador, em 
Sua sabedoria, permitiu a Satanás e aos anjos 
caídos viverem e amadurecerem os princípios 
do egocentrismo e do pecado, os seguidores 
de Deus, assim como  outros,  podem  espe- 
rar sofrer os ataques desses inimigos de todo 
o bem (mas dentro de certos limites, ICo
10:13); (2) apesar disso, nem todo sofrimento
pessoal é necessariamente consequência de
pecado pessoal. Pode ser  um  ataque  direto
de Satanás, como no caso de Jó.

b. Zacarias 3:1-10. Os  hebreus  peniten-
tes exilados voltaram do cativeiro babilônico 
para a Palestina durante a liderança política  
de Zorobabel e a superintendência espiritual 
do sumo sacerdote Josué, provavelmente na 
primavera de 536 a.C. A intenção deles era 
reconstruir o templo e restabelecer a nação, 
Mas a oposição das nações pagas circunvizi- 
nhas foi quase irresistível. O profeta Zacarias 
contemplou em visão o sumo sacerdote Josué 
trajado de vestes sujas — os pecados ante- 
riores da nação — diante do anjo do Senhor IV. 

enquanto suplicava por perdão e graça divi- 
nas, a fim de que a nação fosse restabelecida. 
Satanás é descrito também como pronto para  

acusar   a   nação  (representada  ali pela 
pessoa do sumo sacerdote) de seus  peca--<  
dos anteriores e protestando contra o desejo 
divino de conceder perdão. Mas o anjo do 
Senhor repreende  Satanás,  e  o  arrependi- 
mento do sacerdote (representando a nação) 
é aceito. As vestes sujas são tiradas, e ele ê 
vestido nos belos  trajes  de  seu  sacerdócio, 
A misericórdia divina prevalece sobre as 
acusações de Satanás. 

5*   O   "Quase’1    Sucesso   de  Satanás 
O Senhor permitiu a severa disciplina do 

cativeiro babilônico porque pretendia assim 
salvar e purificar um remanescente da nação 
que voltaria para sua pátria, a fim de prepa-  
rar o mundo para o advento do Messias (ver  
Jr 24). Na verdade, pouco mais de 50 mil 
retornaram durante o governo de Zorobabel 
(Ed 2:64, 65). Não se fornece nenhuma quan- 
tidade para a segunda leva migratória durante 
o governo de Esdras em 457 a.C., mas os
dados sugerem um número muito menor (ver
Ed 8). A maior parte dos judeus decidiu per-
manecer nas terras fora da Palestina, onde
seus captores os haviam estabelecido.

Alguns anos depois, durante o reinado do 
rei persa Xerxes (o Assuero bíblico, 486-465 
a.C.), o principal cortesão do rei, Hamã, o
agagita, planejou destruir todos os judeus do
império num único dia (Et 3:8-15). Pela pro-
vidência de Deus e a intervenção da rainha
judia Ester, a conspiração foi impedida. Mais
uma vez fracassou a tentativa de Satanás de
silenciar o testemunho  hebreu  acerca  do
Deus verdadeiro.

IV. O Conflito na Terra — NT

A. Providência Prevalecente
A intenção divina de, pelo testemunho 

da nação de Israel, preparar o mundo para 

o advento do prometido Redentor parece ter
falhado grandemente. Mas o "eterno propó-
sito” de Deus (Ef 3:11) não conhece fracasso.
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A despeito da confusa experiência humana, 
Deus cumpre Seu propósito de colocar em 
prática o plano da salvação. Observemos 
como o Céu fez avançar a causa da verdade 
em sua batalha contra Satanás. 

1. Crescente Gentralidade da Escritura
Não mais preocupada com os cuidados da

autonomia política, após o cativeiro babilô- 
nico, a restabelecida nação de Judá ficou mais 
disponível para o estudo da vontade de Deus 
conforme revelada nas Sagradas Escrituras. 
Cerca de 80 anos após os primeiros exilados 
voltarem para a Palestina,  “Esdras,  escriba 
da Lei do Deus do Céu” (Ed 7:11, 12) che- 
gou com a comissão do rei persa Artaxerxes I 
(v. 11-26). “Porque Esdras tinha disposto o 
coração para buscar a lei do Senhor, e para   
a cumprir, e para ensinar em Israel os Seus 
estatutos e os Seus juízos" (v. 10). Junto com 
Neemias, que se uniu depois a ele como 
governador nomeado pelo rei, Esdras fez a 
nação se dedicar novamente ao Deus ver- 
dadeiro, por meio de um movimento de 
“retorno à Bíblia" (cf. Ne 8-10). 

Embora essa iniciativa tenha sido depois 
estorvada pelos ensinos dos rabinos, a posse e 
o acesso à Palavra escrita de Deus se tornaram
um dos  estimados  privilégios  do  judaísmo.
O apóstolo Paulo observa: “Qual é, pois, a
vantagem do judeu?  [...]  Muita,  sob  todos
os  aspectos.  Principalmente  porque   aos
judeus foram confiados os oráculos de Deus" 
(Rm 3:1, 2).

2. A Dispersão (Diáspora, Jo 7:35)
Durante os vários séculos do período

intertestamentário, ocorreu ampla e voluntá- 
ria dispersão dos judeus no mundo mediter- 
râneo. Estimativas conservadoras calculam 
que a população judaica no Império Romano 
(com exceção da Palestina) era de quatro 
milhões, mais três milhões adicionais na pró- 
pria Palestina e outro milhão nas terras de seu 
exílio anterior, a oriente do Império Romano. 
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O fenômeno da Diãspora levou a dois impor- 
tantes avanços entre as populações  judaicas 
fora da Palestina: (1) o estabelecimento de 
sinagogas onde quer que houvesse 10 homens 
judeus e (2) a tradução da Bíblia Hebraica para 
o grego (LXX, terceiro e segundo séculos a.C.). ■«

3. A Missão Judaica
Entre 50 a.C. e 70 d.C. desenvolveu-se uma

missão judaica no império. Milhares de gentios 
superlotavam as sinagogas. A ênfase judaica no 
monoteísmo e os elevados padrões éticos da lei 
moral os atraíam. Muitos se tornaram prosélitos 
da fé judaica, embora a maior parte hesitasse  
em aceitar a circuncisão e outros elementos da 
prática judaica. Esses assistentes eram desig- 
nados por duas expressões técnicas: “tementes 
a Deus” (ver At 10:1, 2; 13:16,26) ou “adorado- 
res de Deus” (ver At 16:14; 18:7). Assim, quando 
o apóstolo ou outros judeus cristãos recebiam
permissão para falarem determinada sinagoga
(At 13:15), dirigiam-se a duas classes de ado-
radores sérios: “Varões israelitas [judeus] e vós
outros que também temeis a Deus [gentios,
‘tementes a Deus’]" (v. 16). O rápido cresci-
mento do cristianismo no império foi resultado,
em parte, desse grande grupo de gentios — já
instruído nas verdades espirituais pela media-
ção da tradução grega das Escrituras — que
encontraram em Jesus de Nazaré o Messias/
Cristo, a suprema esperança da fé judaica. Por
essas e outras maneiras, Deus anulou o fracasso
judaico  e a  ignorância  dos  gentios  em preparar
a Terra para seu maior acontecimento: a encar-
nação e o ministério de Deus Filho (ITm 3:16).

B. O Prhneiro Advento de Cristo
As Escrituras tratam do primeiro advento

de Cristo e dos eventos relacionados como o 
clímax do grande conflito. Satanás  é  derro- 
tado e julgado na cruz, o plano da salvação em 
favor da humanidade pecadora é confirmado,  
a expiação dos pecados é feita e a lei moral e o 
caráter de Deus são vindicados. Deus sai vito- 
rioso. As batalhas que prosseguem servem 
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apenas para  expor  em  detalhes  mais  claros 
a verdadeira natureza da rebelião e o desen- 
volvimento mais pleno dos princípios em 
conflito. 0 NT retrata as incessantes tenta- 
tivas de Satanás de dificultar o ministério de 
Cristo, enfraquecer  Sua  influência para com 
o povo e matá-Lo, se possível fosse.

1. A Vitória de Cristo nas Profecias
A multífacetada profecia de  Apocalipse

12 simboliza o intenso propósito de Satanás 
de destruir  Cristo  ainda  criança.  Na  visão, 
o apóstolo percebe "uma mulher vestida do
sol” (um símbolo do povo de Deus, cf.  Is
54:5, 6; Jr 6:2) prestes a dar à luz o lon-
gamente prometido Salvador (v. 1, 2). Em
horror, ele observa como “um grande  dra-
gão, vermelho, com sete cabeças, dez  chi-
fres, e, nas cabeças, sete diademas” toma
posição defronte da mulher, “a fim de lhe
devorar  o filho quando nascesse" (v. 3, 4).
A mulher finalmente dá à luz um “Filho
varão [...] que há de reger todas as nações
com cetro de ferro” (uma referência identi- 
ficadora do "Filho" com Cristo, cf. Ap 19:11-
16). Antes de o dragão (Satanás, Ap 12:9)
agarrar a criança, porém, "o filho [é] arre-
batado para Deus até ao Seu trono” (v. 5).

Assim, em pinceladas gerais, o simbo- 
lismo aponta para a tentativa de Satanás de 
destruir a Cristo logo  no  Seu  nascimento  
(cf, Mt 2:1-18). A profecia não menciona 
especificamente a  morte  de  Crísto  durante 
o mandato do procurador Pílatos, embora
depois faça alusão a seus resultados. A visão
ressalta o fato de que a encarnação e entrada
de Cristo no domínio de Satanás (este pla-
neta) resultou em Ele ser vitorioso sobre o
diabo, e não sua vítima.

2. A Vitória de Cristo sobre as Tentações
Durante  Seu  ministério, o  primeiro con-

flito direto de Jesus com Satanás ocorreu logo 
depois de Seu batismo como o Messias/Cristo, 
o Ungido (Mt 3:13-17; At 10:38). Durante 40 

dias de jejum, Cristo buscou a comunhão com 
o Pai a fim de Se preparar para Sua breve, mas
intensa missão. Foi então que Satanás con-
frontou o Salvador com três  severas  tenta-
ções, destinadas a desviá-Lo de Seu propósito
(Mt 4:1-11), Todas as três tinham essencial-
mente a mesma ênfase: criar  dúvida  e  sus-
peita em relação ao  Pai  celestial e  ao plano
que Ele havia elaborado para salvar o mundo. * 

A certa altura, Satanás afirmou descara- 
damente que daria a Cristo os reinos deste 
mundo e a glória  deles  (sem  os  sofrimen- 
tos do Calvário, é claro), se Ele, prostrado, o 
adorasse (v. 8, 9). Cristo rebateu cada tenta- 
ção sedutora com o testemunho da Escritura 
(cf. v.  4,  7,  10).  Por  último, Cristo  repeliu 
o insolente  demônio:  “Retira-te,   Satanás”
(v. 10). Embora Satanás tenha se afastado
dEle naquele momento, voltou repetidas
vezes para tentar o Salvador ao longo de todo
o Seu ministério terrestre (cf. Lc 4:13).

3. A Vitória Diária de Cristo
sobre os Demônios
O NT designa geralmente os anjos expul-

sos do Céu com Lúcifer (Satanás) como 
demônios, diabos ou espíritos imundos. 
Quando Cristo curava uma pessoa endemo- 
ninhada, era  comum  o  demônio  reconhecer 
a verdadeira identidade dEle como Filho de 
Deus (cf. Mc 3:11, 12; Lc 4:33-35, 41). Em 
determinada ocasião, os demônios, falando 
por meio de dois homens possessos, questio- 
naram o direito de Cristo de curar as vítimas 
deles: “Que temos nós contigo, ó Filho de 
Deus! Vieste aqui atormentar-nos ames do 
tempo?" (Mt 8:29). O insucesso deles em 
desanimar a Cristo e desviar o povo dEle 
prenunciava a vitória do Salvador e a ruína 
definitiva dos demônios. 

4. As Múltiplas Vitórias de
Cristo na Cruz
Cristo predisse que Sua morte  permiti-

ría realizar diversos objetivos de Sua missão. 
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"É chegada a hora de ser glorificado o Filho 
do Homem. Em verdade, em verdade vos 
digo: se o grão de trigo, caindo na terra, não 
morrer, fica ele só; mas, se morrer, produz 
muito fruto” (Jo 12:23, 24). Alistamos qua- 
tro dos “frutos” mais  importantes  resultan- 
tes da Sua morte. 

a. Garantir o julgamen  to  de  Satanás.
Um objetivo era  a  destruição  de  Satanás  
(Hb 2:14). Jesus explicou aos gregos como Sua 
morte  realizaria  isso.  “Chegou  o  momento 
de ser julgado [gr. krísis, ato de julgar] este 
mundo, e agora o seu príncipe [Satanás] será 
expulso. E Eu, quando for levantado da terra, 
atrairei todos a Mim mesmo” (Jo 12:31, 32). 

Seres demoníacos participaram com 
os seres humanos na crucificação. Jesus 
reconheceu isso quando disse à turba no 
Getsêmani: “Esta, porém, é a vossa hora e o 
poder [gr. exausia, autoridade, domínio’] das 
trevas” (Lc  22:53), Trata-se de uma referên- 
cia direta a Satanás e à sua hoste de demô- 
nios, que O haviam perseguido durante todo   
o Seu ministério e agora buscavam uma ten-
tativa mais desesperada de fazê-Lo pecar ou
desistir do plano divino. Embora estivesse ple-
namente cônscio da parte que Satanás desem-
penharia em Sua morte, Cristo declarou: “Ele
[Satanás] nada tem em Mim”, ou seja, “ele não
tem poder sobre Mim” (Jo 14:30).

