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 A Igreja de Laodiceia está doente. Estão convencidos pelo evangelho, mas a cruz de Cristo não penetrou 

no coração de seu professo povo. Ainda possuem a mesma doença dos ímpios. Tem aparência de piedade, 

mas negam a sua eficácia. Seus corações são endurecidos, egoístas, avarentos, presunçosos, ressentidos, 

rancorosos, ciumentos, invejosos, cobiçosos e vingativos. Professam a fé, mas sentem a mesma dor de uma 

alma não regenerada. Nosso Redentor oferece a cura mediante a crucificação do ego, após isso Ele ministra 

o ouro provado no fogo. O ego sendo crucificado dá espaço para nosso Redentor implantar o Amor Infinito e 

o mesmo passa a ter uma explosão de doçura e ternura. Amor para as boas pessoas e as más pessoas. 

Perdão para quem está arrependido e para quem não está. Vida inabalável, cheia de pureza, santidade, 

ternura e doçura infinita! Aleluia! Os remidos do Senhor saberão o significado de ter um coração de 

abundante gozo pelo poder de Jesus. 
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 Este documento visa contribuir, de um modo cuidadoso, para a compreensão deste último convite divino 

de Jesus Cristo à Sua igreja, que irá trazer a cura para seu povo. Ele deseja perfumar, transformar e distribuir 

a Sua verdadeira riqueza, que é o seu amor Ágape. Estou pessoalmente encantado com Cristo. É inigualável 

o Seu amor por Sua igreja (esposa). 

 

Tenho plena convicção que todos os que experimentarem o Seu amor Ágape, serão totalmente 

transformados, e estarão em um nível de existência muito mais elevado e serão contados pela hoste 

angelical como os nobres da terra. Comprada pelo Seu sangue, adornada pelas suas vestes, cheia do Seu 

Espírito, embelezada de ouro; assim a esposa do Cordeiro estará preparada para o encontro nupcial na 

parousia. 

 

Há muito tempo que tenho sido impressionado com uma característica do caráter de Jesus, o fato dEle ser 

inabalável. Existem vários textos bíblicos que comprovam que os remidos do Senhor são inabaláveis, e 

sempre almejei ser inabalável pelo poder de Jesus, veja estes textos: 

―Ainda que uma GUERRA estoure contra mim, manterei minha fé INABALÁVEL.‖ Salmo 

27:3 ―Eu sou INABALÁVEL. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim nem aos meus 

descendentes‖. Salmo 10:6 – ―Sem duvidar, mantenhamos INABALÁVEL a confissão da 

nossa esperança, porquanto quem fez a Promessa é fiel‖ Hebreus 10:23 -  ―Ó Deus meu! 

Cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito INABALÁVEL.‖ 

Salmo 51:10 -  ―Os que confiam no SENHOR serão como o monte de Sião, QUE NÃO SE 

ABALA, mas permanece para sempre.‖ Salmo 125:1 – ―Mil cairão ao teu lado, e dez mil à 

tua direita, mas TU NÃO SERÁS ABALADO.‖ Salmo 91:7 
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Podemos finalmente alcançar este alto nível de espiritualidade. Nada pode ser mais glorioso para os salvos 

em Cristo Jesus do que estar mediante o Seu poder na condição de inabaláveis. Louvado seja Nosso Pai e 

Seu amado Filho. Para sermos inabaláveis, Jesus precisa ocupar o lugar do egoísmo no coração de seu 

povo; pois o egoísmo e o amor ágape são excludentes. Quando Jesus assume o trono de nosso coração, 

Ele nos cura do egoísmo e nos oferece o amor infinito. Este amor infinito dulcifica todas as nossas 

entranhas, e toda amargura é substituída pela doçura de Jesus. Passamos a amar as pessoas boas e ruins, 

a perdoar aquelas que estão arrependidas e aquelas que não estão arrependidas. Passamos a oferecer 

amor em troca de ódio, doçura em troca de amargura. Deixamos de acusar, julgar e condenar o nosso 

próximo, entregamos o juízo nas mãos de Jesus; quando necessário admoestamos com amor e ternura. 

Enfim, quando Jesus reina em nossos corações, são eliminadas todas as possibilidades de ficarmos 

abalados; o Reino de Jesus é inabalável. O Reino de Deus está dentro de vós, e o Reino de Deus é um 

reinado de amor, bondade, ternura, doçura e pureza. 

 

Compartilho com vocês um sonho que tive no outono de 1990, para que o Amor de Jesus seja melhor 

compreendido. Estava num sonho, mas era muito real, como se tivesse sido transportado ao céu e pude 

caminhar na glória celeste. Tive o privilégio de me aproximar de Jesus, o Príncipe da vida e ao Contemplar o 

Mestre do Amor, senti imediatamente muito do Seu amor e da Sua paz, quanto mais eu me aproximava, 

mais aumentava o Amor e a Paz. Tive a plena convicção que Jesus está com seu coração cheio de Amor e 

de Paz, não só isso, este Amor e esta Paz transcende o seu próprio Ser e Ele resplandece o Amor e a Paz. 

Não foi necessário chegar tão perto dEle para sentir o Seu imenso amor. Assim compreendo que quando o 

amor dEle estiver em nós plenamente, iremos resplandecer sua imagem de amor, bondade, pureza e de paz. 

 

A Igreja do Cordeiro transbordará do amor e da graça de Jesus: "O Senhor não concluirá Sua obra com 

denúncias de apostasias e traições e sim por revela a Seu povo Seu divino caráter. O mundo surpreender-

se-á em ver homens que outrora eram rudes e simples transformados na imagem de Jesus, encantar-se-ão 

em ver o rosto dos santos iluminados de santa consagração, o amor preencherá completamente o coração 

dos remidos e o inimaginável acontecerá, o sobrenatural poder do amor de Jesus transbordará em seus 

remidos e iluminará com a glória de Deus. Restaurados, perfumados pelas excelências do caráter de Cristo, 

possuirão porte principesco, homens nobres concluirão a obra dando a trombeta um sonido certo. Homens e 

mulheres que fundiram sua frágil natureza à divina natureza de Cristo serão seus fiéis escudeiros, 

porta-estandartes, discípulos que sabem amar, doces, educados, gentis, fiéis, mansos, pacíficos, tolerantes, 

misericordiosos, piedosos, ousados, destemidos, puros e santos, darão a última mensagem de advertência 

ao mundo, proclamando a justiça de Cristo em conformidade com Sua lei, preparando um povo para a 

gloriosa volta de Jesus. Há perigo por todos os lados, mas todos os que receberem de fato a Cristo terão em 

sua carne um poder sobrenatural da graça de vencer defeitos, de possuir caráter limpo, santo e puro. O 

pecado e a força do mal são finitos, entretanto a graça de Jesus e Seu amor são infinitos e nós meros 

pecadores a unir-se à Divindade de Jesus seremos então: Mais que vencedores!!! Em breve o povo de 

Deus vai estar cheio da graça e do amor de Jesus, mas não somente isto, vai além. Vai ocasionar uma 

revolução no mundo, porque a graça de Jesus e Seu amor transbordarão na vida de Seus remidos e o 

mundo será iluminado com Sua glória! 

 

"Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento; e os que a muitos ensinam a 

justiça, como as estrelas sempre e eternamente." Daniel 12:3. 
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Notas de Esclarecimentos 

 

Desejo fazer alguns esclarecimentos sobre o livro ―A Cura de Laodiceia‖. Esta edição foi elaborada em fontes 

de diversos autores que estudaram o tema de forma exaustiva junto às Escrituras, portanto a estes deve-se 

o mérito e principalmente ao nosso Deus e Seu amado Filho. Pode-se considerar mais um artigo do que um 

livro, mas o interesse consiste em que o povo de Deus possa ter um material que resumisse bem a 

mensagem daquilo que chamamos de a verdade presente. O foco principal será o Conselho da 

Testemunha Fiel e Verdadeira, abordando o Ouro provado no fogo, ou seja; o Amor e a Fé de Jesus 

combinados, as vestes imaculadas de Jesus, ou seja; seu caráter reproduzido perfeitamente em seu povo e 

o Colírio do Espírito Santo, o genuíno arrependimento. 

 

Testemunho 

 

Em Novembro de 2017, estudando a palavra de Deus, uma luz brilhou em minha mente ao deparar-me com 

o texto de 1 João 4:8 – ―Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor.‖ 1 João 4:8 - 

Parafraseando: "Aquele que não ama com Ágape não conhece a Deus, porque Deus é o Amor Ágape" 1 

João 4:8. Por meses estudando sobre o tema, estava deliciando-me e divulgando para todos as recentes 

descobertas, até que deparei-me com uma dura realidade, e escrevo isto porque muitos ao ler este livro 

podem ficar entristecidos de ver o quanto estão longe do ideal divino. Em fevereiro do ano de 2018 iniciou-se 

o meu deserto, fiquei 6 meses travando uma luta imensa com meu ego. Vou revelar a todos aqui que se uma 

pessoa como eu pode ser liberta, qualquer pessoa poderá ser também. ―Esta é uma palavra fiel, e digna de 

toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.‖ 1 

Timóteo 1:15 

 

Deus revelou-me que os meus defeitos eram os mais difíceis de receber a Cura. Deus mostrou-me que eu 

era um fariseu, machista e irado. Sempre estava com dedos apontados para toda a gente, principalmente 

com os meus queridos da minha família. Indignar-se, acusar, julgar, condenar estava na minha agenda do 

dia, sempre participando de debates e querendo prevalecer-me. 

 

―E por que reparas tu no argueiro (cisco) que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu 

olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, 

tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão‖ Mateus 7:3-5, 

Lucas 6:41-42. Segundo Ellen G. White quando é que a trave sai de nossos olhos? ―Enquanto não vos 

sentirdes dispostos a sacrificar o amor próprio e mesmo dar a própria vida para salvar um irmão em erro, não 

tirastes a trave do próprio olho de maneira a estar preparados para ajudar a um irmão. Quando assim 

fizerdes, podeis aproximar-vos dele, e tocar-lhe o coração. Pessoa alguma já foi conquistada de um caminho 

errado por meio de censura e exprobrações; mas muitos têm sido afastados de Cristo, e levados a cerrar o 

coração contra a convicção da culpa. Um espírito brando, uma suave e cativante atitude, pode salvar o 

errado, e cobrir uma multidão de pecados. A revelação de Cristo em vosso caráter terá um poder 

transformador sobre todos com quem entrardes em contato. Seja Cristo diariamente manifestado em vós e 

Ele revelará por vosso intermédio a energia criadora de Sua palavra — uma delicada, persuasiva e todavia 

poderosa influência para regenerar outras almas segundo a beleza do Senhor nosso Deus.‖ 

- O Maior Discurso de Cristo, 128. 
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Somente os humildes receberão a graça que necessitam. ―Antes, Ele dá maior graça. Portanto diz: ‗DEUS 

RESISTE AOS SOBERBOS, MAS DÁ GRAÇA AOS HUMILDES.‘ Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos 

exaltará‖ (Tiago 4:6 e 10). 

 

"A menos que CONTROLEMOS nossas palavras e nosso temperamento, somos escravos de Satanás. 

Achamo-nos sujeitos a ele."  - Ellen G. White - Testemunhos Seletos, Vol. 1, pág. 108. 

 

"Ao que se CONSERVA MANSO EM FACE DA PROVOCAÇÃO, dirá mais em favor da verdade, do que o 

fará qualquer argumento." - Ellen G. White – O Desejado de Todas as Nações, pág. 353. 

 

"Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se aquele que julga 

justamente;" 1 Pedro 2:23 

 

Indague-se: ―Sou um homem irado, intolerante e colérico?‖ 

Se você respondeu ―não‖, e se alguém perguntasse à sua esposa, aos seus filhos, ou às pessoas do seu 

trabalho se você é um homem irado, eles também responderiam ―não‖? A ira é mencionada 266 vezes na 

Bíblia. 

 

Moisés foi um homem que Deus usou grandemente; mesmo assim, foi a sua ira que frequentemente ficou 

em seu caminho. ―Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés... por isso indignou-se Moisés contra eles.‖ 

(Êxodo 16:20). Muitas vezes ele irou-se por causa da desobediência e iniquidade daqueles que ele conduzia 

à Terra Prometida. Você já se irou com as pessoas que você deveria liderar? 

 

―O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados.‖ (Provérbios 29:22). 

 

―Quando Moisés... irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos.‖ (Levítico 10:16). 

 

―Moisés indignou-se e disse ao Senhor: ‗Não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um 

jumento, nem prejudiquei a nenhum deles‘.‖ (Números 16:15). 

 

―Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército...‖ (Números 31:14). 

 

―Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no 

chão, ao pé do monte, quebrando-as.‖ (Êxodo 32:19). 

 

Homens, você já jogaram alguma coisa quando estava com raiva? Não cometa o erro de usar a ira de 

Moisés como desculpa para a sua própria ira. A verdade é que Deus o usou grandemente apesar de sua 

fraqueza nessa área, mas se você justificar o pecado em sua vida, você estará se colocando em uma 

posição perigosa. Moisés foi um homem que Deus usou grandemente; mesmo assim, foi a sua ira que 

frequentemente ficou em seu caminho. ―Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés... por isso indignou-se 

Moisés contra eles.‖ (Êxodo 16:20). Muitas vezes ele irou-se por causa da desobediência e iniquidade 

daqueles que ele conduzia à Terra Prometida. Você já se irou com as pessoas que você deveria liderar? ―O 

homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados.‖ (Provérbios 29:22). 
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Sim, Moisés foi usado grandemente, mas a sua ira o fez perder a bênção de entrar na Terra Prometida. 

 

Você tem ―praticado‖ as obras da carne ou os frutos do Espírito? 

 

―Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem; idolatria e feitiçaria; 

ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas 

semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o 

Reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 

mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.‖ (Gálatas 5:19-23). 

 

Você pratica os frutos do Espírito, ou você gasta o seu tempo praticando a sua raiva? 
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―Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: Rico sou, e 

estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, 

e nu.‖ Apocalipse 3:16,17 

 

O Egoísmo, a ira, a falta de perdão, a raiva, o ódio, as mágoas, os ressentimentos, e as dores emocionais. 

Para Laodiceia ser curada precisa permitir que Jesus crucifique seu Ego. Uma vez o Ego crucificado uma 

INUNDAÇÃO de AMOR INFINITO surge, uma torrente de DOÇURA invade a alma e a TERNURA toma 

conta do interior. Jesus o Salvador do mundo ocupa todo o coração. 

 

Veja este texto que bênção sobre o Conselho da testemunha fiel e verdadeira, o ouro provado no fogo. Neste 

texto Ellen G. White desmistifica o que vai ocasionar a Sacudidura e o Alto Clamor do Terceiro Anjo. O 

assunto do ágape está intrinsicamente relacionado com o Conselho da testemunha fiel e verdadeira. Isto é 

cumprimento de profecia. Assunto de muita seriedade. Orem e meditem neste texto: 

 

"Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho 

direto contido no conselho da Testemunha verdadeira à igreja de Laodicéia. Isto produzirá efeito no coração 

daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não 

suportarão esse testemunho direto. Levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre 

o povo de Deus. Vi que o testemunho da Testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria 

ter. 

O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não 

desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento; todos os que o recebem de 

verdade, obedecer-lhe-ão e serão purificados. Disse o anjo: ―Escute!‖ Logo ouvi uma voz semelhante a 

muitos instrumentos musicais, soando todos em perfeitos acordes, suaves e harmônicos. Ultrapassava toda 

música que eu já ouvira, parecendo estar repleta de misericórdia, compaixão, e alegria enobrecedora e 

santa. Ela me penetrou todo ser. Disse o anjo: ―Olha!‖ Minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e 

estava sendo fortemente sacudido. Foram-me mostrados os que eu antes vira a chorar e a orar com agonia 

de espírito. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada, e estavam revestidos de uma 

armadura da cabeça aos pés. Marchavam em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de soldados. Seu 

rosto expressava o tremendo conflito que haviam travado, a luta angustiosa por que haviam passado. 

Contudo, seu rosto, antes assinalado pela severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e glória do 

Céu. Haviam alcançado a vitória, e esta suscitava neles a mais profunda gratidão, e santa e piedosa alegria" 

- Ellen G. White  – Primeiros Escritos, 270. 

 

A nossa doença é o egoísmo e a presunção. Ou seja; falta-nos o amor de Jesus e a fé de Jesus. Em Jesus 

podemos ter nosso ego morto. Como sei que meu ego está morto? Quando alguém te fere ou faz injúrias e a 

reação é de doçura e ternura; isto é uma evidência de um ego morto e crucificado por Jesus. E com relação 

à presunção; é uma imitação da fé bíblica; pois a fé verdadeira traz a completa justiça de Cristo formada em 

nós perfeitamente. 
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"A Testemunha verdadeira aconselha-nos a comprar dEle ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio. O 

ouro aqui recomendado como tendo sido provado pelo fogo, é a fé e o amor. Ele enriquece o coração, pois 

foi purgado até se tornar puro, e quanto mais for testado tanto mais brilhante será o seu lustro." — Ellen G. 

White –Testemunhos para a Igreja vol. 4, pág. 88 (1876); Mente, Caráter e Personalidade, Vol. 2, pág. 725. 

 

O Conselho da testemunha fiel e verdadeira abrange dois aspectos: O primeiro é fazer um diagnóstico e 

depois apresentar a Cura. Quando tratamos do diagnóstico, todos nós estamos incluídos. Nós não somos o 

que professamos e sim o que reagimos. Nossas reações é que determinam quem somos. A verdade que 

pode confundir é que muitos não estão sendo provados e dando a estes a sensação de que não estão 

doentes da enfermidade de Laodiceia. Vamos trabalhar bem esta questão do diagnóstico; pois só iremos ter 

intenso desejo da cura se tivermos a convicção da gravidade da enfermidade. 

 

Vamos fazer o diagnóstico de nossa enfermidade; meditemos no Conselho da Testemunha Fiel e Verdadeira 

e saibam que aqueles que atenderem serão os vitoriosos no poder de Jesus! 

 

Apocalipse 3: 14. ―E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, 

o princípio da criação de Deus: 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera foras frio 

ou quente! 16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 17. Como 

dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e miserável, 

e pobre, e cego, e nu;‖ 

 

Infelizmente adquirimos presunção ao invés da fé de Jesus e egoísmo ao invés do AMOR de Jesus e isso 

resultou na igreja de Laodiceia: uma igreja presunçosa e egoísta. A enfermidade de Laodiceia diagnosticada 

pela Testemunha Fiel e Verdadeira é gravíssima; observe: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 

 

1.1. VAMOS ANALISAR O TAMANHO DA NOSSA MISÉRIA 

 

"Cristo trata a ira como homicídio. Palavras apaixonadas são um cheiro de morte para morte. Aquele que as 

profere não está cooperando com Deus para salvar seus semelhantes. No Céu esse ímpio injuriar é posto na 

mesma lista do praguejar comum. Enquanto for acariciado o ódio na alma, não há aí um jota do amor de 

Deus." - Ellen G. White — Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, pág. 102 (1901); Nossa Alta 

Vocação, pág. 233; Mente, Caráter e Personalidade, Vol. 2, pág. 520. 

 

Óbvio que as pessoas não agem assim sem serem provocadas ou desafiadas. Estas reações mostram o 

nível de nossa enfermidade espiritual. JESUS quer nos curar! Quem está na posição para receber a Cura? 

 

Embriagados de ira 

 

―Como Satanás exulta quando é capaz de pôr a alma no máximo calor da ira! Um relance de olhos, um 

gesto, uma entonação, podem ser apanhados e empregados como a seta de Satanás, para ferir e envenenar 

o coração aberto para recebê-la.‖  - Ellen G. White - Mente, Caráter e Personalidade, Vol.2, pág. 520. 

 

―Dando a pessoa uma vez lugar ao espírito irado, fica tão intoxicada como aquele que lhe levou o copo à 

boca.‖  - Ellen G. White - Mente, Caráter e Personalidade, Vol. 2, pág. 520. 
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Frutos de cada erupção de ira 

 

―Certa classe de pessoas cresceu sem domínio próprio; não puseram freio ao temperamento ou à língua; e 

alguns deles alegam ser seguidores de Cristo, mas não o são. Jesus não lhes deu esse exemplo. ... Eles são 

desarrazoados e não se deixam facilmente persuadir e convencer. Não são sensatos; Satanás, nesse tempo, 

tem pleno controle. Cada uma dessas exibições de ira enfraquece o sistema nervoso e as faculdades morais, 

e torna difícil restringir a ira por ocasião de outra provocação.‖ - Ellen G. White  — The Youth's Instructor, 10 

de Novembro de 1886; Filhos e Filhas de Deus, pág. 142; Mente, Caráter e Personalidade, Vol.2, pág. 519. 

 

Veja o contraste de uma ovelha de Jesus: "Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas 

necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que 

sou forte." 2 Coríntio 12:10  

 

Por natureza somos bodes e filhos da ira: "Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos 

da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como 

os outros também." Efésios 2:3 

 

Os que possuem esta grave enfermidade de ser assim são os últimos a saberem. Quer saber se você é 

assim? Pergunte aos que vivem com você! Peça a Deus o colírio! 

Óbvio que temos a esperança de sermos curados; pois Jesus tem o remédio. Desejamos falar ainda mais da 

nossa enfermidade e não fique triste, pois há bálsamo em Gileade.  Jesus tem o poder para nos curar!  

 

―E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no 

trono da sua glória; e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor 

aparta dos bodes as ovelhas; e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o Rei 

aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está 

preparado desde a fundação do mundo;‖ Mateus 25:31-34. 

 

Jesus nos ensinou em Mateus 5:5 "Bem aventurados os mansos porque eles herdarão a terra". O que é ser 

manso? Ser manso é quando tudo dá errado na sua vida e você continua manso! Quando provocado, 

caluniado, ofendido e desprezado e continuas ainda sendo manso! Isto é ser manso. Os instintos foram 

submetidos ao poder de Jesus! Um Salvador Poderoso! Isto que iremos mostrar em textos bíblicos! Um 

Salvador Poderoso! A vida cristã não é uma filosofia de vida e sim se envolver com Aquele que criou os céus 

e a terra e morreu para nos salvar. Com Aquele que pode fazer rios de água viva em nosso interior, com 

Aquele que tem o poder de nós tornar uma nova criatura. Uma nova criação; com instintos suaves, amáveis, 

puros e dóceis. 

 

1.2. A IRA DOS HOMENS NÃO OPERA A JUSTIÇA DE DEUS 

 

Tiago 1: 19. ―Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio 

para se irar. 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. 21. Por isso, rejeitando toda a 

imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar 

as vossas almas. 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós 

mesmos.‖ 
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"Haverá provocações para PROVAR O TEMPERAMENTO; e é fazendo face a estas provas no devido 

espírito que se desenvolvem as graças cristãs. Se SUPORTAMOS AS INJÚRIAS EM ESPÍRITO DE 

MANSIDÃO, se respondemos a palavras INSULTUOSAS com respostas BRANDAS e a atos opressivos com 

BONDADE, isto é prova de que o Espírito de Cristo HABITA EM NOSSO CORAÇÃO, de que a SEIVA da 

Videira Viva está FLUINDO para os ramos. Estamos na escola de Cristo nesta vida, onde devemos aprender 

a ser MANSOS E HUMILDES DE CORAÇÃO; e no dia do ajuste de contas final, veremos que todos os 

obstáculos que encontramos, TODOS OS PROBLEMAS E CONTRARIEDADES que somos chamados a 

SUPORTAR, são lições práticas na aplicação de princípios da vida cristã. Quando bem suportados, 

desenvolvem semelhança com Cristo no caráter, e distinguem o cristão do mundano." - Ellen G. White – 

Testemunhos Seletos, vol. 2, págs. 113-114. 

 

"Mas os que professam ser seguidores de Cristo, e são ao mesmo tempo RUDES, INDELICADOS E 

DESCORTESES em palavras e conduta, não aprenderam de Jesus. Um homem VOCIFERANTE, 

ARBITRÁRIO E RALHADOR não é cristão, pois ser cristão é ser semelhante a Cristo. Por 

NEGLIGENCIAREM DESEMPENHAR pequenos deveres e observar as pequenas cortesias da vida, eles 

violam os princípios nos quais se fundamenta a FELICIDADE. PALAVRAS CORTESES, APARÊNCIA 

AGRADÁVEL, E SEMBLANTE JOVIAL EMITEM UM ENCANTO ao redor do cristão, que tornam sua 

influência quase IRRESISTÍVEL. É religião de Cristo no coração que torna gentis as palavras, e CATIVANTE 

O PORTE, mesmo entre aqueles que se acham na mais humilde condição social." - Ellen G. White – 

Refletindo a Cristo, pág. 618. 