Na cruz esse ímpio adversário de Deus 
foi desmascarado e condenado à vista dos 
anjos leais e dos habitantes de mundos não 
caídos. O “julgamento” e a expulsão de 
Satanás no Calvário (Jo 12:31) não se refe- 
rem ao juízo final e escatológico da consuma- 
ção do século (cf. At 17:31). Pelo contrário, 
esse “julgamento" se refere ao juízo pronun- 
ciado, sobre Satanás, pelo universo de seres 
leais e por Deus na hora da morte de Cristo. 
Na cruz, Satanás (bem como os outros anjos 
caídos) foi visto em sua verdadeira luz, como 
rebelde e assassino. Podemos concluir que 
qualquer elo de simpatia pela causa  de 
Lúcifer ainda existente na mente dos seres 
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celestes foi rompido para sempre. Satanás 
foi, por assim dizer, posto no banco dos réus 
e condenado por antigos companheiros. 

b. Confirmar    o    plano    da    salvação. 
A  morte  expiatória  de  Cristo,  ao  mesmo 
tempo  em  que  deitou  por  terra  as  alegações 
de Satanás, confirmou o plano divino da sal- 
vação. Em visão (Ap 12), o apóstolo João ouviu 
“grande voz do céu, proclamando: Agora, veio 
a salvação, o poder, o reino do nosso Deus 
e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso   
o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os
acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus.
[...] Festejai, ó céus, e vós, os que neles habi- < 
tais. Ai da Terra e do mar, pois o diabo des-
ceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo
que pouco tempo lhe resta” (v. 10-12).

Quando o Salvador morreu “pelos [peca- 
dos] do mundo inteiro” (ljo 2:2), então e 
somente então - os céus puderam proclamar: 
“Agora (gr. arti), veio a salvação” [Ap 12:10]. 
No Calvário, a promessa divina se tornou 
realidade. O plano de salvação, o reino da 
graça de Deus e a autoridade de Cristo para 
conceder vida eterna aos pecadores arrepen- 
didos (Jo 17:2) estavam agora confirmados. 

c. Expiar  o   pecado  humano.   Embora
a morte expiatória de Cristo tenha signi- 
ficado cósmico na resolução das questões 
levantadas pelo grande conflito entre Deus e 
Satanás, ela possui também significado pes- 
soal para o pecador individual (cf. G1 2:20). 
A morte de Cristo ofereceu uma expiação 
substitutiva e penal para todos os pecadores 
(l]o 2:2). “Aquele que não conheceu pecado, 
Ele O fez pecado por nós; para que, nEle, 
fôssemos feitos justiça de Deus” (2Co 5:21). 

O próprio Cristo era sem pecado, mas de 
acordo com o plano, os pecados da humani- 
dade Lhe foram imputados, e Ele  morreu 
sob o juízo divino como portador de nossos 
pecados. Eis o inexplicável amor que atrai os 
pecadores arrependidos a Deus (ljo 4:10). As 
Escrituras apresentam muitas e claras passa- 
gens a respeito do sacrifício vicárío de Cristo 



987 

TRATADO DE TEOLOGIA 

em nosso favor: "O Senhor  fez  cair  sobre  
Ele a iniquidade de nós todos”, 'as iniquida- 
des deles levará sobre Si”, "levou sobre Si o 
pecado de muitos” (Is 53:6, 11, 12). Carregou 
"Ele mesmo em Seu corpo, sobre o madeiro, 
os nossos pecados” (IPe 2:24).  "Pois  tam- 
bém Cristo morreu, uma única vez, pelos 
pecados, o justo pelos injustos” (IPe 3:18). 
"Cristo nos resgatou da maldição da lei, 
fazendo-se Ele próprio maldição em nosso 
lugar (porque está escrito: Maldito todo aquele 
que for pendurado em madeiro)” (G1 3:13), 
Nesta última passagem, o argumento do 
apóstolo é  claro.  Como  pecadora,  a  famí- 
lia humana se encontra sob a maldição/con- 
denação da lei  de  Deus  perante  o  tribunal 
do Céu. Mas  Cristo  voluntariamente  acei- 
tou a dívida  dos  nossos  pecados e suportou 
as consequências legais em nosso lugar. No 
Calvário, Ele tomou sobre si o juízo divino 
contra o pecado (ver Cristo, II.A.9; D). 

d. Vindicar a lei moral e o caráter de
Deus. Originalmente, Lúcifer questionou a 
necessidade da lei moral e criticou os motivos 
divinos de  requerer obediência à mesma. Se  
a lei pudesse ter sido abolida ou de alguma 
forma alterada, o pecado (a violação de seus 
preceitos, ljo 3:4) não tería existido, e conse- 
quentemente não teria sido necessário Cristo 
morrer para  expiar  o  pecado  humano.  Mas 
a lei moral era em si um reflexo do imutável 
caráter divino, e não poderia ser modificada. 

Para enfrentar o desafio, a Divindade 
tomou sobre Si Seu próprio juízo contra o 
pecado (isto é, a morte). Por meio da encar- 
nação, Deus Filho (o Criador) assumiu nossa 
humanidade para que Sua vida — semelhante 
em tudo às vidas humanas - quando sacrifi- 
cada, expiasse os pecados de toda a humani- 
dade. A morte de Cristo confirmou, portanto,  
a validade da lei moral (expressa ao homem 
sob a forma dos dez mandamentos) e demons- 
trou que Deus pode ter um caráter tanto justo 
quanto misericordioso. A esse respeito, o após- 
tolo Paulo, explicando o significado da cruz, 

escreveu: “Deus [o Pai] O [Jesus] ofereceu 
como sacrifício para propiciação mediante a 
fé, pelo Seu sangue, demonstrando a Sua jus- 
tiça. Em Sua tolerância, havia deixado impu- 
nes os pecados anteriormente cometidos; mas, 
no presente, demonstrou a Sua justiça, a fim 
de ser justo e justificador daquele que tem fé 
em Jesus” (Rm 3:25, 26, NVI; cf. Hb 9:15). 

C, Ataqties  Satânicos  Contra  a   Igreja 
Assim como Satanás corrompeu a fé reli- 

giosa de Israel, ele procurou também corromper 
a fé da igreja cristã. O apóstolo Paulo advertiu: 
“Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos 
últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por 
obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos 
de demônios” (ITm 4:1). 

1. Corrompendo as Doutrinas
Na presença  de alguns  líderes da igreja,

o apóstolo Paulo explicou  como  a  aposta-
sia iria ocorrer dentro  da  igreja  cristã.  “Eu
sei que, depois da minha partida, entre vós
penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o
rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levan-
tarão homens falando coisas pervertidas para
arrastar os discípulos atrás deles. Portanto,
vigiai” (At 20:29-31). O apóstolo Pedro aler-
tou para o mesmo  perigo:  "Haverá  entre
vós falsos mestres, os quais introduzirão,
dissimuladamente, heresias destruidoras”
(2Pe 2:1). Cerca de um quarto de século
depois, o apóstolo João escrevería: “Como
ouvistes que vem o antícristo,  também,
agora, muitos anticristos têm surgido [...].
Eles saíram de nosso meio” (ljo 2:18, 19).

Essa corrupção da religião cristã, insti- 
gada por Satanás,  levaria por fim a divisões 
e perseguições sem precedentes. O apóstolo 
Paulo previne novamente quanto aos resulta- 
dos da apostasia vindoura antes do segundo 
advento de Gristo: "Irmãos, no que diz res- 
peito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo 
e à nossa reunião com ele [...]. Ninguém, de 
nenhum modo, vos engane, porque isto não 
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acontecerá sem que primeiro venha a aposta- 
sia e seja revelado o homem da iniquidade, o 
filho da perdição, o qual se opõe e se levanta 
contra tudo que se chama Deus ou é objeto 
de culto, a ponto de  assentar-se no  santuá- 
rio de Deus, ostentando-se como se fosse o 
próprio Deus” (2Ts 2:1-4). 

O apóstolo não está falando de um tem- 
plo judaico que alguns cristãos equivoca- 
damente pensam que será reconstruído em 
Jerusalém nessa era moderna. Pelo contrário, 
ele está descrevendo a apostasia que acaba-  
ria por se desenvolver dentro da igreja cristã 
e tentaria exercer autoridade divina sobre 
outros crentes. No NT a igreja é comumente 
referida como templo de Deus (cf. lGo 3:11, 
16,  17;  2Co  6:16;  Ef  2:19-22,  lPe  2:4, 5). 
Essa apostasia organizada continuaria  den- 
tro da cristandade até a segunda vinda de 
Cristo (2Ts 2:5-8), Os cristãos têm geral- 
mente associado “o homem da  iniquidade" 
(v. 3, 4, NKJV), com a mesma entidade que 
as profecias apocalípticas de Daniel e Apoca- 
lipse descrevem como o “chifre pequeno” 
(Dn 7:8) e como a besta semelhante ao leo- 
pardo (Ap 13:1-10), respectivamente. 

2. Perseguindo a Igreja 
Satanás procurou eliminar a primitiva

igreja primeiramente pela perseguição; a cor- 
rupção das crenças veio depois. A persegui- 
ção judaica se iniciou após o Pentecostes em 
Jerusalém, por meio de  ameaças  (At  4:21), 
mas depois passou a prender e a espancar 
alguns dos apóstolos (At 5:40). O apedre- 
jamento de Estêvão (At 6:1-15; 7) levou  a 
uma tentativa mais implacável e  sistemá-  
tica de desaprovar a fé cristã pelo enérgico 
Saulo de Tarso (At 8:1-4; iTm 1:12, 13). 
Embora  Herodes  Agripa  I  tenha  execu- 
tado o apóstolo Tiago pouco depois e preten- 
desse dar o mesmo destino ao apóstolo Pedro 
(At 12:1-4), a princípio o governo  romano 
fora da  Palestina  em  geral  não  se  opunha  
à igreja. As autoridades romanas talvez 
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considerassem o cristianismo como uma 
variante da fé  judaica,  uma  religião  lícita. 
O trato civil para com os cristãos começou a 
mudar com as acusações do imperador Nero, 
depois do incêndio de Roma, em 64 d.C. 

Mas as profecias de Daniel e Apocalipse 
— e do próprio Jesus (Mt 24:21, 22) — previ- 
ram ondas de perseguição ainda mais inten- 
sas contra a igreja do que as movidas por 
judeus ou autoridades romanas. Observe 
novamente a profecia central de Apocalipse 
12: “Quando, pois, o dragão se viu atirado 
para a  Terra,  perseguiu  a  mulher  que  dera 
à luz o filho varão; e foram dadas à mulher 
as duas asas da grande  águia,  para  que 
voasse até ao  deserto,  ao seu  lugar,  aí onde 
é sustentada durante um tempo, tempos e 
metade de um tempo, fora da vista da ser- 
pente. Então, a serpente arrojou da sua boca, 
atrás da mulher, água como um rio, a fim de 
fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. 
A terra, porém, socorreu a mulher; e a terra 
abriu a boca e engoliu o rio que  o  dragão 
tinha arrojado de sua boca" (v. 13-16). 

Um pouco antes, nessa mesma profecia, 
há uma declaração semelhante: “A mulher, 
porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia 
Deus preparado lugar para que nele a sus- 
tentem durante mil  duzentos  e  sessenta 
dias" (v. 6). 

Esse período de tempo durante o qual 
Satanás tentou destruir a Igreja, ocorre mui- 
tos séculos após a ascensão de Cristo. As 
profecias de Daniel e Apocalipse o men- 
cionam sete vezes associado às atividades 
perseguidoras do chifre pequeno e da besta 
semelhante a leopardo, e de três formas dife- 
rentes: (1) "um tempo, dois tempos e metade 
de um tempo”, equivalentes a 3,5 anos pro- 
féticos (Dn 7:25; 12:7; Ap 12:14), (2) “qua- 
renta e dois meses” (Ap 11:2; 13:5), e (3) “mil 
duzentos e sessenta dias”  (Ap  11:3;  12:6). 
As três formas — 3,5 anos, 42 meses e 1.260 
dias — representam o mesmo período de 
tempo. Segundo os princípios historicistas 
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da interpretação apocalíptica, um dia equi- 
vale a um ano literal. Por conseguinte, as 
profecias tratam de um período de  1.260 
anos de recorrente “guerra contra os santos” 
(cf. Apocalíptica, II.D). 

D.   O Conflito no Microcosmo 
A doutrina da salvação (em termos pauli- 

nos: justificação, santificação e glorificação) 
pela fé nos méritos de Cristo e Sua graça trans- 
formadora (ver Salvação, III) também é  des- 
crita  em  termos do  conflito moral  entre Deus 
e Satanás. A queda de Adão trouxe como resul- 
tado a depravação de sua natureza e a de  seus 

Embora o NT tenha mais a dizer sobre o 
conflito íntimo de cada pessoa do que o AT, 
este último não fica em silêncio. Davi orou: 
“Cria em mim, ó Deus, um coração puro e 
renova dentro de mim um espírito inabalável. 
Não me repulses da Tua presença, nem me 
retires o Teu Santo Espírito” (SI 51:10, 11). 

E Deus prometeu aos exilados no cati- 
veiro babilônico que se haviam arrependido: 
“Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de 
vós espírito novo; tirarei de vós o coração de 
pedra e vos darei coração de carne. Porei 
dentro de vós o Meu Espírito e farei que 
andeis nos Meus estatutos, guardeis os Meus 

descendentes (ver II. C. 5). A inimizade, ou hos-  juízos e os observeis” (Ez 36:26, 27). 
tilidade, posta por Deus entre Satanás e a famí- 
lia humana é ativada pela função do Espírito 
Santo operando na consciência (ver II. D). Essa 
condição cria dentro de cada pessoa um micro- 
cosmo do mesmo conflito moral que está sendo 
travado em nível cósmico. Repare no sentido 
das seguintes  passagens:  “Porque  a  carne 
milita  contra  o  Espírito,  e  o  Espírito,  contra 
a carne, porque são opostos entre si; para que 
não façais o que, porventura, seja do vosso 
querer” (G1 5:17). “Porque o pendor da carne 
dá para a morte, mas  o  do  Espírito,  para  a 
vida e paz. Por isso, o pendor da carne é ini- 
mizade contra Deus, pois não está sujeito à lei 
de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os 
que estão na carne não podem agradar a Deus” 
(Rm 8:6-8). “Cada um é tentado pela sua pró- 
pria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, 
a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o 
pecado; e o pecado, uma vez consumado, gera 
a morte” (Tg 1:14, 15). 