 

"Há alguém VIGIANDO a todo momento para ver quando a ÚLTIMA PARTÍCULA de impureza é removida de 

vosso caráter." - Ellen G. White — Ms 110, 1901 

 

"Importa EXCLUIR AS DESAGRADÁVEIS CARACTERÍSTICAS NATURAIS que nos tornam diferentes de 

Jesus." - Ellen G. White -  O Desejado de Todas as Nações, pág. 353  

 

"Quando sob duras provas não houver uma partícula de amargura em seu coração é sinal que a eternidade 

começou para você" 

 

Ter aparência de piedade 

 

―Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.‖ 2 Timóteo 3:5 

 

Creio que todos nós estamos nisso e fazendo uma dicotomia do AMOR com a justiça. Temos aparência de 

ovelhas, professamos fé de ovelhas, mas temos reações de bodes.  Ou seja; no momento que precisamos 

de exercer a piedade, não a temos. No momento em que alguém nos faz uma injúria acabamos nós também 

por injuriar. Ou quando alguém nos bate no lado direito revidamos. Quando alguém nos fere, nos 

amargamos. Em nossas reações ou somos amargos ou doces e quem reage com amargura é bode e tem 

aparência de piedade, mas nega a sua eficácia.  Existe remédio para isso? Sim; depois vamos falar da cura 

que Jesus nos oferece! 

 

Sim! Os remédios para cura de Laodiceia, estão descritos no Livro de Apocalipse 3:18-21  
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―Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças; e roupas brancas, para 

que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. 

19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e arrepende-te. 20. Eis que estou à porta, e 

bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. 21. Ao 

que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono; assim como eu venci, e me assentei com 

meu Pai no seu trono.‖ 

 

 O primeiro remédio de Jesus oferecido à grave doença de Laodiceia é o ouro provado no fogo! Mas o que 

seria este ouro provado no fogo? Ellen Gould White diz que o ouro provado no fogo é o amor de Jesus e a fé 

de Jesus! Veja: 

 

"O Ouro provado no fogo que se recomenda aqui, é a fé e o amor. Enriquece o coração, porque ele foi 

refinado no máximo de sua pureza, e quanto mais se prova, tanto mais resplandece." - Ellen G. White – 

Testemunhos para a Igreja, vol. 1, pág. 479. 

 

"O ouro provado no fogo é a fé que opera pelo amor. Só isso pode trazer-nos em harmonia com Deus. 

Podemos ser ativos, podemos fazer muitas obras; mas sem amor, um amor como o que habitava no coração 

de Cristo, nunca poderemos ser contados na família dos céus. ―- Ellen G. White – Parábolas de Jesus, pág. 

123. 

 

Para este AMOR de Jesus entrar em nossa vida existe uma condição: o ―eu‖ precisa desaparecer e entra um 

processo extremamente doloroso; pois temos que passar por fornalhas ardentes para o endurecido EU/EGO 

ser consumido, oferecendo espaço para o AMOR infinito de Jesus! ―É necessário que Ele cresça e que eu 

diminua.‖ João 3:30 

 

A principal evidência de um ego morto é quando sob duras provas e injúrias não mais existirem amarguras e 

nem azedumes. A ternura e a doçura nos momentos mais probantes é o sinal da realeza da insígnia do 

AMOR divino comunicado plenamente em nós! Isto é verdadeira riqueza. Isto permitirá que o remanescente 

povo de Deus seja a luz do mundo e o sal da terra! 

 

 ―Vós  sois  o  sal da  terra;  e  se  o  sal  for insípido,  com  que  se  há  de  salgar?  Para nada mais  presta 

senão  para  se  lançar fora,  e  ser pisado  pelos homens.  Vós sois a  luz  do  mundo;  não  se  pode 

esconder uma  cidade  edificada sobre  um  monte;  Nem  se  acende  a candeia e  se  coloca debaixo do  

alqueire,  mas no  velador, e  dá luz  a  todos que  estão  na casa.  Assim  resplandeça a  vossa luz diante  

dos  homens,  para  que  vejam  as  vossas boas  obras e  glorifiquem  a  vosso  Pai, que  está nos céus.‖  

Mateus 5:13-16  
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"Quando  o  AMOR  enche  o  coração, fluirá  para  os  outros, não  por causa  de  favores recebidos deles,  

mas por que  é  o  AMOR  o  princípio  da  ação. O  AMOR  MODIFICA  o  caráter,  REGE  os impulsos,  

SUBJUGA  a  inimizade  e  ENOBRECE  as  afeições. Este  AMOR  é  vasto  como  o  Universo, e  está em  

harmonia com  o  dos anjos  ministradores. Nutrido  no  coração, ADOÇA  a vida inteira e  derrama seus 

benefícios  sobre  todos ao  redor.  É  isto, e  isto  unicamente,  que  nos pode  tornar o  SAL  da Terra."  

Maior  De  Cristo,  40. "A vida  de  Cristo  na  alma, Seu  amor revelado no caráter, torná-los-ia  a luz do 

mundo." Maior  De  Cristo,  41. Enquanto  o ego  estiver vivo  amargará seus dias.  Crucifique  seu  ego  e 

irromperá  uma  torrente  de  doçura da presença de Jesus. "As  provações  SUPORTADAS  com  paciência,  

as  bênçãos  recebidas  com  gratidão,  as tentações  RESISTIDAS varonilmente,  a  mansidão,  a  bondade,  

misericórdia  e  amor manifestados  habitualmente,  SÃO  LUZES  QUE  RESPLANDECEM  no  caráter,  em  

contraste com  as  trevas  do  coração  egoísta,  em  que  nunca  brilhou  a  luz  da  vida." - Ellen G. White  - 

Maior Discurso de Cristo, pág. 44.  

 

As OVELHAS  DE JESUS  são  aquelas que ao serem provocadas destilam DOÇURA  e  ao  serem  

perseguidas TERNURA. Óbvio que as pessoas não agem assim sem serem provocadas ou desafiadas, mas 

estas reações mostram o nível da nossa enfermidade espiritual. JESUS quer nos curar! Quem está na 

posição para receber a Cura? 

 

1.3. VEJA O CONTRASTE DE UMA OVELHA DE JESUS 

 

"Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por 

amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então e ́ que sou forte." 2 Coríntios 12:10 

 

Aqui jaz o segredo dos apóstolos. Paulo tinha prazer nas injúrias, nas ofensas e nas perseguições! Por qual 

razão? Ele foi liberto por Jesus de seus instintos agressivos, de sua impulsividade. Segundo o Dr. Augusto 

Cury, nosso córtex cerebral abre janelas killer (assassinas) no momento que somos provocados, 

contrariados, caluniados, injuriados. Uma carga de adrenalina é liberada e contamina todo o nosso corpo e é 

neste momento que revelamos quem somos. Pois, não somos o que professamos e sim o que reagimos! 

Paulo foi liberto destas reações agressivas. Quem o libertou? Jesus, pois Ele veio para nos libertar das 

trevas do mundo da ira. Tudo que provoca dor emocional e que faz você perder a paz é devido a você estar 

dominado pelo EU e não pelo AMOR de Jesus. Quando você for contrariado e liberar doçura e ternura; então 

irá dizer igual Paulo! Tenho prazer nas injúrias. Fui liberto! São boas novas de grande alegria! Não acham? 

Por isso a igreja apostólica tinha uma missão poderosa no mundo. Ellen White diz que quando somos 

contrariados e destilamos ternura e doçura revelamos ao mundo que somos o sal da terra e a luz do mundo 

e que esta é a diferença do cristão do mundano. 

 

"A inimizade contra Deus TRANSFORMA-SE  em  fé  e  amor,  o  orgulho  em  humildade.  A alma percebe  a  

beleza  da  verdade,  e  Cristo  é  honrado  em  excelência  e  perfeição  de  caráter. Ao  efetuarem-se  essas  

mudanças,  os  anjos  rompem  num  hino  arrebatador,  e  Deus  e Cristo  Se  REGOZIJAM  nas  almas  

moldadas  à  semelhança  divina.‖ - Ellen G. White  —  E Recebereis Poder, pág. 346. Review and Herald, 10 

de fevereiro de 1903. 
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1.4. COMO RECEBER O ÁGAPE? 

 

"Para que recebam o AMOR de Deus, devem subjugar seu supremo amor do próprio eu." - Ellen G. White – 

O Desejado de Todas as Nações, pág. 451. 

 

Como vencer o ego/eu? Depende do tamanho do ego, ego pequeno poucas tribulações, ego grande, muitas 

tribulações e fornalhas. Este ego precisa ser contrariado ao máximo até render-se a Jesus e ser morto e 

crucificado no poder de Jesus! Após isso teremos uma explosão de AMOR e doçura! 

Isto é bênção! Maravilhoso! Este é o começo da piedade cristã. Ellen White profetizou sobre um 

reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Então agora este tempo chegou; precisamos adquirir o ouro 

provado no fogo; ou seja, o amor e a fé de Jesus combinados! Isto vai remover toda amargura de nosso 

coração e teremos doçura em abundância. Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância! Rios 

de águas vivas fluirão do seu interior. Deus seja louvado! O amor de Jesus vai ainda mais longe em sua vida 

e na vida daqueles que estão atendendo ao Conselho da Testemunha Fiel e Verdadeira! Ou seja; nosso ego 

é consumido e o amor infinito de Jesus ocupa o lugar e passamos a ter a piedade de Jesus que nos é 

comunicada. Ter o amor de Jesus e a fé de Jesus é a maior riqueza que alguém pode obter! 

 

1.5. A DIFERENÇA DA PACIÊNCIA HUMANA COM A DE CRISTO 

 

A do homem é limitada as circunstâncias, vulnerável, pecadora, egoísta, doentia e desequilibrada - sempre 

esgota quando seu sistema de crenças é desafiado. A de Cristo é ilimitada, santa, eterna, altruísta, saudável, 

equilibrada que jamais se esgota. 

 

―Cristo nunca foi a extremos, nunca perdeu o domínio próprio nem o equilíbrio mental, sob nenhuma 

provocação.‖ - Ellen G. White – Materiais 1888 Vol. 2, pág. 291. 

 

Ter a paciência de Cristo é sine qua nom para entrarmos no céu. Ela é oferecida gratuitamente para aqueles 

que se entregam a Cristo sem reservas - recebemos não somente sua paciência mas outros caracteres 

como o amor, a bondade, a fidelidade, a temperança, mansidão, paz constante, abundante alegria, gozo 

indescritível, etc... Tudo isto nos é oferecido de forma gratuita - presente na imaculada justiça de Cristo 

comunicada a Seus redimidos e restaurados seguidores. Reivindique pela fé ao Senhor Jesus Cristo, junto 

ao Santíssimo do Santuário Celestial - esta preciosa virtude é seu direito em Cristo!!!"  

 

"Aqui está a PACIÊNCIA dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus" Ap. 14:12 

 

"O Ouro provado no fogo que se recomenda aqui, é a fé e o amor. Enriquece o coração, porque ele foi 

refinado no máximo de sua pureza, e quanto mais se prova, tanto mais resplandece" - Ellen G. White – 

Testemunhos para a Igreja, vol. 1, pág. 479. 

 

"Aquele que é LONGÂNIMO conquistou o eu — o MAIOR inimigo que o homem tem de enfrentar." - Ellen G. 

White - The Review and Herald, 31/10/ 1907. 
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1.6. O QUE É O AZEITE DOURADO QUE OS ANJOS MINISTRAM DE MANHÃ E DE TARDE?  

 

"O azeite dourado que os mensageiros celestiais despejam nos tubos de ouro, a fim de ser conduzido ao 

vaso de ouro, que produz uma luz contínua, brilhante e resplandecente. É o AMOR de Deus, continuamente 

transferido para o instrumento humano, que o mantém como brilhante e resplandecente luz para Deus. 