O apóstolo  Paulo  reconheceu  o  con- 
trole dominante que sua natureza carnal 
exercia sobre ele e clamou por libertação. 
“Desventurado homem que sou! Quem me 
livrará do corpo desta morte? Graças a Deus 
por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira 
que eu, de mim mesmo, com a mente, sou 
escravo da lei de Deus, mas, segundo  a 
carne, da lei do pecado" (Rm 7:24, 25). 

O NT também promete aos que recebem 
Cristo como Salvador e Senhor (Jo 1:12) o 
perdão dos pecados (IJo 1:9), a adoção na 
família de Deus (IJo 3:1,2), um coração trans- 
formado (Jo 3:5-8; 2Co 5:17) e a vida eterna 
(IJo 5:11, 12). E  no  compromisso  assumido 
pela nova aliança Deus promete escrever Sua 
lei em cada mente (Hb 8:10), para que o crente 
tenha prazer em fazer de coração a vontade < 
do Pai (cf. SI 40:8). Toda essa transação (tor- 
nar-se um seguidor de Deus) traz como resul- 
tado a libertação do crente do império  das 
trevas (a região controlada por Satanás), o 
transporte “para o reino do  Filho  do  Seu  
amor [de Deus]” (Cl 1:13). 

Mas a aceitação de Cristo como Salvador 
e Senhor por parte dos pecadores arrepen- 
didos não põe um fim à guerra. Em alguns 
aspectos, o conflito pessoal se intensifica 
ainda mais. Satanás está sempre  pronto  a  
tirar vantagem sobre nós, declara o  após-  
tolo, “pois não lhe ignoramos os desígnios” 
(2Co 2:11). Por isso, o crente é estimulado     
a desenvolver força espiritual para  o  com- 
bate mediante um estreito laço de união com 
Deus: “Quanto ao mais, sede fortalecidos no 
Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos  
de toda a armadura de Deus, para poderdes 
ficar firmes contra as ciladas do diabo; por- 
que a nossa luta não é contra o sangue e a 
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carne, e sim contra os principados e potes- 
tades, contra os dominadores deste mundo 
tenebroso, contra as forças espirituais do mal, 
nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a 
armadura de Deus, para que possais  resistir 
no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, 
permanecer inabaláveis” (Ef 6:10-13). 

Os outros apóstolos deram advertências 
semelhantes:   “Sede   sóbrios    e   vigilantes. 
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, 
como leão que ruge procurando alguém para 
devorar; resisti-lhe firmes na fé” (lPe 5:8, 9). 
“Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao 
diabo, e ele fugirá de vós" (Tg 4:7). Em última 
análise, a única segurança para o crente con- 
siste na consagração e na dedicação diária 

V. 

Com o fim dos 1.260 anos, durante os 
quais Satanás perseguiu a igreja de maneira 
intermitente mas incansável (cf. IV.C.2), 
começa o “tempo do fim”, predito por Daniel 
(Dn 11:33-35; 12:4). A terminologia indica 
uma era que se estende até o término do perío- 
do de graça para a humanidade. Perto do tér- 
mino desse período, Satanás lança seu último 
ataque contra o povo de Deus, “Irou-se o dra- 
gão contra a mulher e foi pelejar com os res- 
tantes da sua descendência, os que guardam  
os mandamentos de Deus e têm o testemu-  
nho de Jesus” (Ap 12:17). Apocalipse 13 e 14 
descrevem como será esse último conflito. 

A. A  Batalha Final
A profecia apocalíptica descreve, em par- 

ticular, dois poderes terrenos que se posicio- 
nam do lado de Satanás na luta final. 

1. A Besta Semelhante a Leopardo 
(Ap 13:1-10)
Esse  símbolo composto  do NT, contendo

partes do corpo das quatro bestas da visão 
de Daniel (Dn 7), pode ser corretamente 
associado com o poder político-relígioso 

O GRANDE CONFLITO 

a Deus — uma submissão diária à vontade   
do  Pai  Celestial  pela  mediação  de  Cristo.  
O apóstolo Paulo admoesta os crentes: “Assim 
também vós considerai-vos mortos para o 
pecado, mas vivos para Deus, em Cristo  
Jesus” (Rm 6:11), ou melhor, como mostra a 
construção na língua original: "Continuai a 
considerar-vos mortos para o pecado e con- 
tinuai a considerar-vos vivos para Deus em 
Cristo.” A vida do crente pode ser correta- 
mente descrita, às vezes, como uma batalha. 
De vez em quando pode ser designada como 
“uma batalha e uma marcha, uma  batalha e 
uma marcha”. Mas a "batalha” -  depois  da 
cruz — é contra um inimigo derrotado, capaz 
de aplicar somente táticas dilatórias. 

Conflito Encerrado 

simbolizado pelo chifre com  olhos  e  boca 
de homem da quarta besta de Daniel (v. 8). 
Diz-se que ambos fazem guerra contra o povo 
de Deus (v. 21; Ap 13:7) pelo mesmo período 
de tempo estipulado: 1.260 anos (Dn 7:25; 
Ap 13:5). Mas o relato profético do NT acres- 
centa detalhes importantes. 

Em primeiro lugar, a profecia relembra a 
aparente  morte  da  besta  no  fim  do  período 
de 1.260 anos, devido a uma “ferida mortal” 
numa de suas cabeças (Ap 13:3).  Esse  feri- 
mento também é descrito como "cativeiro" ou < 
morte “à espada” (v. 10,14). Em segundo lugar, 
a profecia prediz uma reviví ficação e um res- 
surgimento da vida e da autoridade da besta. 
“Mas essa ferida mortal foi curada; e toda a 
Terra se maravilhou, seguindo a besta; e ado- 
raram [...] a besta, dizendo: Quem  é  seme- 
lhante à bestai1 [,„] E adorá-la-ão todos os que 
habitam sobre a Terra” (v. 3,4, 8). E assim que  
a besta semelhante ao  leopardo  se  prepara 
para cumprir seu papel no "tempo do fim". 

2. A Besta de Dois Chifres (Ap 13:11-17)
Visto que a besta semelhante a leopardo foi

ferida e levada a cativeiro (Ap 13:3, 10), surge 
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outro animal “Vi ainda outra besta emergir da 
terra; possuía dois chifres, parecendo cordeiro, 
mas falava como dragão” (v, 11). O tempo em 
que ela surge (aproximadamente na mesma 
época em que a primeira besta é ferida), o 
local de seu surgimento (da terra, em vez do 
mar) e seus chifres parecendo de cordeiro ser- 
vem para identificar as marcas desse poder. 
Seu modo de falar "como dragão” indica sua 
natureza perseguidora no final. Numa profe- 
cia posterior, essa mesma entidade é desig- 
nada como “o falso profeta" (Ap 19:20). 

Em alguns versos, a profecia descreve 
como Satanás usará esses dois poderes para 
mover pesada opressão e perseguição contra o 
povo de Deus. Sintetizemos os dados bíblicos: 

a. A segunda besta (de dois chifres), exer-
cendo toda a autoridade do primeiro poder, 
“faz com que a Terra e os seus habitantes 
adorem a primeira besta” (Ap 13:12). 

b. A segunda besta, por meio de milagres 
íncomuns, “seduz” o povo e ordena que “façam 
uma imagem à besta” (v. 13, 14) - é também 
designada “a imagem da besta” (v, 15). 

c. A segunda besta é capaz de “comunicar 
fôlego”, ou vida, “à imagem da besta” (v, 15). 

d. Assim fortalecida, a imagem da besta faz 
com que sejam mortos “quantos não adoras- 
sem” a besta (v. 15). Faz também "que lhes seja 
dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a 
fronte" (v, 16). Impõe um boicote em compra e 

povo de Deus no “tempo do fim”,  Apocalipse 
14 descreve o contra-ataque de Deus para 
encerrar o conflito moral, Duas importantes 
ações divinas  ocorrem durante esse  período: 
(1) a  proclamação  da  última  advertência
e o convite mundial do Céu para que  se
aceite o evangelho (Ap 14:6-13); e (2) a pri-
meira das três fases do juízo divino (v. 6, 7;
Dn 7:9, 10, 13, 14).

1. As Mensagens dos  Três Anjos
(Ap 14:6-13)
Esses "anjos" voam na época designada

como “o tempo do fim", porque o seu minis- 
tério ocorre antes da segunda vinda de Cristo 
(Ap 14:14). Uma vez que só seres humanos  
são comissionados para proclamar o evange- 
lho (Mt 28:18-20), podemos considerar esses 
anjos símbolos de cristãos que se deslocam 
através do mundo para compartilhar as boas 
novas de salvação. O primeiro anjo proclama  
o “evangelho eterno”, prova de que ele vai con-
tinuar a “voar" até o fim do tempo de graça
para a humanidade. Visto que os outros dois
anjos, por sua vez,  se  unem ao  primeiro, os
três pronunciamentos formam, por fim, uma
última mensagem: o eterno evangelho com
determinadas ênfases escatológicas: o juízo 
final (Ap  14:6,  7),  a  queda  de  “Babilônia” 
(v.  8)  e  a  severa  advertência  contra  receber 
“a marca da besta” (v. 9-13). Os três formam 

venda sobre quem se recusa a aceitar “a marca, o uma advertência da hora do juízo e o último 
nome da besta ou o número do seu nome” (v, 17).convite  divino  de  graça  à  humanidade (ver 

Mesmo não levando em conta a identifi- 
cação dos símbolos específicos e se guiando 
com base em princípios historicistas, a inten- 
ção geral do simbolismo apocalíptico é clara. 
Em sua última luta contra Deus e Sua Igreja, 
Satanás tenta, por boicote econômico e pela 
morte, subverter a fé dos crentes em Cristo, 
ainda que para isso tenha que destruí-los. 

B. Convite da Hora do Juízo
Enquanto Apocalipse 12:17-13:18 des- 

creve a última investida de Satanás contra o 

Remanescente/Três Anjos V.B-D). 

2. Juízo  Final (Ap 14:7)
Com relação ao “evangelho eterno”, a pri- 

meira mensagem anuncia o início do  juízo 
final e apela aos habitantes da terra para ado- 
rar o Criador, o Deus verdadeiro. “Temei a 
Deus e dai-Lhe glória, pois é chegada a hora 
do Seu juízo; e adorai Aquele que fez o céu, 
e  a  Terra, e  o  mar, e as fontes das águas” 
(v, 7). Normalmente esse anúncio assinalaria o 
fim do tempo de graça para os seres humanos 
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e a cessação da atividade evangélica. Mas a 
profecia representa o evangelho propagando- 
se mundialmente tanto no início do juízo final 
quanto em seu andamento. O paradoxo é ape- 
nas aparente. O anúncio do primeiro anjo 
remete para o início do juízo final no Céu 
durante o “tempo do fim” antes da segunda 
vinda  de  Cristo,  de  acordo  com  Daniel 
(Dn 7:9, 10, 13, 14, 26, 27; v. Juízo III.B.l). 

Fica evidente da visão de Daniel que ela 
trata do juízo final, porque, perto do seu 
término, concede-se o reino eterno a “um 
como o Filho do Homem” (Cristo)  (v.  13, 
14). Uma vez que esse juízo ocorre no Céu,  
na presença dos anjos (v. 9, 10), pode-se 
afirmar corretamente que se trata da fase pré-
advento do juízo final. Quando voltar  pela 
segunda vez, Cristo virá na glória e majestade 
do Seu reino como "Rei dos reis     e Senhor 
dos senhores” (Ap 19:16). Pode se concluir 
que a cena de juízo  de  Daniel é a fase inicial 
do juízo, que isenta Deus das fal- sas 
acusações de Satanás e condena o anjo caído 
como o arquirrebelde, pois,  por  oca- sião da 
volta de Cristo, Satanás é preso nesta Terra 
caótica até ser condenado e destruído  no fim 
do milênio (Ap 20:1-3, 10). Os ver- dadeiros 
seguidores de Deus também são confirmados 
nessa  fase  do  juízo  (Dn  7:22) e recebem 
sua recompensa  no  reino  eterno na volta de 
Cristo (v, 18, 27). 

O fato de  Cristo  haver  sido  constituí- 
do “por Deus Juiz de  vivos  e  de  mortos” 
(At 10:42) permite ao Céu advertir os vivos  
de seu juízo impendente (enquanto lhes ofe- 
rece o  evangelho)  e  ainda  assim  dar início 
e continuidade ao juízo final sobre as gera- 
ções de mortos registrados no Livro da Vida 
(cf. Êx 32:32; Ap 3:5). Assim, no "tempo do 
fim", quando as mensagens dos três anjos 
estão sendo proclamadas mundialmente a 
todos os grupos de pessoas na Terra e a fase 
pré-advento do juízo final está em sessão, 
Satanás lança seu último ataque contra a 
igreja (Ap 12:17). 

O GRANDE CONFLITO 

C. Questões Centrais
Os seguidores de Deus, que  optam  por 

ser fiéis a ele durante o último embate com 
Satanás, são simbolizados no  Apocalipse 
pelos 144 mil (Ap 14:1-5). Esse número 
aponta na verdade para uma população 
inumerável de  todas  as  nações  da  Terra 
(Ap 7:9-17).  Esses  crentes  do  tempo  do 
fim constituem o Israel espiritual de  Deus 
(Ap 14:1; Tg 1:1, 2:1; cf. G1 6:14-16) sobre o 
qual Ele irá colocar Seu selo de aprovação e 
proteção definitiva (Ap 7:1-8; cf. 2Tm 2:19). 
Eles foram bem-sucedidos em resistir às ten- 
tativas de Satanás de desviá-los de sua obe- 
diência aos mandamentos de Deus e de sua 
adoração incondicional ao Criador. 

1. Obediência:   os    Dez    Mandamentos
Os crentes que enfrentam o furioso assalto

de Satanás são caracterizados como observa- 
dores dos dez mandamentos. “Irou-se o dragão 
contra a mulher e foi pelejar com os restan-  
tes da sua descendência, os que guardam os 
mandamentos de Deus  e  têm  o  testemunho 
de Jesus” (Ap 12:17). “Aqui está a perseve- 
rança dos santos, os que guardam os manda- 
mentos de Deus e a fé em Jesus” (Ap 14:12). 

Visto que o apelo da mensagem do pri- 
meiro anjo é “temei a Deus e dai-Lhe glória” 
reconhecendo-0 como o Criador “que fez o 
céu, e a Terra, e o mar, e as fontes das águas”, 
parece claro que a obediência ao decálogo 
inclui a observância do quarto mandamento, 
o sábado do sétimo dia. O sábado é o memo-
rial, designado pelo próprio Criador, de Seu
poder criativo (Gn 2:2, 3), e Deus ordena que
ele seja guardado (Êx 20:8-11), -«j§

Mas   aqueles   a   quem   Deus   sela   na 
última crise (Ap 7:1-8)  não  prestarão  ape- 
nas obediência mecânica.  Eles  são  descri- 
tos como tendo "na  fronte  escrito  o  Seu 
nome [de Cristo]  e  o  nome  de  Seu  Pai”  
(Ap 14:1). Segundo o costume bíblico, o nome 
de Deus representa Seu caráter (Êx 34:5-7), 
Em aliança com Deus, com Sua lei escrita 
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no coração (Hb 8:10), esses crentes do tempo 
do fim refletem os traços de caráter de seu 
Criador e Redentor quando lhe prestam ina- 
balável obediência. 

2. Adoração: Deus ou Satanás?
Tanto no primeiro como nesse último

conflito, a guerra entre Deus e  Satanás  é  
uma guerra religiosa. Agora a segunda besta 
ordena aos habitantes da Terra que adorem 
a primeira besta (Ap 13:12), e “a imagem da 
besta” faz com que a humanidade  a  adore 
sob ameaça de boicote e morte, forçando a 
marca da besta e o seu nome — suas carac- 
terísticas (v. 15-17). 

A última crise chega ao clímax quando 
Satanás (trabalhando através das duas bes- 
tas-poderes) exige adoração e fidelidade devi- 
das somente ao Criador. Deus antecipa a  
crise por meio das mensagens do primeiro e 
do terceiro anjos, anunciando tanto um con- 
vite como uma severa advertência aos habi- 
tantes da Terra. 

Primeiro anjo: “Temei a Deus e dai-Lhe 
glória, pois é chegada a hora do Seu juízo; e 
adorai Aquele que fez o céu, e a Terra, e o 
mar, e as fontes das águas" (Ap 14:7). 

Terceiro anjo: “Seguiu-se a estes outro 
anjo, o terceiro,  dizendo,  em  grande  voz: 
Se alguém adora a besta e a sua imagem e 
recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, 
também esse beberá do vinho da cólera de 
Deus, preparado, sem mistura, do cálice da 
sua ira, e será atormentado com fogo e enxo- 
fre, diante dos santos anjos e na presença do 
Cordeiro” (v. 9, 10). 

Uma vez que as mensagens alcançam o 
mundo inteiro (v. 6), a profecia prevê um con- 
flito mundial. A última geração da huma- 
nidade será obrigada a escolher entre a 
adoração obediente à “besta e à sua imagem” 
ou a adoração obediente a Deus, o Criador.    
A medida que são tomadas as decisões, os 
vivos — num sentido muito real — decidem 
seu próprio destino. Podemos concluir que a 

sessão do juízo pré-advento passa a examinar 
a vida e as decisões de cada um. Fecha-se a 
porta da graça, e são pronunciadas as sole- 
nes palavras: “Continue o injusto fazendo 
injustiça, continue o imundo ainda sendo 
imundo; o justo continue na prática da  jus- 
tiça, e o santo continue a santificar-se. E eis 
que venho sem demora, e comigo está o 
galardão que tenho para retribuir a cada um 
segundo as suas obras" (Ap 22:11, 12), 

D,   A Derrota e Destruição de Satanás 
Apocalipse retrata a volta de Cristo sob 

dois diferentes símbolos: (1) como um agri- 
cultor celeste que vem  colher  a  safra  de 
Seu  povo   redimido,   referindo-se   também 
à  colheita  e  destruição  dos  impenitentes 
(Ap 14:14-20); e (2) como um guerreiro 
celeste que avança com Suas forças para 
conquistar Seus inimigos. Este  último 
símbolo  descreve  figurativamente   a   vitó- 
ria definitiva de Deus sobre Satanás no 
conflito moral (Ap 19:11-21). 

1. Satanás Preso
Sentado num cavalo branco e  seguido

pelos “exércitos dos céus", Cristo, como “Rei 
dos reis e Senhor dos senhores”, é represen- 
tado   como   empenhado   em   batalha   contra 
a confederação religiosa e política que tem 
lutado contra Ele, na pessoa de  Seu  povo, 
perto  do  encerramento  do  tempo   do   fim 
(Ap 19:19). “Mas a besta foi aprisionada, e 
com ela o falso profeta que, com  os  sinais 
feitos diante dela, seduziu aqueles que rece- 
beram a marca da besta e que eram os ado- 
radores da sua imagem [outro símbolo para a 
besta de dois chifres, de Ap 13:11-17]” (v. 20). 
João viu, antecipadamente, a  destruição des- 
sas entidades no fogo finai (v. 20). 

O próprio Satanás é detido e  preso por 
mil anos, um período comumente referido 
como o milênio (ver iViílênio I.C). 

"Então, vi descer do céu um anjo; tinha na 
mão a chave do abismo e uma grande corrente. 

993 
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Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que 
é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos; 
lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre 
ele, para que não mais enganasse as nações 
até se completarem os mil anos. Depois disto, 
é necessário que ele seja solto pouco tempo” 
(Ap 20:1-3), 

2. O Milênio
Conforme prometeu, Cristo leva Seus

seguidores - os remidos de todas as eras - ao 
Céu (Jo 14:1-3; Mt 24:30, 31; lTs 4:16-18). Ali 
eles reinam com Ele (Ap 20:6). Durante esse 
reinado, os redimidos participam na segunda 
fase do juízo final (v. 4). O apóstolo Paulo 
menciona também esse juízo, que, à seme- 
lhança da fase pré-advento inicial, ocorre no 
Céu. "Ou não sabeis que os santos hão  de 
julgar o mundo1? [..,] Não sabeis que have- 
mos de julgar os próprios anjos?” (ICo 6:2, 3). 
Podemos concluir, dessa “revisão” de seres 
humanos e anjos perdidos, que os remidos 
receberão permissão para  compreender,  o 
mais plenamente possível, a natureza  do 
pecado e de Satanás, bem como a maneira 
como o Deus justo e amoroso tratou o desa- 
fio (ver Juízo 111.B.2). 

Ao término do milênio, o profeta vê a 
cidade santa, a nova Jerusalém, descer do 
Céu à Terra, com  Cristo  e  os  redimidos 
(Ap 21:2, 10). Cristo ressuscita os ímpios 
mortos (Jo 5:28, 29; Ap 20:5). A presença 
de   toda   a  humanidade  (os  redimidos  dentro 
da cidade; os perdidos, fora) liberta Satanás 
imediatamente. Ainda fiel  à  sua  natureza, 
ele engana e persuade os exércitos dos per- 
didos a atacar a cidade santa. Isso constitui, 
por assim dizer, a luta de morte de Satanás 
contra Deus e Seu povo (Ap 20:7-10). 

3. Juízo Final: Fase Executiva
Quando o ataque está prestes a começar,

Deus intervém. Toda a humanidade é  inti- 
mada ao tribunal divino (Ap 20:11-15). Os 
mortos, postos em pé (depois de ressuscitarem) 

diante do trono, nessa passagem (v. 12), são  
as grandes hostes dos perdidos, que “não 
reviveram até que se completassem os mil 
anos” (v. 5). Embora a fase executiva do juízo 
final envolva toda a família humana (justos e 
injustos), bem como os anjos caídos (cf. Mt 
25:32-46), em alguns aspectos ela se cen- 
traliza nos perdidos. Podemos concluir que, 
pelo fato de comparecerem perante o tribu- 
nal, eles ficam inteirados das questões da 
grande rebelião bem como do motivo pelo 
qual decidiram rejeitar a  graça  e  a  salva-  
ção de Deus tão graciosamente oferecida 
durante o tempo da misericórdia. 

Na fase executiva do juízo final (que ocorre 
na Terra), pronunciam-se e executam-se as 
penas determinadas nas  duas  fases  anterio- 
res.  Os impenitentes —  angélicos e humanos 
- são punidos e destruídos.  Ficam  sujeitos
ao castigo da “segunda morte”, da qual não
há ressurreição (Ap 20:10, 14, 15). Jesus sin-
tetizou a finalidade do juízo executivo no
tocante aos  salvos,  aos  perdidos,  a  Satanás
e aos seus anjos: “Então, dirá o Rei aos que
estiverem à sua direita: Vinde, benditos de
meu Pai! Entrai na posse do reino que vos
está preparado desde a fundação do mundo
[...].. Então, o Rei dirá também aos que esti-
verem à sua esquerda: Apartai-vos de mim,
malditos, para o  fogo  eterno, preparado para
o diabo e seus anjos [...]. E irão estes para o
castigo eterno, porém os justos, para a vida
eterna” (Mt 25:34-46).

No NT, as expressões “para sempre”, “pelos 
séculos dos séculos” e “eterno” são, respecti- 
vamente, traduções do substantivo grego aiõn  
e seu adjetivo aiõnios (ver Ap 14:11; 20:10; 
Mt  25:41,  46). A ideia  básica  desses  termos 
é de duração, um período de tempo  ininter- 
rupto. A extensão do tempo pode ser intermi- 
nável ou não; isso vai depender da natureza do 
objeto ou pessoa descrita por esses termos. Só 
Deus possui imortalidade inerente (lTm 6:15, 
16), e Ele concede imortalidade aos remi- << 
dos na volta de Cristo (ICo 15:51-57). Assim 
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sendo, quando a Escritura fala do Deus eterno 
ou dos remidos entrando na vida eterna, fala 
de “eternidade”, porque a natureza de Deus  
é imortal, e é Ele  quem  agracia  os  remi- 
dos com essa condição. Por outro lado, nem 
Satanás e seus anjos, nem os seres humanos 
são imortais por natureza. Ambas as classes 
serão punidas de acordo com as suas ações 
pecaminosas e perecerão depois. O “salário 
do pecado é a morte" (Rm 6:23), “a segunda 
morte" (Ap 20:14, 15; 21:8). 

Ao serem os anjos caídos e a humanidade 
impenitente destruídos, a própria Terra é 

purificada pelo fogo (2Pe 3:1T13). Recriada, 
é concedida aos remidos como seu eterno lar 
(Ap 21:1, 5; Mt 5:5). Nessa restauração do 
Paraíso, Deus escolhe habitar com os salvos 
(Ap 21:3, 4; ver Nova Terra II). 

Por último, termina a guerra iniciada no 
Céu (Ap 12:7). O grande conflito moral, que 
por tanto tempo conturbou o Universo, chega 
ao fim. A fratura na relação entre o Céu e a 
Terra é curada. O propósito divino “de fazer 
convergir nEle [Cristo] [...] todas as coisas, 
tanto as do Céu, como as da Terra", cumpre- 
se então (Ef 1:10). 

VI. Algumas  Implicações Teológicas

A. Harmonia Moral Garantida
O registro bíblico do conflito cósmico

mostra que Deus dotou as diferentes ordens 
de seres inteligentes com liberdade de esco- 
lha. Eles poderíam optar por ser leais a Deus 
ou se rebelar. À vista disso, a harmonia moral 
do governo divino sempre está em jogo. 

O Criador não introduziu a rebelião, mas 
permitiu que ela surgisse. Apesar  da  enorme 
onda de  sofrimento  e  dor  que  a  transgres- 
são da vontade divina trouxe tanto para a 
humanidade quanto para Deus, ao longo dos 
séculos, o conflito trará, por fim,  segurança 
moral ao Universo. Por causa dessa terrível 
experiência, todas as ordens de seres  inteli- 
gentes — leais e caídos — rejeitarão voluntaria- 
mente os princípios do pecado e reconhecerão 
a justiça e a bondade do Criador. No juízo 
executivo, Deus diz: “Diante de Mim se 
dobrará todo joelho, e toda língua dará lou- 
vores a Deus” (Rm 14:11). 

£. Cosmovisão 
Uma compreensão do conflito cósmico 

fornece aos cristãos uma cosmovisão, que é 
tanto racional quanto coerente. Por trás da 
ascensão e queda das nações e do jogo de 
interesses humanos reside a luta invisível 
entre a Divindade e as hostes dos anjos leais, 

e Satanás e suas hostes de anjos caídos — 
uma luta que tem impacto direto sobre toda 
atividade humana (cf. Dn 10:1-3, 12, 13). 
Embora Satanás seja descrito como “o deus 
deste século" (2Co 4:4), é Deus, o Criador, 
que “segundo a Sua vontade [...] opera [entre] 
os moradores da Terra” (Dn 4:35) para cum- 
prir Seu “eterno propósito” (Ef 3:11). 

Diferentemente do antigo conceito de 
tempo circular e repetitivo, a cosmovisão 
bíblica do tempo é linear. A mão divina, 
embora  combatida  por  atividades  satâni- 
cas, direciona deliberadamente a história 
humana para sua consumação: a segunda 
vinda de Cristo, a  erradicação de Satanás e 
de todas as forças do mal, bem como o esta- 
belecimento do reino eterno de Deus. 