Então ele pode comunicar luz e verdade a todos os que se acham em trevas, erros e pecados. O azeite 

dourado não é produzido por qualquer habilidade humana. É o poder invisível dos santos mensageiros que 

estão à espera perante o trono de Deus para comunicá-lo a todos os que se acham em trevas, a fim de que 

difundam a luz do Céu. O azeite dourado do AMOR de Deus flui livremente para o coração dos que estão 

unidos com Ele pela fé. Assim os que foram designados pelo que é Santo precisam verter o azeite dourado 

nos tubos de ouro. E o fogo celestial, ao ser aplicado, transforma-os em luzes ardentes e brilhantes. Nosso 

coração só pode refletir luz quando houver vital conexão com o Céu. Unicamente isto poderá fazer com que 

ele arda constantemente com santo AMOR altruísta por Jesus e por todos os que constituem a aquisição de 

Seu sangue. E a menos que sejamos constantemente reabastecidos pelo azeite dourado, a chama se 

extinguirá. A não ser que o AMOR de Deus seja um princípio permanente em nosso coração, nossa luz irá 

apagar-se." - Ellen G. White — Manuscrito 27, 1897. 

 

O óleo do amor remove a amargura 
 

"Não permitais que vosso ressentimento redunde em maldade. Não consintais que a ferida supure, abrindo-

se em termos envenenados, que venham a deixar nódoa no espírito dos que vos ouvem. Não admitais que 

persistam em vosso espírito e no dele pensamentos de amargura. Ide ter com vosso irmão e, com humildade 

e sinceridade, debatei com ele o assunto." - Ellen G. White – Mente, Caráter e Personalidade, Vol. 2, pág . 

529. 
 

"Todo o Céu toma interesse na entrevista que se efetua entre o ofendido e o ofensor. O santo óleo do amor 

faz cessar a dor provocada pela injustiça. O Espírito de Deus torna a unir os corações e há nos Céus música 

pelo restabelecimento da união." - Ellen G. White — Testemunhos para a Igreja vol. 7, pág. 261, 262 (1902); 

Testemunhos Seletos vol. 3, pág. 201. 
 

O coração que dá amor por ódio 
 

"Não é a posição social na Terra, nem nascimento, nem nacionalidade, nem privilégio religioso o que prova 

que somos membros da família de Deus; é o amor, um amor que envolve toda a humanidade. Mesmo 

pecadores, cujo coração não se ache inteiramente cerrado ao Espírito de Deus, corresponderão à bondade; 

conquanto devolvam ódio por ódio, darão também amor por amor. É, porém, unicamente o Espírito de Deus 

que dá amor em troca de ódio. Ser bondoso para o ingrato e o mau, fazer o bem sem esperar retribuição, é a 

insígnia da realeza celeste, o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição." - 

Ellen G. White — O Maior Discurso de Cristo, pág. 75 (1896). 
 

"A mansidão sofrerá desapontamento e injustiça, mas não injuriará." - Ellen G. White – Testemunhos para a 

Igreja, vol. 3, pág. 335. 
 

"A mansidão é sempre agradecida e faz os seus próprios cânticos de felicidade, produzindo melodia no 

coração de Deus." - Ellen G. White – Testemunho para a Igreja, vol. 3, pág. 335. 

 



19 

―Os remidos têm para com Deus uma relação ainda mais sagrada do que os anjos que nunca caíram.‖ - Ellen 

G. White – Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 336. 

  

O Mundo Não almeja Ver Nós, Mas Cristo formado em Nós! 

 

 ―Não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro 

refinado no fogo, para que te enriqueças; e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a 

vergonha da tua nudez; e colírio para ungires teus olhos, a fim de que vejas‖ Ap. 3: 17,18. 

 

O mundo não deseja ver nós, mas Cristo formado em nós, ou seja o poder de Cristo operando em nossas 

vidas. O filósofo Friedrich Nietzche certa vez desafiou a igreja cristã: ―Se vocês esperam que eu acredite em 

seu Redentor, devem, como cristãos, parecer bem mais redimidos!‖ Mahatman Ghandi disse: ―Me mostre um 

cristão e me tornarei um deles―. 

 

―Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.‖ Romanos 8:19 

 

―Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é 

Cristo em vós, esperança da glória;‖ Colossenses 1:27 

Esperança 



20 

―Aconselho-te que de Mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças…‖ 

 

O conselho da testemunha fiel e verdadeira é um conselho objetivo daquilo que é necessário para a última 

igreja na terra entrar nos portais eternos, O OURO = A FÉ QUE OPERA POR AMOR – implica na carência 

de buscarmos o verdadeiro amor de Deus – o amor (Ágape) eterno, imensurável, infinito! Em conexão com 

este texto temos (Ap. 3:20) que responde onde devemos adquirir o ouro necessário para a completa vitória 

dos remanescentes. 

 

Podemos resumir brevemente o contraste entre o amor de Deus (ágape) e a emoção humana, que 

identificamos como a mesma palavra: 

 

A NOÇÃO HABITUAL DO AMOR O AMOR DE DEUS (ÁGAPE) 

Sempre dependente da beleza e bondade  do objeto a 

amar. Ama ―os seus‖: a família, e  os que nos querem 

bem. 

Ama aqueles que são defeituosos e indignos. ―Mas Deus 

prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter 

Cristo morrido por nós; sendo nós ainda pecadores‖ (Rm. 

5:8,10). 

Amam em um sentido de necessidade,  como os 

membros de uma pareja se amam porque se necessitam, 

os meninos a seus pais por idêntica razão. 

Deus, que possuí as riquezas infinitas, ama a partir de 

sua bondade somente. ―Jesus Cristo, sendo rico se fez 

pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos 

tornásseis ricos.‖ (2 Co. 8:9). 

Depende do valor do objeto amado. Cria valor no objeto amado (Mt. 5:43-47). 

O homem na busca de Deus. Todas as religiões são 

falsas e se baseiam na crença de um Deus Rígido, que se 

oculta. A salvação depende assim da iniciativa do homem. 

Não o homem buscando a Deus, e sim Deus buscando o 

homem. ―O Filho do homem venho buscar e salvar… (Lc. 

19:10). A salvação depende então da iniciativa de Deus, 

não da nossa. 

Aspira sempre a subir mais. É a motivação constante do 

homem pecador (incluindo a igreja, e seus dirigentes 

ministeriais). 

Disposto a rebaixar-se. A mais pura revelação do ágape, 

descrita em Fl. 2:5-8. Cristo estava em uma posição mais 

exaltada, pelo que desceu, ―Tendo sido obediente até a 

morte, e morte de cruz‖. 

Basicamente é amor ao ego. Os dirigentes evangélicos 

modernos realçam insistentemente a necessidade 

primária de amor por si mesmos. Se confunde o amor a si 

mesmo com seu conceito de auto-estima, baseado 

em  apreciação do sacrifício de Cristo em nosso favor. 

Dimensionam a máxima do amor a si mesmos ao ponto 

seguinte: 

Máxima expressão de negar-se a si mesmo (isso não 

significa ascetismo monástico nem negação egoísta de si 

mesmo, realizada com o fim de obter uma melhor 

recompensa no futuro. Isso seria mero oportunismo 

religioso). ―Não busca o seu‖, busca genuinamente o bem 

dos demais. Sua dimensão máxima expressa-se no ponto 

seguinte: 
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Deseja a imortalidade como recompensa celestial. Todas 

as religiões, cristãs e não cristãs, apelam a essa 

motivação básica egocêntrica. Essa tem sido a motivação 

predominante em muitas séries evangelísticas. 

Disposto a sacrificar inclusive a vida eterna. 

Demonstração suprema provida por Cristo na cruz, 

equivalente a ―segunda morte‖. Moisés e Paulo 

constituem exemplos de pecadores redimidos que 

conheciam o ágape  (Ex. 32:32; Rm. 9:1-3). 

[1] Nygren Anders, ―Ágape and Eros‖ – adaptado, p.210. 

 

Esse contraste explica por que João deu vida a sublime equação: ―Deus é ágape―. E ―quem não ama [com 

ágape] não conhece a Deus‖, pelo que ―qualquer que ama [com ágape], é nascido de Deus.‖ I Jo 4:7-9. O 

texto de 1 João 4:8 revolucionou a minha vida, eis o texto de minha alma! Neste texto João não somente diz 

que Deus é Ágape, mas que os remidos do Senhor são Ágape. Deus é Ágape e nos ama com Ágape, nós 

somos eros e amamos com eros, mas ao sermos transformados por Jesus, adquirimos o Seu Divino caráter 

de amor Ágape. Deixamos de ser eros e passamos a ser Ágape, e começamos a amar o Altíssimo com 

Ágape e nosso próximo com Ágape. ―Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes 

uns aos outros.‖ João 13:35 – Amardes do Grego – Ágape (Strong 26) – Amor Infinito!  

 

Essa foi a ideia que revolucionou o mundo antigo nos dias dos apóstolos (At.17:6). E revolucionará de novo, 

quando a igreja remanescente compreender ―com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a 

altura e a profundidade e conhecer o Ágape de Cristo, que excede todo entendimento‖ Ef. 3:17-19. 
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2.1. APRENDENDO SOBRE O ÁGAPE  

 

 

Phileo 

―Ainda existem 4 tipos de amor: ágape, stênio, phileo e eros. Entretanto o homem possui naturalmente 

apenas 3. O Ágape é um Amor Divino. Este Amor é Infinito, imensurável e dura para sempre. Apenas os 

remidos do Senhor possuem este Amor. Você têm este amor Ágape? Este Amor lhe faz amar naturalmente 

as pessoas boas, as ruins e as piores. Este amor faz o milagre de você amar os agressores, os que o 

odeiam, os que o caluniam. Este amor deixará você inabalável. Permita que Nosso Redentor inunde sua vida 

deste maravilhoso Amor Ágape!‖ 

(1) Ninguém é capaz por si mesmo de amar a outro com este tipo de amor que a Bíblia apresenta como o 

artigo genuíno. 

 

(2) O que possuímos em comum com as outras pessoas, inclusive com os pagãos, é a dotação natural do 

eros: o tipo de amor que ama aos demais porque são amáveis conosco. 

 

(3) A Bíblia diz que ―Deus é amor [ágape]‖, o tipo de amor que ama a quem não é amável, inclusive a seus 

inimigos. 

 

(4) A Bíblia diz que, a menos que possuamos o ágape, mesmo que sejamos capazes de falar a língua dos 

anjos, não somos mais que o sino que tine. Se ―conhecesse todos os mistérios‖, ou se tivesse toda a fé, de 

tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse o amor (ágape), nada seria. Se repartisse todos os 

meus bens para dar de comer aos pobres, e se entregasse meu corpo para ser queimado, de nada me 

serviria sem este maravilhoso dom do amor ágape. 

 

(5) O denominador comum a todo o ser humano é o medo, mas o ágape o faz desaparecer em sua 

totalidade. Isto nos leva a reconhecer que não possuímos naturalmente o ágape! 

 

(6) Nosso amor comum, a que os gregos chamavam eros, depende do valor ou beleza do que amamos. Mas 

o ágape é livre, é independente e capaz de amar a quem é e a quem não é digno deste amor, inclusive de 

amar a seus inimigos. 

 

(7) O eros se fundamenta na noção de necessidade. O ágape, em contraste, não se fundamenta nela, nem 

se alimenta por desejo de recompensa. 
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"A aspereza, a rudeza de palavras ou de maneiras, a maledicência, as palavras apaixonadas ou coléricas, 

não podem existir na alma que contempla Jesus. Aquele que permanece em Cristo vive numa atmosfera que 

impede o mal, e não apresenta a mínima desculpa por qualquer coisa dessa espécie. A vida espiritual não se 

nutre do interior, mas tira sua nutrição de Cristo, como faz a vara da videira. Dependemos de Cristo a cada 

instante; Ele é nossa fonte de abastecimento. Todas as nossas formas exteriores, orações, jejuns e esmolas, 

não podem substituir a obra interior do Espírito de Deus no coração humano." - Ellen G. White — The Youth‘s 

Instructor, 10 de Fevereiro de 1898. 

 

Bondoso e paciente no meio de atritos e irritações! ―O caráter será provado. Cristo revelar-Se-á em nós, uma 

vez que sejamos realmente ramos da Videira Viva. Seremos pacientes, bondosos e tolerantes, contentes em 

meio de atritos e irritações. Dia a dia e ano após ano havemos de vencer o próprio eu e crescer na direção 

de um nobre heroísmo. Esta é a tarefa que nos é designada; não pode, porém, ser cumprida, sem contínuo 

auxílio de Jesus, resoluta decisão, inflexível propósito, constante vigilância e incessante oração. Importa 

excluir as desagradáveis características naturais que nos tornam diferentes de Jesus. Ao passo que Deus 

opera em nós o querer e o efetuar Sua boa vontade, cumpre-nos cooperar com Ele. A religião de Cristo 

transforma o coração. Torna a mente mundana do homem uma mente celeste." - Ellen G. White – O 

Desejado de Todas as Nações, pág. 353. 