Uma cosmovisão como esta traz espe- 
rança para o crente. Embora as soluções para 
curar as múltiplas mazélas da sociedade con- 
sigam apenas remediar a vida em  um  pla- 
neta dominado pelo pecado, o cristão - como 
parte da teia da sociedade humana — procura 
atuar como "sal” e “luz" na comunidade, a 
exemplo de Cristo (Mt 5:13, 14; At 10:38). ^ 

C. Sofrimento Humana
O conflito cósmico derrama luz sobre o 

problema   do   sofrimento   humano. Fornece 

£6
6 
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a base bíblica para conciliar a crença cristã 
de um Deus bondoso (conforme revelado em 
Jesus Cristo) com um mundo mau. Em pri- 
meiro lugar, torna-se  evidente que  Deus não 
é responsável  pelo  mal.  O  Criador  trouxe 
à existência anjos e seres humanos sem 
pecado, alguns dos quais — exercendo seu 
livre-arbítrio — escolheram se rebelar contra 
um Criador justo e bom. Como resultado, 
encheram a Terra com as terríveis consequên- 
cias da transgressão. 

Devido à natureza dos desafios de Satanás 
e à queda de Adão e Eva, tanto justos como 
injustos sofrem os efeitos do reino do pecado. 
Ambas as classes estão sujeitas a doença, 
crime, guerra, catástrofes naturais, etc. Ambas 
morrem. No entanto, o crente é o destinatário 
da graça salvadora de Deus e de suas encora- 
jadoras promessas (Ef 2:8-10; lCo 10:13, iPe 
4:12, 13), ancorado na "bendita esperança” da 
volta de Cristo (Tt 2:13) e do término do con- 
flito. A culpa pelo sofrimento humano não está 
no trono de Deus; pelo contrário, resulta da 
rebelião e atividade de Satanás, de seus anjos  
e da corrompida humanidade. 

D. O Caráter de Deus
O andamento do conflito revelou as pro- 

fundezas do caráter divino até então des- 
conhecidas a qualquer das ordens de seres 
criados. Nem anjos nem homens podem 
compreender o alto preço pago pela  abne- 
gada Divindade para elaborar e executar o 
plano da salvação. A encarnação de Deus 
Filho e Sua morte  expiatória  dão  testemu- 
nho da prodigalidade da graça e do amor 
divinos (2Tm 1:9; jo 3:16, 17). O conflito 
também revelou os atributos divinos  da 
justiça e da equidade. O pecado é expiado, 
mas não ignorado (Rm 3:23-26). O plano con- 
cluído justifica plenamente a atribuição feita 
a Deus: “Grandes e admiráveis são as Tuas 
obras,  Senhor  Deus,  Todo-Poderoso!  Justos 
e verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei 
das nações!” (Ap 15:3). 

O GRANDE CONFLITO 

E. Prontidão do Crente
A descrição feita no Apocalipse do ataque 

de Satanás contra a igreja, na última fase do 
conflito cósmico (Ap 12:17-14:20), destina-se 
a despertar os crentes para o perigo que cor- 
rem. A parábola das 10 virgens retrata uma 
igreja sonolenta, apenas parcialmente pre- 
parada para a volta do Senhor (Mt 25:1-13). 
No entanto, assim como Deus tem uma men- 
sagem  especial  para  o  mundo  no  "tempo  
do fim” — as  três  mensagens  angélicas”  
(Ap 14:6-14) — Ele também possui uma men- 
sagem especial para Seus seguidores, simbo- 
lizados pela igreja de Laodiceia (Ap 3:14-22). 

“[Tu] és morno” e nauseante para Mim, 
declara Cristo, porque "dizes:  ‘Estou  rico 
[...] e não preciso  de  coisa  alguma”,  mas  
na realidade “tu és infeliz, sim, miserável, 
pobre, cego e nu” (Ap 3:16, 17). Cristo Se 
oferece para corrigir essa situação negativa. 
Ele Se coloca à porta do coração dessas pes- 
soas, oferecendo-Se para entrar  e  abastecê- 
las com ouro, roupa e colírio (v. 1S-20). Sob 
este simbolismo, Cristo está convidando os 
que fazem parte do último estágio de Sua 
igreja a se entregar inteiramente ao Seu 
senhorio. Quando Cristo governa a vida, o 
crente é enriquecido por Sua fé e Seu amor 
(cf. G1 5:6), vestido e aceito em Sua justiça 
(Cl 3:27), e recebe o poder de discernimento 
da vontade divina mediante o bálsamo cura- 
tivo do Espírito Santo (Jo 16:13). 

Os   crentes   laodiceanos   que   ouvem  a 
mensagem "Sê, pois,  zeloso  e  arrepende-  
te” (Ap 3:19) despertam de sua letargia. Na 
força do Senhor, se arrependem, abandonam 
pecados conhecidos e resistem às tentações 
que lutam pela supremacia. Unem-se às filei- 
ras dos que proclamam a tríplice mensagem 
angélica. Apegando-se a Deus por meio de 
uma forte fé, são leais e verdadeiros  para 
com Deus, sob a grande pressão da aplica- 
ção mundial da marca e da adoração da besta 
e de sua imagem, mesmo  à  custa  da  pró- 
pria vida. 
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O relato profético garante que o povo de 
Deus do tempo do fim será um povo vito- 
rioso, em cuja boca “não se achou mentira, 
[pois] não têm mácula” (Ap 14:5); “lavaram 
suas vestiduras e as alvejaram no sangue 

do Cordeiro” (Ap 7:14). Eles permanecem ■« 
diante  de  Deus,  como  conquistadores  sobre 
o ataque mais violento de Satanás, entoando
o triunfante cântico de  sua  experiência
(Ap 14:2, 3; 15:2-4).

VII. Contexto Histórico

Embora os primeiros cristãos admitissem 
a existência de Satanás e das forças do mal, 
nos séculos subsequentes a concepção cristã 
do conflito moral entre Deus e Satanás ficou 
menos clara, ao sofrer o impacto de outras 
crenças. Destacamos a seguir algumas dessas 
perspectivas surgidas no decurso dos séculos. 

A. Pais Pré-Nicenos e Pós~Nicenos

1. Orígenes (1S5-254)
Considerado o maior teólogo da primi-

tiva igreja grega, Orígenes, numa obra antiga, 
sumarizou  a  crença  geral  sobre   Satanás: 
“A respeito do diabo e de seus anjos e as 
influências opositoras, o ensino da Igreja 
declara que esses seres realmente existem; 
mas o que são ou como existem, não é expli- 
cado com suficiente clareza. Muitos, porém, 
mantêm a opinião de que o diabo  era  um 
anjo e que, ao apostatar, induziu tantos anjos 
quanto possível a apostatar com ele, e esses, 
desde então e até o tempo presente, são cha- 
mados seus anjos" (De principiis, prefácio, 6 
[ANF4, 239, 240]). 

Orígenes é, por vezes, chamado de “o pri- 
meiro cristão universalista”. Segundo supo- 
sição dele, “a bondade  de  Deus,  por  meio 
de Seu Cristo, pode chamar de volta todas   
as Suas criaturas a um único fim, até mesmo 
Seus inimigos conquistados e subjugados”. 
Pela expressão “subjugados” quer ele dizer 
“sujeição” no sentido de pertencer a Cristo. 
“Pois o nome sujeição’, pelo qual somos 
sujeitos a Cristo,  mostra  que  a  salvação 
que dEle procede pertence a Seus súditos” 
(ibid., 1.6.1, 3 [ANF4, 260]). 

Levada à sua conclusão lógica, a  teoria 
da restauração  de  Orígenes  incluía  Satanás 
e seus demônios. Em algumas declarações, 
Orígenes parece negar a salvação a Satanás. 
No entanto, Agostinho e outros, mesmo em 
tempos modernos, o acusam de haver assim 
acreditado (Schaff; Gonzáles). 

2. Agostinho de  Hipona (354-430)
Perto do  fim  de  sua vida,  Agostinho —

o principal dos Pais Latinos — desenvolveu
uma extensa réplica aos pagãos que  acusa-
vam a religião cristã e a consequente aboli-
ção do culto pagão como responsáveis pelo
saque de Roma movido pelos bárbaros godos
(410 d.C.). Durante o espaço de 13 anos (413-
426),  ele  escreveu  uma  obra  composta  por
22  livros,  conhecida  em  português  como
A Cidade de Deus {De Civitate Dei).
Agostinho dedicou os 10 primeiros livros a
refutar as acusações, enquanto  nos  últimos
12 desenvolveu uma filosofia da história, a
primeira de seu tipo feita por um cristão.

Empregando a figura de duas cidades —  
a  celestial (composta por Deus, Seus anjos e  
os remidos) e a terrena (composta pelo diabo, 
seus anjos e a ímpia humanidade), Agostinho 
faz o levantamento da origem, progresso e des- 
tino final de cada uma, embora misturadas e 
relacionadas no  presente  mundo  (A  Cidade 
de Deus, 11.1 [NPNF-1, 2:205]). A recons- 
tituição é feita por meio da história bíblica 
desde a queda dos anjos até o castigo final e    
a bem-aventurança dos salvos, à medida que 
Agostinho interpreta os diversos acontecimen- 
tos e pessoas selecionados. A experiência de 
Caim e Abel ilustra “o ódio que subsiste entre 
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as duas cidades, a de Deus e a dos homens” 
(ibid., 15. 5 [NPNF-1, 2:287]). 

A origem, ou os “fundamentos”, das duas 
cidades emana da “diferença  surgida  entre 
os anjos", que promoveram a separação entre 
bons e maus (ibid. 11.1 [NPNF-1, 2:205]). 
Embora  o  diabo  e  seus  anjos  tenham  sido 

► expulsos do Céu, caíram não porque Deus
os criou ímpios por natureza. “Ele precipitou
o diabo (bom pela criação de Deus, mas ímpio
por vontade própria) de sua elevada posição”
(ibid., 11. 17 [NPNF-1, 2:214]). Agostinho
afirmava que Deus havia predito a queda de
Satanás e da humanidade, mas que "Deus
nunca criaria, nem anjo nem homem, cuja
impiedade futura fosse prevista, a menos que
tivesse igual conhecimento de que poderia
utilizar isso para o bem deles próprios, embe-
lezando assim o decurso das eras, por assim
dizer, com um belo poema em contraste com
suas antíteses” (ibid., 11. 18 [NPNF-1,2:215]).

Agostinho interpretava os mil anos e a pri- 
são de Satanás (Ap 20:1-3) como símbolos da 
era cristã. Ele afirma que o anjo “refreou e 
restringiu-lhe o poder” (ibid., 20. 7 [NPNF-1, 
2:427]). “Ora, o diabo foi, assim, aprisionado 
não só quando a Igreja começou [...], mas é 
aprisionado agora e o será até o fim do mundo” 
(ibid., 20.8 [NPNF-1,2:428]). Para Agostinho, 
o fato de o diabo estar preso impede-o de exer-
cer “todo o seu poder”. Por outro lado, durante
esse longo período “Deus não desejaria expor
as pessoas a tentações que pudessem destruir-
lhes a fé ou  impedi-las  de crer;  e, para  que
isso não acontecesse, o diabo foi preso” (ibid.).

Por outro lado, a igreja, "mesmo agora é o 
reino de Cristo. [...] Mesmo agora Seus san- 
tos reinam com Ele". Os assentos e os juizes 
mencionados na visão (Ap 20:4) são inter- 
pretados como significando “os assentos dos 
governantes e para os próprios governantes 
por quem a igreja está agora sendo gover- 
nada” (ibid., 20. 9 [NPNF-1, 2:430]). 

No fim do mundo, o diabo será solto e “se 
enfurecerá com toda a fúria dele mesmo e de 

seus anjos durante três anos e seis meses” 
(ibid,, 20. 8 [NPNF-1, 2:428]). O ataque que 
fará contra “o acampamento dos santos e a 
cidade querida”  (v.  9)  é  interpretado  como 
a última perseguição da igreja mundial por 
parte de todos os seus inimigos (ibid., 20. 11 
[NPNF-1, 2:432]). 

“Quando  as  duas  cidades,  uma  de  Deus 
e a outra do diabo, alcançarem seus próprios 
fins, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, o 
Juiz dos vivos e mortos” (ibid., 21.1 [NPNF-1, 
2:452 ]), “os corpos dos malditos, sejam homens 
sejam demônios, sofrerão os tormentos de um 
lago de fogo a arder eternamente (ibid., 21. 10, 
23 [NPNF-1,2:462,469]). Assim, a cidade ter- 
rena encontra seu destino final. 

B. Era da Reforma e da Pós-Reforma

1. João Calvino (1509-1564)
Como um reformador da segunda geração,

João  Calvino  se  notabilizou  por  sistematizar 
as doutrinas da fé reformada. Calvino negava   
a noção humanista de que os demônios não 
passavam de “maus  sentimentos  ou  distúr- 
bios que nossa carne suscita". Ele reconhecia   
a realidade deles  como seres  pessoais, sendo 
sua condenação ao castigo eterno a prova de 
sua existência (Institutos, 1.14.19). Não julgava 
proveitoso, porém, inquirir sobre a natureza da 
queda de Satanás. “Murmuram alguns por que 
a Escritura não expõe, sistemática e distinta- 
mente, em muitas passagens, [...] a queda [de 
Satanás] e sua causa, seu modo, tempo e natu- 
reza. Mas, uma vez que essas coisas nada tem a 
ver conosco, pareceu-lhe melhor, ou não dizer 
absolutamente nada, ou que fossem tocadas 
apenas de leve, pois não foi digno do Espírito 
Santo nos alimentar a curiosidade com histórias 
fúteis, destituídas de proveito” (ibid., 1.14.16). 

A atual e maliciosa natureza de Satanás 
“não procede da criação, mas da depravação". 
Uma vez os demônios “foram anjos de Deus, 
mas se degeneraram e se fizeram instrumen- 
tos de perdição a outros” (ibid.). 
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Galvino reconhecia um  conflito  cós- 
mico entre Satanás e Deus,  mas  afirmava 
que Deus restringe Satanás, forçando-o por 
vezes a fazer a vontade divina. 

"Quanto, porém, díz respeito  à  discór-  
dia e luta que dissemos existir de  Satanás 
com Deus, entretanto assim importa admitir 
que isso permanece estabelecido: que aquele 
nada pode fazer, a não ser que Deus o queira 
e consínta. [„.] Consequentemente, quando 
dizemos que Satanás resiste a Deus e que as 
obras daquele são contrárias às obras deste, 
estamos  afirmando,  a  um  tempo,  que   essa 

!;► incompatibilidade e esse conflito dependem 
da permissão de Deus. [...] Como, porém, 
Este [Deus] o mantém amarrado e tolhido 
pelo freio de Seu poder, ele leva a bom termo 
apenas aquelas coisas que lhe foram divina- 
mente concedidas, e assim, queira ou não, 
obedece a seu Criador, porquanto é compe- 
lido a prestar-lhe serviço aonde quer que o 
mesmo o impelir" (ibíd., 1.14.17) 

Guiado por seus pontos de vista predesti- 
nacionistas, Calvino admitia que Deus empre- 
gava Satanás e os demônios para "exercitar os 
crentes”, embora negasse que esses pudessem 
ser "vencidos”. Por outro lado, Deus permite 
que Satanás exerça seu domínio sobre ímpios 
e incrédulos, a quem não pretende contar den- 
tro de Seu rebanho" (ibid., 1.14.18). 

2* John Milton (1608-1674) 
Em 1667, cerca de 100 anos após a morte 

de Calvino, o poeta inglês John Milton publi- 
cou um longo poema, O Paraíso Perdido, 
ampliando-o    alguns    anos    mais    tarde. 
O poema — uma mescla de dados bíblicos, 
folclore humano e imaginação poética - atri- 
bui a queda do homem e a perda do paraíso 
aos  enganos  de  Satanás.  Milton  exprime 
a origem e a animosidade permanente do 
diabo em termos de uma “guerra". Declara 
que o motivo do ódio satânico foi o orgulho e 
a ambição de se colocar acima de seus pares, 
pretendendo se tornar igual a Deus: 

A Serpente infernal; foi ela com sua astúcia, 
Instigada por Inveja c Vingança, que enganou 
A Mãe da Humanidade, depois que o seu 

Orgulho 
A expulsara do Céu com toda a sua Hoste 
De anjos Rebeldes, por cujo auxílio almejava 
Não só cstabelecer-sc em glória acima de seus 

Pares, 
Mas confiava igualar-se ao próprio Altíssimo, 
Caso Este se lhe opusesse. Com ambicioso 

desígnio 
Contra o Trono e o Império de Deus, 
Declarou no Céu ímpia Guerra e audaz Batalha, 
Com baldados intentos. Mas a ele o Poder 

Onipotente, 
Com dardos de fogo, do Céu Etéreo a 

arremessou 
Com horrendo cstrépito e combustão 
Para o abismo da perdição; para que ali 

habitasse 
Com grilhões inquebrantáveís e intenso Fogo 
Aquele que ousou desafiar com armas o 

Onipotente. 
Pelo espaço que abrange nove vezes o dia e nove 

a noite, 
Em medida humana, ele com sua turba horrenda 
Foi subjugado, rolando em borbulhante Mar de 

fogo, 
Perplexo apesar de imortal: Mas seu destino 
Lhe reserva condenação muito maior (1-34-54). 

Milton segue o relato bíblico apenas em 
parte. Sua crença  de  que  Satanás  é  Imor- 
tal significa que a guerra cessará, mas que 
Satanás continuará a existir em tormentos 
para sempre. 

C. Era Moderna
A descoberta dos rolos do Mar Morto 

(1947) popularizou a hipótese de que o inte- 
resse judeu em Satanás, conforme refletido no 
AT e mais ainda na literatura intertestamentá- 
ria (apócrifos e pseudoepígrafos), desenvolveu- 
se a partir do dualismo persa. O argumento é  
de que o conflito entre o bom Ahura Mazda 
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e o mau Angra Mainyu (zoroastrianismo) for- 
nece as bases para a compreensão de um con- 
flito cósmico judaico entre Deus e Satanás. 
Existem, no entanto, importantes diferenças, 
e as pretensas semelhanças são questionadas 
(LaSor 1202; FuIIer 4:341). 

O ponto de vista mais comum entre os 
intelectuais e os eruditos liberais simples- 
mente nega a axistência  de  um  demônio 
pessoal e de anjos maus. Uma abordagem 
humanista impõe a premissa de que versões 
rivais do cristianismo desenvolveram a noção 
de Satanás a partir de antigos mitos de com- 
bate. “Mais do que qualquer outro fator, a luta 
contra a heresia produziu a história da rebe- 
lião original de Satanás. [...] O que se via como 
a oposição  de  Satanás  a  Cristo  no  presente 
foi projetada em sentido contrário na história 
de sua origem." “Se Satanás não existisse, a 
Igreja teria que inventá-lo” (Forsyth 310, 311, 
317). Por outro lado, o conhecido apologista 
cristão C. S, Levvis defendia a existência de 
Satanás. “Esse poder das trevas foi criado por 
Deus; era bom quando foi criado, mas se tor- 
nou mau. O cristianismo concorda com o dua- 

► lismo no sentido de que este Universo está
em guerra. Não acha, porém, que essa é uma
guerra entre poderes independentes. Julga tra-
tar-se de uma guerra civil, uma rebelião, e
que estamos vivendo no setor do Universo
ocupado pelos rebeldes" (Lewis, 50, 51).

Em geral, os eruditos liberais do NT ques- 
tionam a autenticidade dos diversos aspectos 
registrados nos evangelhos, princípalmente 
as declarações e milagres de Jesus. Depois 
de aplicar os cânones literários do método da 
Alta Crítica, Joachim Jeremias, o respeitado 
professor alemão, admite: “Portanto, mesmo 
quando se aplicam às histórias de milagres 
as rigorosas normas críticas, permanece um 
núcleo comprovadamente histórico” (92). 
Nesses “núcleos” aceitos estão os exorcismos 
dos demônios realizados por Jesus e Seus dis- 
cípulos, ou as “batalhas” contra Satanás, con- 
forme ele as descreve. Comentando a reação 

de Jesus ao sucesso dos discípulos (Lc 10:18), 
ele observa: “Assim, o logion significa 'Eu  
via Satanás caindo do céu como um relâm- 
pago’. O lançamento de Satanás para fora do 
mundo celestial pressupõe uma batalha ante- 
rior ocorrida no Céu, conforme descrita em 
Apocalipse 12:7-9. A visionária exclamação 
de alegria de Jesus salta o intervalo de tempo 
antes da crise final e vê nos exorcismos rea- 
lizados pelos discípulos o alvorecer do ani- 
quilamento de Satanás. Esse estágio já foi 
alcançado: os espíritos malignos estão impo- 
tentes, Satanás está prestes a  ser  destruído 
(Lc 10:18), o paraíso está acessível (v. 19), o 
nome dos redimidos está arrolado no Livro  
da Vida (v. 20). 

“Não existe nenhuma analogia com essas 
declarações no judaísmo contemporâneo; 
nem a sinagoga nem  Qumran  nada  sabem 
de uma derrota de Satanás que já está come- 
çando no presente” (ibid., 95). 

Eruditos evangélicos sustentam a rea- 
lidade de um demônio pessoal e de anjos 
maus. Entendem que Satanás foi uma  ele- 
vada criatura angélica  que  se  rebelou  con- 
tra o Criador. Fazem distinção entre anjos 
caídos: uma classe é livre para andar pelas 
regiões celestes e terrestres com Satanás, 
enquanto a segunda classe está encarcerada  
no Tártaro. Satanás provocou a queda moral 
da humanidade. Embora limitado como cria- 
tura, ele está autorizado a exercer suas ati- 
vidades maléficas. No devido tempo será 
removido das regiões celestiais e da Terra e 
ficará confinado no abismo por mil anos. Por 
fim, Satanás fará um último ataque contra 
Deus, mas receberá seu castigo final no lago 
de fogo (Ap 20:1-10). “Este será o lugar onde 
os anjos maus e os seres humanos perdidos 
ficarão em quarentena, a fim de que o res- 
tante do Universo de Deus  aonde não  che- 
gou o pecado não se corrompa em seu estado 
eterno" (Unger, 972, 973). 

Para oferecer uma teodiceia mais ade- 
quada, tendo em vista o recrudescimento 
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do mal e da violência na sociedade contem- 
porânea, um recente erudito evangélico pro- 
pôs uma visão radical da guerra. "Essa visão 
[afirma] no mínimo que todas as coisas, 
mesmo as coisas ruins, possuem um pro- 
pósito divino específico para a sua existên- 
cia." Reagindo contra a clássica abordagem 
filosófica cristã, ele chama a atenção para o 
conflito cósmico entre o Criador e os seres 
criados (anjos maus e humanidade  caída) 
que se obstinaram em se rebelar contra Ele   
e devastar este mundo. Embora o soberano 
Deus seja capaz de lutar e lutará para extrair 
algum bem desse horripilante e demoníaco 
acontecimento (Rm 8:28), o acontecimento 
maléfico propriamente dito só existe porque 
seres livres que se opõem a Deus com ele 
consentiram” (Boyd, 35, 291, 292). 

D. Concepção Adventista
do Sétimo Dia

CJma das principais características do 
pensamento adventista é  uma  cosmovisão 
que concebe um grande conflito cósmico  
entre Deus e Satanás. Um breve estudo da 
Bíblia e da história da igreja, escrita a partir 
dessa perspectiva, foi apresentado pela pri- 
meira vez, em 1858, aos adventístas sabatis- 
tas por Ellen G. White, sob o título Spmtual 
Gifts: The Great Controversy Between Christ 
and HisAngels, and Satan and HisAngds (17- 
219).  Começando com  a queda de Satanás,   
o relato esboça o conflito desde o primeiro
advento de Cristo, o  início  da  igreja,  atra-
vés da Idade Média até a Reforma do século
dezesseis. A última metade se concentra nos
acontecimentos  preditos  no  Apocalipse, que

► se estendem até a nova Terra. Os escritos de
toda a vida da Sra. White a respeito desse
tema se desenvolveram na bem conhecida
série O Conflito dos Séculos, cujos quatro pri-
meiros volumes delineiam o processo do con-
flito desde Gênesis a Apocalipse. O quinto
volume, que ostenta o título abreviado do tra-
balho original, O Grande Conflito, direciona

o leitor para o conflito na dispensação cristã,
de "maneira a lançar luz sobre a luta do
futuro” (GC, xi).

Em 1980, a Associação Geral dos 
Adventístas do Sétimo Dia incluiu em suas 
revisadas e ampliadas "Crenças Fundamentais" 
o parágrafo 8, intitulado "O Grande Conflito”.

"Toda a humanidade está agora envolvida
num grande conflito entre Cristo e Satanás, 
quanto ao caráter de Deus, Sua Lei e Sua 
soberania sobre  o  Universo.  Esse  conflito 
se originou no Céu, quando um ser criado, 
dotado de liberdade de escolha, por exalta-  
ção própria, tornou-se Satanás, o  adversário 
de Deus, e conduziu à rebelião  uma  parte 
dos anjos, Ele introduziu o espírito de rebe- 
lião neste mundo quando levou Adão e Eva 
ao pecado. O pecado humano resultou na 
distorção da imagem de Deus na humani- 
dade, transtorno no mundo criado e sua con- 
sequente devastação por meio de um dilúvio 
universal. Observado por toda a criação, este 
mundo tornou-se o palco do conflito univer- 
sal, no qual o Deus de amor será final mente 
vindicado. Para auxiliar Seu povo no conflito, 
Deus enviou o Espírito Santo e os anjos leais 
para guiá-lo, protegê-lo e sustê-lo no cami- 
nho da salvação (Ap 12:4-9; Is 14:12-14; Ez 
28:12-18; Gn 3; 6-8; 2Pe 3:6; Rm 1:19-32; 
5:12-21; 8:19-22; ICo 4:9; Hb 1:14;).” 

Os pioneiros adventístas que observa-  
vam o sábado e os escritores surgidos entre 
eles desenvolveram sua concepção da luta 
cósmica,  baseando-se  em  grande  medida 
nos estudos que fizeram do sistema do 
santuário em Hebreus e das profecias dc 
Daniel e Apocalipse. Examinando o ritual do 
santuário, eles concordaram com o mileríta 
Ovven Crosier (Crosíer 43) em que o bode 
expiatório (heb. azazel), que figurava nos ritos 
do Dia da Expiação (Lv 16:8, 20-22), era um 
tipo de Satanás e que o banimento do bode 
para o deserto prefigurava a prisão de Satanás 
no abismo, de acordo com  Apocalipse  20. 
Foi assim que os observadores do sábado 
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cedo compreenderam a verdade de que Deus 
poria um fim ao conflito. Satanás, o origina- 
dor do pecado, seria punido por  sua rebel-  
dia e destruído (4SP, 266, 267; Gilbert, 205). 

Os livros proféticos de Daniel e 
Apocalipse deram à igreja nascente ampla 
compreensão dos acontecimentos envolvi- 
dos no conflito cósmico conforme sucedidos 
na Terra. "Eles consideravam a profecia uma 
descrição inspirada do antíquíssimo conflito 
entre o bem e o mal, e, por trás deste, da 
guerra personalizada entre Cristo e Satanás 
pelo domínio da raça humana.  A  profecia 
era para eles a inerrante descrição do grande 
conflito entre a verdade e o erro através dos 
séculos” (PFOF4, 1054). 

A edição de 1887 da The Bible-Reaãing 
Gazette, em forma de livro, continha 162 lei- 
turas bíblicas no formato de pergunta-res- 
posta, duas das quais tratam  de  Satanás  e 
sua obra (n° 90, 138). Os estudos, que mes- 
clavam tanto profecia quanto declarações 
bíblicas gerais, forneceram a base para as 
edições posteriores de Bible Readings for the 
Home Circle, Consistia numa obra denomi- 
nacional padrão, que  apresentava  o  tema 
sob os títulos “Origem do Mal”, “Origem, 
História e Destino de Satanás” e “A Guerra  
de Satanás contra a Igreja" (cf. edições  de 
1935 e 1947). Abordando o conflito mais do 
ponto de vista profético, estava o livro de J. H. 
Waggoner, From Eden to Eãen. Em 1905, 
S. N.  Plaskell  apresentou  um  estudo  so- 
bre Apocalipse 12, intitulado "O Grande 
Conflito”, em seu livro The Story ofthe Seer 
of  Patmos (209-223), Ainda hoje é comum 
se referir ao segmento bíblico que abrange 
Apocalipse 11:19 a 14:20 como a visão do 
“Grande Conflito”, uma vez que ele resume 
a origem de Satanás, a guerra dele contra 
Cristo e contra o povo  de  Deus  durante  a 
era cristã, e seu ataque final (Maxwell, 2:60, 
gráfico). 