 

Tu és manso em face da provocação? "Os servos de Cristo não devem agir segundo os naturais ditames do 

coração. Precisam de íntima comunhão com Deus a fim de que, sob provocação, o próprio eu não 

sobressaia, e despejem uma torrente de palavras inconvenientes, palavras que não são como o orvalho ou 

como a chuva suave que refrigera as ressequidas plantas. É isto que Satanás quer que façam, pois são 

esses os seus métodos. É o dragão que está irado; é o espírito de Satanás que se revela em zanga e 

acusação. Mas aos servos de Deus cumpre ser Seus representantes. Ele quer que usem apenas a moeda 

corrente do céu, a verdade que traz Sua própria imagem e inscrição. O poder com que têm de vencer o mal, 

é o poder de Cristo. A glória de Cristo é a sua [do cristão] força. Devem fixar os olhos em Sua beleza de 

caráter. Podem então apresentar o evangelho com divino tato e suavidade. E o espírito que se conserva 

manso em face da provocação, dirá mais em favor da verdade, do que o fará qualquer argumento, por mais 

vigoroso que seja." - Ellen G. White – O Desejado de Todas as Nações, pág. 353. 

 

"Foi-me mostrado que o ouro mencionado por Cristo, a Testemunha Fiel, que todos devemos possuir, é a fé 

e o amor combinados, e o amor precede a fé. Satanás está trabalhando constantemente para tirar do 

coração do povo de Deus estes preciosos dons. Todos estão empenhados no jogo da vida. Satanás sabe 

muito bem que se conseguir extirpar o amor e a fé, colocando em seu lugar egoísmo e incredulidade, todos 

os traços preciosos restantes serão habilmente eliminados por suas mãos enganadoras, e o jogo estará 

perdido." - Ellen G. White — Mensagens Escolhidas vol.2, págs. 36 e 37. 
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"Cristo não manda seus seguidores esforçarem-se para brilhar. Diz: Resplandeça a vossa luz. Se tendes 

recebido a graça de Deus, a luz está em vós. Removei os empecilhos, e a glória do Senhor será revelada. A 

luz resplandecerá para penetrar e dissipar a escuridão. Não podeis deixar de brilhar dentro do círculo de 

vossa influência. A revelação da glória do Senhor na forma humana, trará o Céu tão perto dos homens, que a 

beleza que adorna o templo interior será vista em todos em que o Salvador habita. Os homens serão 

cativados pela glória de um Cristo que vive em nós. E em torrentes de louvor e ações de graças dos muitos 

assim ganhos para Deus, refluirá glória para o grande Doador. ―Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua 

luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.‖ Isaías 60:1.―- Ellen G. White – Parábolas de Jesus, pág. 420. 

 

"O Ouro provado no fogo que se recomenda aqui, é a fé e o amor. Enriquece o coração, porque ele foi 

refinado no máximo de sua pureza, e quanto mais se prova, tanto mais resplandece.―- Ellen G. White –

Testemunhos para a Igreja, vol.1, pág. 479. 

. 

―Olha para a cruz do Calvário se queres uma prova tangível de Seu amor. O Céu te observa com intenso 

interesse, para ver o que tu irás fazer.‖ - Ellen G. White – Filhos e Filhas de Deus, pág. 246. 

 

―Repetidas vezes a voz do Céu vos falou. Obedecereis a essa voz? Acatareis o conselho da Testemunha 

Verdadeira, de buscar o ouro provado no fogo, as vestes brancas e o colírio? O ouro é fé e amor, as vestes 

brancas são a justiça de Cristo, o colírio é aquele discernimento espiritual que vos habilitará a reconhecer as 

ciladas de Satanás e evitá-las, a descobrir o pecado e aborrecê-lo, a ver a verdade e obedecer-lhe.‖ - Ellen 

G. White – Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 75. 

 

Existe felicidade sem o amor ágape?  

 

1. Apesar de não ser algo natural a nós, quão importante é o ágape? João 13:34. 

 

RESPOSTA: ―Um novo mandamento vos dou: ―Que vos ameis uns aos outros; como Eu vos amei a vós, que 

também vós uns aos outros vos ameis.‖ 

 

2. Quando reconhecerá finalmente o verdadeiro povo de Deus? João 13:35 

 

RESPOSTA: ―Nisto todos conhecerão que sois Meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.‖ 

 

3. Enumere sete características do ágape que lhe pareçam especialmente essenciais (da lista que aparece 

em I Coríntios 13:4-8) 

 

RESPOSTA: ―O ágape é sofredor, é benigno; o ágape não é invejoso; o ágape não trata com leviandade, 

não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita 

mal; não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 

O ágape nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo 

ciência, desaparecerá‖. 

 

4. Se alguém segue a Cristo pelo desejo egoísta de recompensa ou de temor ao castigo, e não motivado 

pelo apreço que tem por Seu amor [ágape], você crê que ele será salvo? Relacione I Coríntios 13:8 com 
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João 10:27-29. 

 

RESPOSTA: ―O ágape nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; 

havendo ciência, desaparecerá‖. ―As Minhas ovelhas ouvem a Minha voz, e Eu conheço-as, e elas Me 

seguem; e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da Minha mão. Meu Pai, 

que mas deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão de Meu Pai.‖ 

 

Nota: ―Não é o temor do castigo, ou a esperança da recompensa eterna, que leva os discípulos de Cristo a 

segui-Lo. Contemplam o incomparável amor do Salvador revelado em Sua peregrinação na Terra, da 

manjedoura de Belém à cruz do Calvário, e essa visão dEle atrai, abranda e subjuga o coração. O amor 

desperta na alma dos que O contemplam. Ouvem-Lhe a voz e seguem-nO.‖ - Ellen G. White – O Desejado 

de Todas as Nações, pág. 446. 

 

Mais contrastes entre o ágape e o eros. 

 

O eros é um tipo de amor que busca a Deus. Este é o fundamento da maioria das religiões. É a razão para a 

existência de templos e santuários. Aparentemente é uma busca nobre. Mas o ágape é diferente: não é o 

homem que busca a Deus, mas é Deus que busca o homem. 

 

5. Leia Lucas 19:10 e observe a diferença: 

 

RESPOSTA: ―Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.‖ 

 

Nota: A mentalidade do eros nos faz imaginar a Deus como se estivesse Se escondendo de nós, tornando 

difícil que O encontremos. Ir em Sua busca se converte em uma árdua tarefa, e nunca temos a certeza de 

havê-Lo encontrado. 

 

6. Em contraste com o anterior, quão próximo de cada um de nós está Deus? Atos 17:27; João 1:9. 

 

RESPOSTA: ―Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, O pudessem achar; ainda que não 

está longe de cada um de nós‖. ―Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo.‖ 

 

Nota: Quão próximo está Deus de você? Com quanto fervor está lhe procurando? Está tão próximo como 

esta ―palavra da fé‖ a qual se refere Romanos 10:8 e 9, e que a sua boca e o seu coração podem pronunciar. 

Através desta palavra Deus já lhe encontrou. Está batendo à sua porta neste momento (Apocalipse 3:20). 

 

7. Longe de esconder-Se, quão próximo está de você, desde o seu nascimento, ainda que você não se 

desse conta? Salmo 139:1-5, 7-13. 

 

RESPOSTA: ―Senhor, Tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; de longe 

entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, e o meu deitar; e conheces todos os meus caminhos. 

Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste 

por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde 

fugirei da Tua face? Se subir ao céu, lá Tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que Tu ali estás 
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também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua 

destra me susterá. Se disser: Decerto que as trevas me encobrirão; então a noite será luz à roda de mim. 

Nem ainda as trevas me encobrem de Ti; mas a noite resplandece como o dia; as trevas e a luz são para Ti a 

mesma coisa; pois possuíste os meus rins; cobriste-me no ventre de minha mãe.‖  

 

Outro contraste: O eros é um amor que está subordinado ao valor atribuído ao que se ama. De forma 

natural, tratamos melhor ao médico que o lixeiro (no entanto, nossa situação se tornaria insuportável sem o 

segundo). Nossa sociedade ―ama‖ às pessoas que ―valem‖, e valor só é sinônimo de educação acadêmica, 

inteligência ou riqueza. Mas o ágape é diferente: não está subordinado ao valor do que se ama. É soberano 

e independente. Não depende do valor da pessoa amada, mas ao contrário, concede valor ao amá-la. 

 

8. Leia Isaías 13:12 e observe o fruto do ágape. 

 

RESPOSTA: ―Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de 

Ofir.‖ 

 

Nota: Imagine uma pedra qualquer encontrada no chão. Não possui valor algum. Mas suponha que tomando 

esta pedra em suas mãos, e amando-a como faz uma mão com seu bebê, você fosse capaz de convertê-la 

em ouro puro. Que valor teria agora? Isto é o que o Senhor faz por você e por mim com Seu amor ―ágape‖. 

Este é o amor que podemos receber dEle, e aprender a exercitá-lo em favor de nosso próximo. 

O eros procura alcançar posições, subir cada vez mais. Deseja ser promovido. É facilmente visível na escola, 

na empresa, na política... e até na igreja! 

 

9. Em quem teve origem este amor eros que busca ―os seus próprios interesses‖? Isaías 14:12-14 

 

RESPOSTA: ―Como caíste desde o céu, é estrela da manhã, filha da alva! Como foste cortado por terra, tu 

que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus 

exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as 

alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.‖  

 

10. Em contraste, até onde está disposto a descer o ágape? Filipenses 2:5-8 

 

RESPOSTA: Você encontra no texto sete passos na humilhação de Jesus, em contraste com o desejo de 

exaltação de Lúcifer: 

 

(1) ―Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus‖. O Filho de Deus depôs Sua coroa 

voluntariamente, motivado pelo ágape, Seu próprio caráter. 

 

(2) ―Mas esvaziou-Se a Si mesmo‖. Quando Cristo Se despojou a Si mesmo, estava submetendo eterna e 

voluntariamente tudo o que Lhe era precioso, o que só pode ser realizado através do ágape. 

 

(3) ―Tomando a forma de servo‖ (ou escravo). Os anjos são chamados servos ou ―espíritos ministradores‖ 

enviados para nos proteger (Hebreus 1:14). Se Cristo Se houvesse tornado como um deles, isto teria sido 
uma grande condescendência para Ele, pois era seu Criador e Comandante. Mas desceu ainda mais.  
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(4) ―Fazendo-Se semelhante aos homens‖. Nenhum ser humano jamais caiu tão profundamente que fosse 

impossível que o Filho de Deus o alcançasse. E uma vez que permitimos que este amor entre em nosso 

coração, todo traço do orgulhoso sentimento de sentir-se mais santo que outros desaparece, e isto nos 

permite alcançar também o coração dos demais. 

 

(5) Mais ainda: ―E, achado na forma de homem, humilhou-Se a Si mesmo‖. Sua mão Lhe deu à luz em um 

humilde presépio, se viu obrigada a abrigá-Lo com pobres e improvisados farrapos, e a transportá-Lo da 

forma mais precária e simples. A Sua vida foi de um trabalhador de dores. Mas isto não é tudo: 

 

(6) Foi ―obediente até à morte‖. O tipo de morte a que foi obediente não consistiu em uma fuga das 

responsabilidades. Consistiu em ir ao obscuro poço sem fundo, até a condenação consciente e vital de cada 

célula de Seu ser, debaixo do sentimento de desagrado de Deus. Seu sétimo e último passo esclarece isto 

ainda melhor. 

 

(7) ―E morte de cruz‖. Nos dias de Jesus, a morte de cruz era a mais humilhante e desesperadora das 

mortes. Não só era a mais cruel das que se tinham inventado, não só a mais vergonhosa -ser amarrado nu 

perante a multidão gritando que contemplava a sua agonia com satisfação. A morte de cruz levava em si 

mesma um horror ainda mais profundo que tudo isto: Significava a maldição do Céu. O tipo de morte que 

Cristo morreu foi a dos perdidos, que perecerão finalmente sem nenhuma esperança, naquilo que o 

Apocalipse denomina a ―segunda morte‖. Esta foi a morte a que Jesus Se fez ―obediente‖. Clamou 

angustiado: ―Deus Meu, Deus Meu, por que Me desamparaste?‖ (Mateus 27:46). Medite nisto com atenção e 

reverência. Você e eu deveríamos ter atravessado esta experiência, se Ele não houvesse tomado nosso 

lugar e morrido nossa segunda morte. 