A última "peleja” de Satanás (Ap 12:17) 
era de supremo interesse para os primeiros 
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adventistas sabatistas. Tendo participado na 
proclamação da primeira e segunda mensa-^ 
gens angélicas, eles procuravam entender o   
sentido da terceira e  última  mensagem (14:9-
14). Como protestantes  que  empre- gavam os  
princípios  de  interpretação  profé- tica 
historicista, os pioneiros do movimento 
estavam acostumados a equiparar o chifre 
pequeno (Dn 7:8, 21, 25) e a besta  de  sete 
chifres semelhante a leopardo  (Ap  13:1-10) 
com o papado romano e sua era medieval de 
“guerra contra os santos” (1.260 anos) que se 
estendia de 538 d.C a 1798. 

No século dezenove passaram a  asso-  
ciar a besta de dois chifres (13:11-17) com  
os Estados Unidos da América, e os seus dois 
chifres semelhantes aos de cordeiro - símbo- 
los de seu poder ~, com o republicanismo e 
o protestantismo. A "marca da besta” tinha
que ver com a mudança papal do sábado para
o domingo, e a “imagem da besta”, com a
união igreja-estado que imporia a  obser-
vância do domingo sob pena de boicote e
morte (ver Remanescente/Três Anjos VI.H.3;
cf. PFOF4, 941-1173; Damsteegt, 192-220).

A  partir  desses  estudos,   os   adventis- 
tas do sétimo dia concluíram que a última 
batalha de Satanás se centralizaria na ques- 
tão da obediência à divina lei moral dos dez 
mandamentos, em especial, o preceito do 
sábado. Visto que a mensagem do terceiro 
anjo (Ap 14:9-13) contém uma severa adver- 
tência mundial contra a recepção da marca e 
contra a adoração da besta e de sua imagem, 
as decisões tomadas nesse conflito supremo 
serão uma questão de vida ou morte. Com 
alguns aprimoramentos, essa visão da última 
“batalha” da guerra cósmica se tornou a con- 
cepção padrão adventista. 

Em tempos recentes, os adventistas do 
sétimo dia passaram a ver as referências fei- 
tas pelo Apocalipse à batalha do Armagedom 
(Ap 16:12-16) como parte integrante da 
unidade teológica de Apocalipse 12-19. 
Consequentemente, a visão não se limita a 
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um grande, definitivo e escatológico embate 
político das nações, uma crença  que  pas- 
sou a ser admitida  após  os  primeiros  anos 
de pioneirismo e partilhada por outros gru- 
pos cristãos.  Pelo  contrário,  o  Armagedom 
é apresentado como  a  batalha  culminante 
do grande conflito entre as forças do bem e 
do mal, iniciado no Céu e que terminará na 
Terra (Ap 12:7-9, 12). O Armagedom é carac- 
terizado como a “peleja do grande Dia do 
Deus To do-Poderoso” (Ap 16:14). Ele coin- 
cide, portanto, com o dia do juízo divino uni- 
versal (LaRondelle, 7:374). 

A compreensão adventísta dos amplos 
aspectos do conflito cósmico tem levado a 
uma viva consciência desse mesmo conflito 
a um nível pessoal. 

Como os crentes estarão sujeitos aos 
severos enganos e tentações de Satanás, 
especialmente no tempo do fim, eles pre- 
cisam dar provas de um compromisso com 
Cristo que controle as decisões diárias e a 
maneira de viver. Nesse contexto, o tema 
bíblico da preparação para o reino vindouro 
assume especial importância. Como Paulo 
escreveu a Tito: “Porquanto  a graça de Deus 
se manifestou salvadora a todos os hómens, 
educando-nos para que, renegadas a impie- 
dade e as paixões mundanas, vivamos, no 
presente século, sensata, justa e piedosa- 
mente, aguardando a bendita esperança e a 
manifestação da glória do nosso grande Deus 
e Salvador Cristo Jesus” (Tt 2:11-13). 

Por essa razão, os cristãos devem ter 
profundo  e  genuíno  interesse  em  praticar 
a vontade de Deus na vida diária,  porque  
uma vida em harmonia com os princípios 
cristãos, tanto os explícitos nas Escrituras 
quanto os presentes nas leis divinas demons- 
tradas na natureza, condiz com pessoas que   
se preparam para o retorno de Cristo. Às 
vezes, alguns têm aplicado  mal  essa ênfase 
na vida cristã, a ponto de diminuir  a  ver- 
dade central do evangelho, o poder justifi- 
cador de Cristo. Entre os adventistas, essa 

tendência ficou teologicamente equilibrada 
no reavivamento da justificação pela fé ini- 
ciado numa reunião  da  Associação  Geral 
em 1888. Embora resistida a princípio por 
alguns, inclusive por líderes da igreja, a jus- 
tiça pela fé é boje elemento central na teo- 
logia bíblica adventísta. 

Essa ênfase prática no estilo de vida é 
resultado da profunda convicção de que o 
movimento adventísta do sétimo dia exerce 
papel similar ao de Elias e João Batista: pre- 
parar um povo  para  a  volta  de  Cristo  (SGl, 
30, 31). João apelou ao povo para que se arre- 
pendesse de seus pecados e desse frutos dig- 
nos de genuíno arrependimento (Mt 3:2, 8). + 
Em  virtude  das  enormes  pressões   que 
Satanás  exercerá  contra  os  crentes  no  tempo 
do fim, quando a própria vida estará em risco 
(Ap 13),  somente  aqueles  cujo  caráter  esti- 
ver em harmonia com Deus receberão o selo   
da aprovação divina e permanecerão fiéis. 

“Que estais fazendo, irmãos, na grande 
obra de preparação? Os que se estão unindo 
com o mundo estão recebendo o molde mun- 
dano e se preparando para o sinal da besta. 
Os que desconfiam do eu, que se humilham 
perante Deus e purificam a alma pela obe- 
diência à verdade, esses estão recebendo o 
molde celestial e se  preparando  para  rece- 
ber na fronte o selo de Deus. Quando vier o 
decreto, e o selo for aplicado, o caráter des- 
sas pessoas permanecerá puro e sem mácula 
para toda a eternidade” (T5, 216). 

Resumo. A compreensão adventísta do 
conflito cósmico deu à igreja uma cosmovisao 
judiciosa e integrada. Todo ensino bíblico tem 
seu lugar e importância dentro de seu escopo 
teológico. A concepção fornece uma “janela” 
para o Deus soberano e criador — Seu caráter, 
lei e governo. Ela expõe o mistério do pecado — 
o que é, como começou e por que não foi logo
detido. Em resposta ao sofrimento da  huma-
nidade, a graça de Deus foi generosamente
concedida  aos  pecadores  através  de  um  plano
de salvação - retratado em amplas pinceladas

1106 



1107 

1003 

nos tipos do santuário hebraico e predito pelas 
profecias; cumprido pela morte, ressurreição   
e mediação sacerdotal do Deus Filho encar- 
nado, e confiado à igreja para divulgá-lo às 
populações do mundo, pelo poder capacita- 
dor do Espírito Santo. 

As consequências de longo alcance do 
conflito exigem uma decisão final que man- 
tenha a integridade da escolha humana e, ao 
mesmo tempo, tragam como resultado uma 
decisão conjunta que rejeite as afirmações 

VIII. Comentários

A. Um   Apelo   à  Compreensão
“A Bíblia se explica por si mesma. [...] 

O estudante deve aprender a ver a Palavra 
como um todo, e bem assim a  relação  de 
suas partes. Deve obter conhecimento de seu 
grandioso tema central, do propósito original 
de Deus em relação a este mundo, da ori-  
gem do grande conflito e da obra da reden- 
ção. Deve compreender a natureza dos dois 
princípios que contendem pela supremacia, e 
aprender a delinear sua operação através dos 
relatos da História e da profecia, até à grande 
consumação. Deve enxergar como esse con- 
flito penetra em todos os aspectos da experi- 
ência humana; como em cada ato de sua vida 
ele próprio revela um ou outro daqueles dois 
princípios antagônicos; e como, quer queira 
quer não, ele está mesmo agora a decidir de 
que lado do conflito estará” (Ed, 190). 

j B.     O     Grande    Conflito   Previsto 
"O plano de nossa redenção não foi um 

pensamento posterior, formulado depois da 
queda de Adão. Foi a revelação "do misté-  
rio que desde tempos eternos esteve oculto" 
(Rm 16:25). Foi um desdobramento dos prin- 
cípios que têm sido, desde os séculos da eter- 
nidade, o fundamento do trono de Deus. 
Desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da 
apostasia de Satanás e da queda do homem 
mediante o poder enganador do apóstata. 
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e acusações  de  Satanás  em  favor  de  Deus, 
o verdadeiro governador moral do Universo.
A ruína operada pelo reinado do pecado torna
necessários o retorno de Cristo, a ressurreição
dos mortos, a destruição de Satanás, dos anjos
caídos e dos seres  humanos  impenitentes,
bem com a recriação da Terra como o eterno
lar dos redimidos. Assim, a providência divina
prevalece sobre o terrível dano causado por
esse conflito cósmico, para garantir a harmo-
nia e felicidade eterna da criação inteligente,

de Ellen G. White 

Deus não ordenou a existência do pecado. 
Previu-a, porém, e tomou providências para 
enfrentar a terrível emergência” (DTN, 22). 

"A  Divindade  se  moveu  de  compaixão 
pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo ■* 
deram-Se a Si mesmos ao estabelecerem  o 
plano da redenção” (CS, 222). 

“Nos concílios do Céu, antes de o mundo 
ser criado, o Pai e o Filho celebraram uma 
aliança pela qual, se o  homem  fosse  des- 
leal a Deus, Cristo, um com o Pai, tomaria 
o lugar do transgressor e sofreria o castigo
que a justiça lhe impusesse” (Ms, 145, 1897;
SDABC6, 1070).

C. A Origem do Conflito

I. A Lei Moral: Fundamento do
Governo Divino
"Tudo na natureza, desde a minúscula

partícula de pó no raio de sol até os mundos, 
nas alturas, encontra-se debaixo de leis. E da 
obediência a  essas  leis  dependem  a  ordem 
e a harmonia do mundo natural. Assim, há 
grandes princípios de  justiça a reger a vida 
de todo ser inteligente, e da conformidade 
com esses princípios depende o bem-estar do 
Universo, Antes que a Terra fosse chamada à 
existência, já existia a lei de Deus. Os anjos 
são governados por Seus princípios, e, para 
que a Terra esteja em harmonia com o Céu, 
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também o homem deve obedecer  aos  divi- 
nos estatutos. No Éden, Cristo deu a conhe- 
cer ao homem os preceitos da lei quando as 
estrelas da alva juntas alegremente  canta- 
vam, e todos os filhos de Deus rejubilavam’ 
(Jó 38:7). A missão de Cristo na Terra não  
era destruir a lei, mas, por Sua graça, levar 
novamente o homem à obediência de Seus 
preceitos” (MDC, 48). 

"Sendo a lei do amor o fundamento do 
governo de Deus, a felicidade de todos os 
seres criados dependia de sua perfeita har- 
monia com seus grandes princípios de justiça. 
Deus deseja de todas as Suas criaturas ser- 
viço de amor—homenagem que brote de uma 
apreciação inteligente de Seu caráter. Ele não 
tem prazer em uma submissão forçada, e a 
todos confere vontade livre, para que possam 
Lhe prestar serviço voluntário” (GC, 493). 

2,  Por   Que   Lúcifer   Não Foi  Destruído 
no    Começo    do  Conflito 
“Mesmo quando foi decidido que ele não 

mais poderia permanecer no Céu, a Sabedoria 
infinita não destruiu a Satanás. Visto que ape- 
nas o serviço por amor pode ser aceito  por 
Deus, a submissão de Suas criaturas deve 
repousar em uma convicção sobre a Sua jus- 
tiça e benevolência. Os habitantes do Céu e de 
outros mundos, não estando preparados para 
compreender a natureza ou as consequências  
do pecado, não poderíam ter visto então a 
justiça e a misericórdia de Deus com a des- 
truição de Satanás. Houvesse ele sido ime- 
diatamente excluído da existência, e teriam 
servido a Deus antes por temor do que  por 
amor. A influência do enganador não teria sido 
destruída por  completo,  tampouco  o  espírito 
de rebelião se teria des arraigado totalmente. 
Devia-se permitir que o mal chegasse a sazo- 
nar. Para o bem do Universo inteiro, através 
dos séculos sem fim, devia Satanás desenvol- 
ver mais completamente seus princípios, para 
que suas acusações contra o governo divino 
pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz por 

todos os seres criados, e para sempre pudes- 
sem ser postas acima de qualquer dúvida a 
justiça e a misericórdia de Deus e a imutabi- 
lidade de Sua lei" (GC, 498, 499). 

3. A   Queda   da  Humanidade:  Padrão
Similar    à    Queda    de Satanás
“O fruto nada tinha propriamente de

venenoso, e o pecado não consistiu mera- 
mente em ceder ao apetite. Foi a descon- 
fiança da bondade de Deus, descrença  em  
Sua palavra e a rejeição de Sua autoridade  
que tornaram nossos primeiros pais trans- 
gressores, e que trouxeram a este mundo o 
conhecimento do mal” (Ed, 25). 

D. O Conflito na Terra — AT

1. Satanás Usurpa o Controle da Terra
“Depois de tentar o homem a pecar,

Satanás reclamou a Terra como sua, e intitu- 
lou-se príncipe deste mundo. Havendo levado 
os pais de nossa raça à semelhança com sua 
própria natureza, julgou estabelecer aqui seu 
império. Declarou que os homens o haviam 
escolhido como seu soberano, Através de seu 
domínio sobre os homens, adquiriu império 
sobre o mundo” (DTN, 114, 115). 

2. Obediência à Lei Moral: Base
para a Prosperidade
“Era o  Seu  [de  Deus]  propósito  na  cria-

ção que a Terra fosse habitada por seres cuja < 
existência fosse uma bênção, a si mesmos e 
entre si, e uma honra a seu Criador [...]. 

“Deus revelou em Sua lei os princípios que 
constituem a base para  toda  a  prosperidade, 
tanto das  nações  como  dos  indivíduos.  'Esta 
será a vossa sabedoria e o vosso entendimento’ 
(Dt 4:6), declarou Moisés aos israelitas acerca 
da lei de Deus. ‘Esta palavra não vos é vã; antes, 
é a vossa vida’ (Dt 32:47). As bênçãos que assim 
se asseguravam a Israel, nas mesmas condições  
e em grau igual se asseguram a toda nação e 
indivíduo debaixo do vasto céu” (Ed, 174). 
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3. Satanás Subverte a Obediência
Israelita
“Satanás estava decidido a conservar a

posse da terra de Canaã; e, quando se tor-   
nou ela a habitação dos filhos de  Israel, e a 
lei de Deus se fez a lei do país, ele odiou a 
Israel com  ódio  cruel  e  funesto,  e  tramou 
a sua destruição. Pela  operação  de  espíri- 
tos maus, deuses estranhos foram introdu- 
zidos; e, por causa da transgressão, o povo 
escolhido foi finalmente disperso da terra da 
promessa" (PP, 688, 689). 

JE. O Conflito nu Terra — NT 

1. A Necessidade de Revelar o
Verdadeiro Caráter de Deus à
Humanidade
“A Terra se obscureceu devido à má

compreensão de Deus. Para que as tristes 
sombras se pudessem iluminar, para que o 
mundo pudesse volver ao Criador, era pre- 
ciso que se  derribasse  o  poder  enganador 
de Satanás. Isso não se podia fazer  pela 
força. O exercício da força é contrário aos 
princípios do governo de Deus; Ele deseja 
unicamente o serviço de  amor;  e  o  amor 
não se pode impor; não pode  ser  conquis- 
tado pela força ou pela autoridade.  Só  o 
amor desperta o amor. Conhecer a Deus é 
amá-Lo; Seu caráter deve ser  manifestado 
em contraste com o de Satanás. Essa obra, 
unicamente um Ser, em todo  o  Universo, 
era capaz de realizar. Somente Aquele que 
conhecia a altura e a profundidade do amor 
de  Deus,  podia  torná-lo  conhecido.  Sobre 
a  negra  noite  do  mundo,  devia  Se  erguer 
o Sol da Justiça, trazendo salvação ‘sob as
Suas asas’ (Ml 4:2)” (DTN, 22).

2. O Verdadeiro Caráter de Satanás
também Revelado na Cruz
“Satanás [...] promoveu a rejeição de

Cristo por parte do mundo [...]. Os fogos da 
inveja e maldade, ódio e vingança, que se 

achavam contidos, irromperam no Calvário 
contra o Filho de Deus,  ao  mesmo  tempo 
em que o Céu todo contemplava a cena em 
silencioso horror” (GC, 501). 

“Até à morte de Jesus, o caráter de 
Satanás não fora ainda claramente revelado 
aos anjos e mundos não caídos. O arquiapós- 
tata se revestira por tal forma de engano, que 
mesmo os santos seres não lhe compreende- 
ram os princípios. Não viram claramente a 
natureza de sua rebelião” (DTN, 758). 

“Satanás viu que estava desmascarado. 
Sua   administração   foi   exposta    perante 
os anjos não caídos e o universo celestial. 
Revelara-se um homicida. Derramando o 
sangue do Filho de Deus, desarraigou-se 
Satanás das simpatias dos seres celestiais 
[...]. Estavam rotos os derradeiros laços de 
simpatia entre Satanás e o mundo celestial" 
(ibid., 761). 

3. A Cruz: Justiça e Misericórdia
Divinas Demonstradas
“Deus não mudou Sua lei, mas sacrificou-

Se a Si mesmo em Cristo, para redenção do 
homem. 'Deus estava em Cristo reconciliando 
consigo o mundo' (2Co 5:19)” (ibid,, 762). 

“Deus manifestara Sua repulsa aos princí- 
pios da rebelião. O Céu todo viu a Sua justiça 
revelada,  tanto  na  condenação  de  Satanás 
como na redenção do homem. Lúcifer decla- 
rara que, se  a  lei  de  Deus  fosse  imutável  e 
seu castigo não pudesse ser abrandado, todos  
os transgressores deveríam ser para sempre 
privados  do  favor  do  Criador.  Alegara  que  
a raça pecadora se colocara para além da 
redenção e, consequentemente, era  sua  legí- 
tima presa. A  morte  de  Cristo,  porém,  era 
um argumento em prol do homem, argu- * 
mento  que  se  não  podería  refutar.  A  pena 
da lei recaiu sobre Aquele que era  igual  a 
Deus, ficando livre o homem para aceitar a 
justiça de Cristo, e, por uma vida de arre- 
pendimento  e   humilhação,  triunfar,   como 
o Filho de Deus, sobre o poder de Satanás.
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Assim, Deus é justo e justificador de todos os 
que creem em Jesus" (GC, 502, 503). 

4. O Conflito no Microcosmo
“Muitos há que não consideram esse con-

flito entre Cristo e Satanás como tendo rela- 
ção especial com sua própria vida; pouco 
interesse tem para eles. Mas essa Juta repete- 
se nos domínios de cada coração. Ninguém 
abandona jamais as fileiras do mal para o 
serviço de Deus, sem  enfrentar  os  assaltos 
de Satanás. As sedutoras sugestões a que 
Cristo resistiu foram as mesmas que tão difí- 
cil achamos vencer" (DTN, 116). 

“Satanás assaltou a Cristo com as suas mais 
cruéis e sutis tentações; foi, porém, repelido  
em cada conflito. Aquelas batalhas foram tra- 
vadas em nosso favor; aquelas vitórias nos tor- 
nam possível vencer. Cristo dará força a todos 
os que a busquem. Sem o consentimento pró- 
prio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. 
O tentador não tem poder para governar a von- 
tade ou forçar a alma a pecar. Pode angustiar, 
mas não contaminar. Pode causar agonia, mas 
não o aviltamento. O fato de Cristo ter ven- 
cido deve incutir em Seus seguidores coragem 
para combater varonilmente na peleja contra o 
pecado e Satanás” (GC, 510). 

“A lei requer justiça - vida justa, caráter 
perfeito; e isso não tem o homem para dar. 
Não pode satisfazer as reivindicações da santa 
lei divina. Mas Cristo, vindo à Terra como 
homem, viveu vida santa e desenvolveu cará- 
ter perfeito, Estes oferece Ele como dom gra- 
tuito a todos quantos O queiram receber. Sua 
vida substitui a dos homens. Assim obtêm 
remissão de pecados passados, mediante a 
paciência de Deus. Mais que isso, Cristo lhes 
comunica os atributos divinos. Forma o cará- 
ter humano segundo a semelhança do caráter 
de Deus, uma esplêndida estrutura de força     
e beleza espirituais. Assim, a própria justiça 
da lei se cumpre no crente em Cristo. Deus 
pode ser justo e justificador daquele que tem 
fé em Jesus' (Rm 3:26)” (DTN, 762). 

F. O Conflito Encerrado

1. A Natureza do Último Conflito
sobre a Lei de Deus
“Desde o início do grande  conflito  no

Céu, tem sido o intento de Satanás subverter 
a lei de Deus. Foi para realizar isso que entrou 
em rebelião contra o Criador; e, posto que 
fosse expulso do Céu, continuou a  mesma 
luta na Terra. Enganar os hon * levando-os 
assim a transgredir a lei de Deus, é o objetivo 
que perseverantemente tem procurado atin- 
gir. Quer seja isso alcançado p^ndo de parte 
toda a lei, quer rejeitando um de seus pre- 
ceitos, o resultado será finalmente o mesmo. 
Aquele que tropeçar em um só ponto’ mani- 
festa desprezo pela lei toda; sua influência e 
exemplo estão do lado da transgressão; torna- 
se culpado de todos (Tg 2:10). 

"Procurando lançar o desprezo sobre os 
estatutos divinos, Satanás perverteu as dou- 
trinas da Escritura Sagrada, .ssim se incor- 
poraram erros na fé alimentada por milhares 
dos   que   professai.;   crer   nas   Escrituras. 
O  último  grande  conflito  entre  a  verdade 
e o erro não é senão a luta final da prolongada 
controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos 
agora a entrar nessa batalha - batalha entre  
as leis dos homens e os preceitos de Jeová, 
entre a religião da Bíblia e a religião das fábu- 
las e da tradição” (GC, 582). 

2. Sábado: Teste de Lealdade
“Mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus

antes que a verdade se lhe  tenha  apresen- 
tado ao espírito e ã consciência, e haja sido 
rejeitada [...]. Caua qual receberá bastante 
esclarecimento para  tomar  inteligentemente 
a sua decisão. 

“O sábado será a pedra de toque da leal- 
dade; pois é o ponto da verdade especial- 
mente controvertido. Quando sobrevier aos 
homens a prova final, traçar-se-á a linha divi- 
sória entre os que servem a Deus e os que 
não O servem. Ao passo que a observância 
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do sábado espúrio, em conformidade com a 
lei do Estado, contrária ao quarto manda- 
mento, será  uma  declaração  de  fidelidade 
ao poder que se acha em oposição a Deus, é 
a guarda do verdadeiro sábado, em obediên- 
cia à lei divina, uma prova de lealdade para 
com o Criador. Ao passo que uma classe, 
aceitando o sinal de submissão aos poderes 
terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, 
preferindo o sinal da obediência à autoridade 
divina, recebe o selo de Deus” (GC, 605). 

“Agora é o tempo de se preparar. O selo 
de Deus nunca será posto sobre a fronte de 
um homem ou mulher impuros. Jamais será 
posto sobre a fronte do homem ou da mulher 
ambiciosos e amantes do mundo, Jamais será 
posto sobre a fronte de homens e de mulhe- 
res de línguas falsas e corações enganosos, 
Todos quantos recebem o selo devem estar 
sem mancha perante Deus: candidatos ao 
Céu” (T5, 216). 

G. Álgtnnas Implicações Teológicas

1. Vindicaçao do Caráter de Deus
“O plano da redenção tinha  um  propó-

sito ainda mais vasto e profundo do que a 
salvação do homem. Não  foi para isso ape- 
nas que Cristo veio à Terra; não foi sim- 
plesmente para que os habitantes deste 
pequeno mundo pudessem considerar  a  lei 
de Deus como devia ela  ser  considerada; 
mas foi para reivindicar o caráter de Deus 
perante o Universo. Para esse resultado  de 
Seu grande sacrifício, ou  seja,  a  influência 
do mesmo sobre os entes de outros mundos, 
bem como sobre o homem, olhou antecipa- 
damente o Salvador quando precisamente 
antes de Sua crucifixão disse: ‘Agora é o 
juízo deste mundo, agora será expulso o 
príncipe deste mundo. E Eu, quando for 
levantado da terra,  todos  atrairei  a  Mim’ 
(Jo 12:31 e 32). O ato de Cristo ao morrer 
pela salvação do homem, não somente tor- 
naria   o   Céu  acessível   à humanidade,  mas 
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perante todo  o  Universo justificaria a  Deus 
e a Seu Filho, em Seu trato com a rebelião 
de Satanás. Estabelecería a perpetuidade da 
lei de Deus e revelaria a natureza e os resul- 
tados do pecado” (PP, 68, 69). 

2. Rebelião: uma Lição
para o Universo
“A rebelião de Satanás deveria ser  uma

lição para todo o Universo por todos os séculos 
vindouros, um testemunho perpétuo da natu- 
reza e terríveis resultados do pecado. A conse- 
quência do governo de Satanás - seus efeitos 
tanto sobre os homens como sobre os anjos 
- mostraria qual o fruto  de  rejeitar  a  autori-
dade divina. Testificaria que, da existência do
governo de Deus e de Sua lei, dependem o
bem-estar de todas as criaturas que Ele  fez.
Assim sendo, a história dessa terrível experiên-
cia de rebelião deveria ser perpétua salvaguarda
a todos os santos seres, impedindo-os de serem
enganados quanto à natureza da transgressão,
livrando-os de cometer pecado e de sofrer o seu
castigo” (GG, 499).

3. Uma Criação Testada:
Leal para Sempre
"O Universo todo terá  sido  testemunha

da natureza e resultados do pecado. E seu 
completo extermínio, que no princípio teria 
acarretado o temor dos anjos, desonrando a 
Deus, reivindicará agora o Seu amor e esta- 
belecerá a Sua honra  perante  a  totalidade  
dos seres que se deleitam em fazer a Sua 
vontade, e em cujo coração está a lei divina. 
Jamais o mal se manifestará de novo. Diz a 
Palavra de Deus: ‘Não se levantará por duas 
vezes a angústia (Na 1:9). A lei de Deus, que 
Satanás acusara de jugo de servidão, será 
honrada como a lei da liberdade. Uma cria- 
ção experimentada e provada nunca mais se 
desviará da fidelidade para com Aquele cujo 
caráter foi perante eles amplamente mani- 
festo como expressão de amor insondável e  
de infinita sabedoria” (ibid,, 504). 
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4,   Justiça Divina 
“Uma vida de rebeldia contra Deus inca- 

► pacitou-os [os ímpios] para o Céu. A pureza,
santidade e paz dali lhes seriam uma  tor-
tura; a glória de Deus seria um fogo consu-
midor. Almejariam fugir daquele santo lugar.

Receberíam alegremente a  destruição,  para  
que pudessem se  esconder  da  face  dAquele 
que morreu para os remir. O destino dos ímpios 
se fixa por sua própria escolha. Sua exclusão  
do Céu é espontânea da sua parte e justa e 
misericordiosa da parte de Deus” (ibid., 543). 
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