 

A medida real da agonia de Jesus na cruz 

 
Os sofrimentos de Jesus foram incomparavelmente maiores que o simples padecimento da dor 
física, ou que a tortura de qualquer um dos mártires. Não houve fingimento ou trama alguma na 
carga que Lhe foi imposta. Diz a Escritura: “O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos” 
(Isaías 53:6). 
 
O que o pecado produz? “As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os 
vossos pecados encobrem o Seu rosto de vós” (Isaías 59:2). A iniquidade separa de Deus, deixa a 
alma na mais desesperadora privação e solidão, destrói todo sentimento de segurança. O Senhor 
pôs realmente sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Isto significa que pôs os mesmos 
sentimentos de culpa, solidão, insegurança e desespero que tão bem conhecemos. Foi isto o que 
separou a Cristo de Seu Pai. Antes de compreender esta verdade, é difícil conceber que Cristo 
houvesse Se sentido abandonado. A Bíblia afirma que clamou: “Deus Meu, Deus Meu, por que Me 
desamparaste?” Foi a exclamação de um ator de drama que não sentia o que dizia, ou foi o 
sincero clamor de um coração quebrantado pela amargura e desolação? Cristo não levou esta 
carga como podemos levar um fardo sobre nossos ombros. A levou dentro de Si, em Seu próprio 
ser. 
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Pedro especifica que: ―Levando Ele mesmo em Seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro‖ (I Pedro 

2:24). Foi em Seu próprio sistema nervoso, em Sua mente e em Seu ser que levou esta mortífera carga. 

Paulo foi ainda mais explícito: [O Pai] ―O fez pecado por nós‖ (II Coríntios 5:21). 

 

Cristo não foi um pecador, jamais pecou. Mas Se fez ―maldição por nós; porque está escrito: Maldito todo 

aquele que for pendurado no madeiro‖ (Gálatas 3:13). O pecador e a maldição são assim equivalentes. A 

afirmação de Paulo implica que a identificação de Cristo com o pecado, na cruz, foi algo terrivelmente real. 

―O salário do pecado é a morte‖ (Romanos 6:23). Se Cristo foi feito pecado, feito maldição por nós, está claro 

que deveria igualmente sofrer o salário do pecado, a morte. Cristo está muito próximo de nós  ―porque, assim 

O que santifica [Cristo], como os que são santificados [os pecadores], são todos de Um; por cuja causa não 

Se envergonha de lhes chamar irmãos‖ (Hebreus 2:11). 

 

O que é a morte? O que é o salário do pecado que Cristo sofreu? A Escritura apresenta duas classes de 

morte: uma camada ―sonho‖ (João 11:11 e 13), que é a morte à que normalmente nos referimos. A outra é a 

autêntica, a segunda morte (Apocalipse 2:11; 20:6; 21:8). Significa a eterna separação de Deus, adeus à 

esperança e à vida para sempre. 

 

Foi esta segunda morte que Jesus sofreu. ―Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos‖ 

(Hebreus 2:9). Visto que Ele a experimentou por cada ser humano, este ―sonho‖ a que ordinariamente 

chamamos morte não pode constituir aquilo que Ele experimentou, porque todo ser humano a sofre por si 

mesmo até hoje. Sabemos que o que Cristo sofreu, o fez para que nós não tivéssemos que sofrer. 

 

―Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós‖ I Pedro 5:7 

 

―Orai sem cessar‖ I Tesalonicenses 5:17 

 

―Não se faça a Minha vontade, mas a Tua‖ Lucas 22:42 

 

―O poder da escolha deu-o Deus ao homem; a ele compete exercê-lo. Não podeis mudar vosso coração, não 

podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições; mas podeis escolher servi-Lo. Podeis dar-Lhe 

a vossa vontade; Ele então operará em vós o querer e o efetuar, segundo a Sua vontade‖ - Ellen G. White – 

(Caminho a Cristo, pág. 47) - Comitê de Estudo da Mensagem de 1888. 

 

 

Amor 1 Coríntios 13:7 



29 

2.2. O CONVITE DO ESPOSO DIVINO FEITO EM 1888 EM MINNEÁPOLIS 

 

―Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei 

com ele e ele comigo.‖ Ap. 3:20. 

 

Este texto constitui uma clara alusão à história do livro de Cantares, isto tem suscitado situações 

embaraçosas. A fraseologia  empregada por Cristo é uma citação direta e exata da Septuaginta, epi ten 

thuran, ―a porta‖, tal como se encontra em Cantares 5:2 ―Eu dormia, mas o meu coração velava; eis a voz do 

meu amado, que está (a porta ver BLH) batendo: Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, 

imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite.‖ 

 

A protagonista deve ser, pois, a própria Laodiceia. Foi em 1888 quando nosso Senhor chamou, como amante 

divino, buscando entrada no coração da futura esposa. A citação direta da Septuaginta é que o texto de Ct. 

5:2 constituem um comentário inspirado que nos indica que a mensagem a Laodiceia deve compreender 

sobre a luz do livro de Cantares‘. Somos capazes agora de entender como Cristo se sentia e como Cristo 

amava, Ele esperava com toda a esperança que ela respondesse? 

 

A Septuaginta chama a atenção para outra expressão empregada no livro de Cantares. As outras mulheres 

tem solicitado a heroína, que lhes explique porque seu amante é tão diferente de todos os demais ―…é mais 

destacado entre dez mil,‖ v.10. Os versos 10 a 16 expressa poeticamente suas excelências, e conclui 

dizendo: ―Tal é o meu amado, tal o meu ‗amigo‘ esposo, ó filhas de Jerusalém―. 

A palavra traduzida por esposo ‗amigo‘, que em grego significa ―aquele que está cercando-a― [2]  Wieland 

Robert J., ―He Aquí Yo Estoy A La Puerta Y Llamo‖, Pacific Book & Printing, 1983 ―Ágape‖, é o remédio 

divino para o reconhecimento e purificação do pecado que se esconde no íntimo, como indivíduos e como 

povo. No sentido prático a obra do Espírito Santo é  no coração para o arrependimento dos pecados. 

 

Esta é uma clara alusão da Cristologia apresentada por Jones e Waggoner, que interpretaram o termo 

cercando-a (amigo, esposo), como nosso ‗parente mais próximo‘, aquele que viria em semelhança da carne 

do pecado. A Septuaginta traz também uma relação com Zc. 12:10 no termo ‗choraram por mim‖ 

interpretando ‗choraram pelo seu amado‘, precisamente a palavra empregada em Cantares. 

 

Observe a forma em que Ellen G. White relaciona claramente a fraseologia do livro de Cantares com o fruto 

da mensagem de 1888: 

 

―A vida de Cristo, que antes havia parecido [para os jovens] indesejável e cercada de inconsistências, 

aparecia agora para eles em sua verdadeira luz, em destacada simetria e beleza. Aquele que haviam 

parecido antes como raiz de terra seca, sem parecer nem formosura, viram que Ele se tornou ‗num 

destacado entre dez mil‘ [Cantares 5:10]". - Ellen G. White  -  Review and Herald, 12 de Fev. 1889. 

 

Esta é uma verdadeira história de amor, a mais impressionante que jamais havia sido descrita. Está 

impregnada da mesma esperança de reconciliação final com a mensagem de Laodiceia. 

 

Essa é uma esperança digna de morrer por ela, e de viver por ela. Nossas pobres almas serão finalmente 
salvas, o que é importante é que o Amante e Esposo receba sua recompensa, que Ele receba por fim sua  
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esposa, uma igreja capaz de apreciá-lo verdadeiramente de coração. 
 

O convite de Jesus para que a sua igreja abra-se para Ele, permitindo que Ele distribua seu amor ágape os 

levará a ver a cruz de Cristo, o plano da salvação em sua plenitude, aquilo que antes era indesejável, como 

raiz de terra seca se reveste de beleza e Ele se torna mais ―destacado entre dez mil.‖ Cantares. 5:10. 
 

2.3. COMO ADQUIRIR OURO REFINADO NO FOGO? 
 

Aqueles que se abrem para Jesus verão a partir das linhas abaixo a maior expressão de amor jamais 

testemunhada desde a eternidade, que causou assombro entre os anjos e será estudo para os remidos 

durante toda a eternidade: 
 

―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‖ Gálatas. 3:13 
 

Jesus havia dito em João. 10:30 ―Eu e o Pai somos um‖ que para os judeus incrédulos era um crime de 

blasfêmia ―Então os judeus volveram a tomar pedras para apedrejá-lo‖ v.31. Quando os judeus acusaram 

Jesus de blasfêmia, ele respondeu: ―Dizeis a mim, a quem o Pai santificou e mandou ao mundo: ‗Blasfemas‘, 

porque eu disse: Sou Filho de Deus?‖ João 10:36. 
 

Não era a primeira vez que queriam apedrejá-lo. Com isto criam estar seguindo as orientações da lei de 

Deus. Acreditavam que Jesus era culpado por crime de blasfêmia! Porque então, exigiram de Pilatos a 

crucifixão ao invés de apedrejá-lo onde eles mesmos poderiam fazer o juízo, justamente para colocá-lo numa 

sentença divina onde jamais poderiam ter a oportunidade de perdão. 
 

Os judeus não queriam simplesmente a morte de Jesus. Eles teriam reservado algo pior que a simples morte 

em uma cruz romana. Quando gritaram: ―Crucifica-O‖ tinham em mente o texto de Dt. 21:22,23 ―Se alguém 

houver pecado, passível da pena de morte, e tenha sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver 

não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia: porquanto o que 

for pendurado no madeiro é maldito de Deus: assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te 

dá em herança― 
 

Sabes o que significa para os judeus a última frase do versículo? Se um judeu havia cometido um crime 

digno de morte e o juiz sentenciava a pena capital, podia todavia prostrar-se antes de morrer, e orar, ‗Senhor, 

perdoa-me pelo que fiz‗ Havia para ele perdão e esperança. Agora se o juiz dissesse: ‗Deve ser colocado em 

um madeiro‗, isso significava para os judeus a maldição irrevogável de Deus, a qual nós conhecemos como o 

pecado imperdoável, ou seja a segunda morte. 

  

Os judeus não aceitavam que a alma fosse imortal, esse conceito da imortalidade natural da alma é de 

origem grega que infelizmente se introduziu no cristianismo, que desgraçadamente tem despojado a Cruz de 

Sua Glória. Para os que professam a imortalidade da alma, a morte significa apenas a separação do corpo e 

da alma. Para os judeus no entanto era o fim da vida. Aplicando-se a maldição de Deus – o pecado era visto 

de forma imperdoável, era uma despedida eterna da vida, porque o amaldiçoado era julgado eternamente 

abandonado por Deus, e quando Deus o abandonava, desaparecia a fonte de vida, de esperança e 

segurança. Isto era considerado maldição, e os judeus tinham este paradigma dos termos - Maldito todo 
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aquele que for pendurado no madeiro. 

 

Quando clamaram ―Crucifica-O!‖, não só estavam pedindo a morte de Cristo, e sim também trazer sobre ele 

a maldição de Deus. Podemos pensar em um texto de Isaías 53, este capítulo mostra a cruz no Antigo 

Testamento: ―Ele levou nossas enfermidades, e suportou nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, por 

ferido de Deus e abatido‖ v.4. 

 

Sim, Deus quebrantou a Cristo na cruz! O versículo 10 do mesmo capítulo, diz: ―Todavia, ao Senhor agradou 

moê-lo, fazendo-o enfermar―. Isso não tem nada que ver com o que fizeram os romanos, nem tampouco com 

o que fizeram os judeus. 

 

A questão importante é: Deus estava de acordo com o paradigma judaico? Colocou alguma maldição sobre 

Seu Filho? Sim! ―Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes o entregou…‖ Rm. 8:32. Agora bem, 

Deus não infligiu sua ira, ou maldição sobre Cristo por nenhuma blasfêmia, e sim por outra razão bem 

distinta. 

 

2.4. CRISTO SE FEZ MALDIÇÃO POR NÓS (RECEBEU A CONDENAÇÃO ETERNA DOS PECADOS DA 

HUMANIDADE) 

 

Em Gálatas 3 encontramos a interpretação neotestamentária da cruz. Lembrando que com exceção de 

Lucas, os escritores do Novo Testamento eram judeus. Observe como define Paulo a cruz. ―Todos quantos, 

pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição…‖ Gl.3:10. 

 

Por tanto, Paulo estava virtualmente dizendo aos gálatas: ‗Todo o que intenta chegar ao céu com a base de 

guardar a lei, está debaixo da  maldição‘. Por quê? porque a lei diz: ―Maldito todo o que não permanece em 

tudo o que está escrito no livro da Lei‖ Gl.3:10. 

 

Nenhuma pessoa tem guardado perfeitamente a lei, com exceção de Cristo. Todos os cristãos são 

pecadores, sendo salvos pela graça. Por quê podem ser salvos? Porque ―Cristo nos redimiu da maldição da 

Lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar…‖ Gl.3:13. 

 

Em Atos 5, os discípulos foram levados ante o Sinédrio. Foram castigados, açoitados e os intimidaram a que 

parassem de pregar em nome de Cristo. Observa a resposta que eles deram: ―…Antes importa obedecer a 

Deus do que aos homens‖ v.29. Encontramos aqui os discípulos dispostos a morrer por Cristo. O mesmo 

Pedro que negara a Jesus ante a cruz, agora estava transformado pela visão do ágape da cruz do calvário: 

―O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro‖ v. 30. 

 

O que quis dizer Pedro com essa frase? Pensava em Dt 21:23. ‗Trouxestes a maldição de Deus sobre ele, 

pelo que Deus o ressuscitou, posto que nenhuma blasfêmia havia dito; experimentou a maldição por nossos 

pecados. Cristo morreu a fim de poder salvar-nos de nossos pecados.(Perdoa os nossos pecados e nos 

liberta do poder do pecado). Ressuscitou para poder justificar-nos‘. Encontramos um bom exemplo em Rm. 

4:25: ―Ele foi entregue por nossos pecados, e ressuscitou para nossa justificação‖. 
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2.5. CRISTO PASSOU PELA SEGUNDA MORTE? 

 

Alguns dizem: ‗Como pode Cristo ter passado pela segunda morte? Por causa de Sua ressurreição, e 

efetivamente, ressuscitou ao terceiro dia. Como pode experimentá-la?‘ A Bíblia afirma. Hb 2:9: ―…pela graça 

de Deus experimentou a morte por todos‖. Não pode tratar-se da primeira morte, pois os crentes que aceitam 

a Cristo tem que seguir morrendo a primeira morte. Em II Tm.1:7-10, Paulo declara que Cristo, mediante a 

cruz, ―aboliu a morte‖. Sim aboliu a morte, por quê é que estão morrendo os cristãos? Porque aboliu a 

segunda morte, e não a primeira. Apocalipse 20:6 afirma: ―Bem aventurado e santo é aquele que tem parte 

na primeira ressurreição; sobre esses a segunda morte não tem autoridade…‖. 

 

2.6. CRISTO, O FILHO DE DEUS FOI ABANDONADO POR DEUS NA CRUZ? 

 

Cristo clamou ―Elí Elí Lamá Sabactaní – Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes?‖ Não estava 

perguntando: ‗por quê me abandonas por três dias?‘, e sim ‖ por quê me tens abandonado?‖ Sabes o que 

isso significava para Cristo? Significava a renúncia da esperança de ressuscitar. Percebia Cristo, que quando 

o Pai o abandonou, tinha também o abandonado na esperança da ressurreição igualmente. Jesus estava 

agora ‗pisando o lagar sozinho‘. Não podia olhar para o Pai com sentimentos de esperança e segurança. 

Sentia a agonia do abandono de Deus, sentia como os malvados quando a misericórdia não interceder mais 

pela raça culpada. 

 

Nos escritos da irmã White, encontramos uma passagem chave a este respeito – ―O Salvador não podia 

enxergar além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava Sua saída da sepultura como 

vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo 

a Deus, que sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o 

pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Foi o sentimento do pecado, trazendo 

a ira divina sobre Ele, como substituto do homem, que tão amargo tornou o cálice que sorveu, e quebrantou 

o coração do Filho de Deus. Com assombro presenciara os anjos a desesperada agonia do Salvador.‖ - O 

Desejado de Todas as Nações, págs. 443,444, edição econômica – O futuro depois da tumba no 

momento  da crucificação: -  nesta passagem está a chave do entendimento a respeito da  insegurança 

demonstrada por Cristo. 

 

Compreendes o quanto foi tentado Cristo, quando subiu na cruz? O Pai o havia abandonado! Podia haver-se 

de Sua divindade, e ter descido da cruz para salvar-se. Jesus, sofrendo e moribundo, ouvia a cada palavra, 

ao declararem os sacerdotes: ―Salvou os outros, e não pode salvar-se a Si mesmo. É Rei de Israel desça 

agora da cruz, para que O vejamos e acreditemos‖ Mt. 27:42 – ―Cristo poderia haver descido da cruz. Mas foi 

porque Ele não se salvou a Si mesmo que o pecador tem esperança de perdão e favor para com Deus‖. - 

Ellen G. White – O Desejado de Todas as Nações, pág. 441. 



33 

Isso era exatamente o que o diabo intentava que Cristo fizesse. ‗Desce da cruz e salva-te a ti mesmo‘. Podes 

compreender a magnitude dessa tentação? 

 

Sabes por quê? Porque nenhum outro ser humano experimentou a ―ira‖ de Deus plenamente, tal como 

sucedeu com Cristo. Ele foi o único que experimentou a plenitude do abandono de Deus, que equivale a 

segunda morte. Cristo foi tentado a descer da cruz e salvar-se a si mesmo. Podes compreender essa 

tentação? Se tratava de dizer adeus a vida para sempre, nunca mais a ver seu Pai, nem volver jamais ao 

céu. Significava entregar sua glória, entregar sua vida. Isso consistia a maldição de Deus. 

 

2.7. JESUS ESCOLHEU MORRER PARA A ETERNIDADE, A FIM DE QUE VIVÊSSEMOS EM SEU 

LUGAR! 

 

Jesus teve que tomar uma decisão. Não podia salvar-se a si mesmo e o mundo de uma vez. Escolheu 

morrer para a eternidade, a fim de que eu e você pudéssemos viver em seu lugar. Isso foi o que transformou 

os discípulos. Jamais haviam concebido um amor dessa magnitude. Esse conceito do ágape que comoveu o 

mundo: Pelo que o Filho de Deus não só se fez carne e habitou entre nós e viveu em carne caída, mas Ele 

ainda demonstraria o amor eterno de Jeová ao desistir da vida eterna, afim de que nós pudéssemos viver em 

seu lugar. ―Mas Deus demonstrou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo 

nós ainda pecadores.‖ Rm. 5:8. Sequeira Jack, ―The Cross of Christ‖, vários textos foram adaptados pelo 

autor deste artigo retirado do capítulo ‗Abandonado por Deus‘. 

O livro está on line no site http://www.libros1888.com, com o nome La Cruz de Cristo. 

 

O Filho de Deus demonstrou a profundidade do amor divino, onde Ele nos amou e nos amou até o fim 

(Jo.13:1), Cristo nos amou mais do que a si mesmo. Este é o amor ágape de Deus! O Ouro que Cristo 

oferece para sua esposa; ou seja a fé que opera pelo amor – ―Ninguém tem maior amor do que este: de dar 

alguém a própria vida em favor dos seus amigos‖ Jo 15:13 – ―Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida 

pelas ovelhas‖ Jo 10:11.  

http://www.libros1888.com/
http://www.libros1888.com/
http://www.libros1888.com/
http://www.libros1888.com/
http://www.libros1888.com/
http://www.libros1888.com/
http://www.libros1888.com/
http://www.libros1888.com/
http://www.libros1888.com/
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O pecado cometido por Adão havia posto a natureza humana em sujeição ao poder do pecado e de Satanás. 

Agora a vida justa de Cristo e Sua morte na Cruz inverte a situação ―Porque, como pela desobediência de 

um só muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só muitos se tornarão justos.‖ 

e ―…os que são de Cristo crucificaram a carne com as sua paixões‖ Gl. 5:24; ou seja, através do Espírito de 

Cristo o homem está livre do poder do pecado e de Satanás ―…andai no Espírito e jamais satisfareis os 

desejos da carne.‖ Gl. 5:16 . O cristão precisa absorver a compreensão de que através das vestes de Cristo, 

estará livre do poder do pecado e de Satanás, e poderá penetrar na eternidade trajando vestes reais. 

 

3.1. A PERFEIÇÃO DE CARÁTER 

 

―O novo nascimento transcende totalmente ao velho. ―Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As 

coisas velhas passaram, tudo é novo. E tudo isto provém de Deus‘ (2 Cor. 5:17 e 18). quem toma a Deus 

como a porção de sua herança (Sal. 16:5), tem em seu interior um poder que opera para justiça, muito mais 

forte que o poder de suas tendências herdadas ao mal; tanto como mais forte é nosso Pai celestial que 

nossos pais terrestres‖. Waggoner Ellet J., ―The Everlasting Covenant‖, pág. 66. 

 

‗Portanto, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerem o Apóstolo e Sumo Sacerdote da fé 

que professamos, a Jesus‘. Fazer isto como a Bíblia o indica, considerar Cristo contínua e inteligentemente, 

tal como Ele é, transformará a pessoa em um Cristão perfeito‖. Ibid., ―Cristo e Sua Justiça‖, pág. 3. 

 

―[Cristo] constituiu e consagrou um caminho pelo qual, Nele, todo crente pode neste mundo e durante toda a 

vida, viver uma vida santa, inocente, pura, separada dos pecadores, e como consequência ser feito como Ele 

mais sublime que os céus. 

A  perfeição, a perfeição do caráter, é a meta cristã. Perfeição obtida em carne humana neste mundo. Cristo 

a obteve em carne humana neste mundo constituindo e consagrando assim um caminho pelo qual, Nele, 

todo crente possa obtê-la. Havendo-a obtido, fez-se nosso Sumo Sacerdote no verdadeiro santuário, para 

que nós a possamos obter.‖ Jones Alonzo T., ―O Caminho consagrado à Perfeição Cristã‖, pág. 62. 

 

Vinho novo em odres novos 

 

―Não se deita vinho novo em odres velhos; aliás rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres 

estragam-se; mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam‖ Mt 9:17. 

 

O velho homem não subsiste diante do vinho novo do evangelho! Ele deve ser extinto, porque somente o 

novo homem é capaz de conte-lo. Aqui precisa de uma séria reflexão: Odres Novos é uma referência ao 

Novo Coração, ao Novo Homem, a Nova Criatura; e Vinho Novo é uma referência a Justiça de Cristo e Sua 

lei. Quando aceitamos a Jesus, Ele cria um novo coração e neste Novo Coração imputa e comunica Sua 

justiça e ao mesmo tempo vai escrevendo a Lei de Deus. Desta forma a obediência é natural, prazerosa e 

deleitosa. Colocar Vinho Novo em odres velhos adoece e forma hipócritas, pessoas destituídas de amor e 

piedade.  
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Os legalistas que foram bem representados pelos fariseus e saduceus fez frente ao Salvador do mundo e 

estavam examinando a vida de Jesus e o acusaram falsamente. Eles tiveram a ousadia que nem mesmo os 

anjos caídos tiveram, pois até os anjos caídos reconheceram a santidade de Jesus, sabemos que tu és santo 

de Deus. "Que queres de nós Jesus de Nazaré? Eu sei que tu és o Santo de Deus" Lucas 4:31. Entretanto 

conforme o profeta Jeremias, os tais ultrapassaram os feitos dos malignos. Eis a Sinagoga de Satanás. São 

rigorosos com os defeitos do próximo, acusam e exageram, para justificar seu espírito irreconciliável.  

 

3.2. CRISTO E ESTE CRUCIFICADO 

 

―Nada me propus a saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado.‖ 1 Cor. 2:2. 

O ensinamento da justiça pela Fé em Cristo é a espinha dorsal da teologia na qual todas as outras doutrinas 

estão ancoradas e da qual todas dependem. A Apologia afirma literalmente que, na controvérsia sobre a 

justificação, ―a principal doutrina do cristianismo está envolvida‖. -  ―Apology of Augsburg Confession‖, Art. IV, 

2 (Book of Concord, p. 107,2). 

 

A Fórmula de Concórdia, citando a Apologia, diz: ―Nas palavras da Apologia, este artigo da justificação pela 

fé é ‗o artigo chefe da totalidade da doutrina cristã‘‖. – ―Formula of Concord, Solid Declaration‖, Art. III, 6 

(Book of Concord, p. 540,6). 
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A doutrina da justificação é ―a principal dobradiça sobre a qual a religião se dependura, de modo que 

devotemos uma maior atenção e preocupação para com ela.‖ – Calvin John, Institutes of Christian Religion, 

Vol 01 (Philadelphia: The Westminter Press, 1960, editado por John T. Mcncill), III, 11, 1. 

 

―Buscai primeiro o reino de Deus, e a Sua justiça‖ Mt. 6: 33. Se você tiver a justiça de Deus, terá a vida de 

Deus. ―Mas agora . . . se manifestou a justiça de Deus . . . a todos e sobre todos os que creem―  Rm. 3: 

21,22. Crê nisso? 

 

Todos os homens, sem exceção, são objetivamente justificados, e não podem ser condenados por culpa de 

pecados pelos quais Cristo morreu. Então, quando se fala a respeito da justificação subjetiva, sempre se 

menciona a fé, mas se uma pessoa não crê na oferta de salvação, ela é condenada por causa de sua 

incredulidade, não por causa daqueles pecados pelos quais Jesus já morreu e fez a provisão para eliminá-

los. 

 

3.3. JUSTIFICAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA 

 

Por justificação objetiva entendemos aquela que é feita extra nós (fora de nós), na história do mundo, 

objetivamente, na cruz do calvário, por Cristo Jesus; por justificação subjetiva, entendemos aquela que é 

feita intra nós (dentro de nós), na nossa história pessoal, que é apropriada pela fé. A justificação objetiva é a 

base para a justificação pessoal ou subjetiva. 

 

Então o pecador crê e a justificação subjetiva acontece. ―nós não podemos guardar a lei a menos que 

tenhamos sido nascidos de novo pela fé em Cristo.‖. – ibid., 46 (Book of Concord, 113, 46), idem, 256 (Book 

of Concord, 144, 256). 

 

A ―justiça concedida ao pecador não é sua própria, produzida por ele mesmo, mas uma ‗justiça que vem de 

fora pertencente a Jesus Cristo. A justiça não é uma qualidade do homem. Ela consiste antes em ser justo 

somente através da imputação graciosa da justiça de Cristo, isto é, uma justiça ‗fora‘ do homem.‖ – Attaus 

Paul, ―The Theology of Martin Luther‖, 227,228. 

 

A justificação opera uma transformação (Milagre, algo sobrenatural): ―Foi crucificado com Ele o nosso velho 

homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos; porquanto 

quem morreu, justificado está do pecado.‖ Rm 6:6. 

 

Objetivamente, através da obra de Jesus Cristo, todas as pessoas são perdoadas, e apenas os que creem 

são subjetivamente justificados; sendo governados pelo Espírito que dá vida, nossa carne está nEle 

crucificada e nosso espírito vivificado para o crescimento até a estatura completa de Cristo. 

 

A salvação se autentica na vida dos que creem na justiça de Cristo e na perdição dos que o rejeitam. ―Eis 

que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um Renovo justo; e, Rei que reinará, e agirá 

sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro; 

será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, Justiça Nossa.‖ Jr. 23:5, 6. 
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―…Mas ao que… crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça… bem-aventurado 

o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras‖ Rm. 4.5-6. ―Concluímos, pois, que o 

homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei‖ (Rm. 3.28, veja também Fl. 3.9). 

 

―Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo‖ Rm. 5.1. 

―Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira‖. (Rm. 5.9; ver 

Rm. 9.30-10.4; 1 Co. 6.11; Gl. 2.16; 3.8-9, 21, 24). ―Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de 

serem feitos filhos de Deus‖ Jo. 1.12. 

 

3.4. JUSTIFICADOS = DIKAIOO – JUSTIÇA PELA FÉ 

 

(dikaioo; cf. Lucas 18.14, Romanos 3.24-28; 4.5; 5.1,9; 8.30,33; 1 Coríntios 6.11; Gálatas 2.16; 3.8,11,24; Tito 

3.7) 

 

O principal léxico grego expõe: ―Em Paulo, o uso legal é claro e indiscutível… [ele] não sugere infusão de 

qualidades morais… [mas] a justificação dos ímpios que crêem… O resultado de um pronunciamento judicial― 

– Kittel Gerhard, ed. Theological Dictionary of The New Testament, Vol. 2, 215-216). 

 

Assim, se o crente verdadeiramente possui a justiça de Cristo através do decreto divino, então ela 

dificilmente seria uma ―ficção legal‖. Mas Deus diz que é a imputação da Justiça ao pecador que prova que 

Ele é justo (Romanos 3.26), cf. The Hebrew Greek Study Bible, [1984, 23]: ―tornar justo ou inocente―; Arndt e 

Gingrich [1967, 196]: ―Sendo absolvido, ser declarado e tratado como justo―; New Thayers‘ Greek English 

Lexicon [1977, 150]: ―o ato de limpar alguém da transgressão – ‗absolver, libertar, remover a culpa; 

absolvição‘.‖ 

 

Na obra da salvação Deus não aceita a interferência da carne. A salvação foi efetuada para nós, fora de nós 

e sem a nossa participação. Não há nenhum lugar para um duplo pagamento, isto é, o mesmo débito sendo 

pago duas vezes (uma vez por Cristo e a outra pelo pecador), não têm que pagar pessoalmente os seus 

pecados, pois eles já foram pagos. Por esta razão, o motivo da condenação é a incredulidade. 

 

Quem pensa que Cristo nos confere justiça gratuita sem nos dar novidade de vida está, vergonhosamente, 

dividindo Cristo em pedaços. 

 

A CRUZ DE CRISTO É A MAIOR REVELAÇÃO DO AMOR DE DEUS. É O ATO DE DEUS DE OFERECER 

AO HOMEM PERDÃO, RECONCILIAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E ETERNIDADE: 

 

"Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ao qual Deus 

propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados 

dantes cometidos, sob a paciência de Deus." Romanos 3:24,25.  

 

Aqui, portanto, estão os três termos técnicos que Paulo utiliza (apolutrõsis, hilastêrion e endeixis) para 

explicar o que Deus fez na cruz de Cristo e por meio dela: Ele redimiu o seu povo, aplacou a sua ira e 

demonstrou a sua justificação. De fato, estas três conquistas fazem parte de um todo. Através da morte 

expiatória e substitutiva do seu Filho, Deus aplacou a sua própria ira, de forma a redimir-nos e justificar-nos  
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Ellen G. White – Caminho a Cristo, pág. 73. 

"QUANDO CRISTO HABITA O CORAÇÃO, 

TODA A NATUREZA 

e, ao mesmo tempo, demonstrar a Sua justiça. Só nos resta maravilhar-nos diante da sabedoria, santidade, 

amor e misericórdia de Deus e prostrar-nos diante dEe em humilde adoração. A cruz deveria ser o bastante 

para quebrantar o mais duro e derreter o mais insensível dos corações. 

 

"Obtém justificação da cruz, não da lei; e contamos com o Espírito, não com a lei, para obtermos 

santificação― 

 

A justiça que provém de nós mesmos (justiça própria) baseia-se na obediência à lei, e que aqueles que a 

"buscam", portanto, mostram que não estão dispostos a "submeter-se" à justiça de Deus. 

 

Romanos 4 é um brilhante ensaio no qual Paulo prova que o próprio Abraão, o pai fundador de Israel, foi 

justificado, não por suas obras (4-8), nem pela sua circuncisão (9- 12), nem pela lei (13-15), mas pela fé. Em 

conseqüência, Abraão é agora "o pai de todos os que creem", sejam eles judeus ou gentios (11, 16-25). A 

imparcialidade divina é evidente. 

 

A preocupação dos críticos de Paulo era quanto ao que ele ensinava com referência à lei. E é isso que ele 

esclarece no capítulo 7 de Romanos, apresentando três argumentos. Primeiro (1-6), os cristãos "morreram 

para a lei" em Cristo, da mesma forma que "morreram para o pecado". Consequentemente, foram 

"libertados" da lei, isto é, da sua condenação, e agora estão livres — não para pecar, mas para servir no 

"novo modo do Espírito" (7-13). Segundo, escrevendo (creio eu) a partir de seu próprio passado (7-13), 

Paulo argumenta que, embora a lei revele, provoque e condene o pecado, ela não é responsável pelo 

pecado ou pela morte. Pelo contrário, a lei é santa. Paulo exonera a lei.  

 

A justiça que provém de nós mesmos (justiça própria) baseia-se na obediência à lei, e que aqueles que a 

"buscam", portanto, mostram que não estão dispostos a "submeter-se" à justiça de Deus. 

SE TRANSFORMA. 

O Espírito de Cristo, Seu amor, 
abranda o coração.” 
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Paulo introduz Moisés: "A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o 

pecado, transbordou a graça". Ambas as declarações devem ter tido o efeito de uma bomba nos ouvidos dos 

judeus, pois para eles elas devem ter soado como uma antinomia. A primeira parecia lançar a culpa na lei; já 

a segunda minimiza o pecado ao magnificar a graça. Será que o evangelho de Paulo menosprezava a lei e, 

ao mesmo tempo, estimulava o pecado? Paulo responde a segunda acusação em Romanos 6 e a primeira 

em Romanos 7. Duas vezes em Romanos 6 (versículos 1 e 15) ouvimos os críticos de Paulo insinuando que 

ele estaria dizendo que nós podemos continuar pecando para que a graça de Deus continue perdoando. 

Ambas as vezes Paulo responde com um furioso "De maneira nenhuma!". Se um cristão chega ao ponto de 

fazer tal pergunta, é porque nunca entendeu o significado do seu batismo (1-14), nem o da sua conversão 

(15-23). Será que eles não sabiam que o seu batismo significou união com Cristo em sua morte e que a 

morte de Cristo foi uma "morte para o pecado". Enfim amado irmão ao recebemos a justiça de Cristo a lei 

começa a ser escrita no coração por Jesus. Assim temos uma justiça de Deus para uma obediência livre, 

natural, prazerosa e deleitosa. 

 

"Mas, àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça." 

Romanos 4:5. 

 

EM JESUS É FÁCIL SALVAR-SE, DIFÍCIL PERDER-SE! Veja: 

 

"Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e 

aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. 

Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus 11:28-30. O texto está dizendo que o jugo de 

Jesus é duro? Que o fardo é pesado? Não, aqui está dizendo que aqueles que estão com Jesus estão com o 

jugo suave e com o fardo leve. Com Jesus a obediência a Deus é deleitosa, leve, prazerosa e natural! 

 

"Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus." Rm 4:2. 

 

"Ninguém alcança justiça por obediência a lei, pois a justiça de Deus manifesta sem a lei, isto é a justiça de 

Cristo." Rm 3:20-23. 

 

"Aquele que procura tornar-se santo por suas PRÓPRIAS obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo 

que o homem possa fazer sem Cristo, está POLUÍDO de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de 

Cristo, pela fé, que nos pode TORNAR santos. O erro oposto e não menos perigoso é o de que a crença em 

Cristo ISENTE o homem da observância da lei de Deus; que, visto como só pela fé é que nos tornamos 

participantes da graça de Cristo, nossas obras nada têm que ver com nossa redenção. Mas notai aqui que a 

obediência não é mera aquiescência externa, mas sim o serviço de amor. A lei de Deus é uma EXPRESSÃO 

de Sua própria natureza; é uma corporificação do grande princípio do amor, sendo, daí o FUNDAMENTO de 

Seu governo no Céu e na Terra. Se nosso coração é renovado à semelhança de Deus, se o amor divino é 

IMPLANTADO na alma, não será então praticado na vida a lei de Deus? IMPLANTADO no coração o 

princípio do amor, renovado o homem segundo a imagem dAquele que o criou, cumpre-se a promessa do 

novo concerto: A obediência — nosso serviço e aliança de amor — é o verdadeiro sinal de discipulado." — 

Ellen G. White –  Caminho a Cristo, págs. 59, 60. 
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"Ora, àquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida." 

Romanos 4:4. 

 

"Mas, àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça." 

Romanos 4:5. 

 

Nunca conseguimos cumprir a justiça de Deus pela obediência à lei. "Aquele que procura tornar-se santo por 

suas PRÓPRIAS obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo, está 

POLUÍDO de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo, pela fé, que nos pode TORNAR santos.― – 

Ellen G. White –  Caminho a Cristo, pág. 59. 

 

Querer alcançar a justiça de Deus pela obediência à lei é tentar o impossível. É fazer uma reforma externa, 

onde vivemos apenas de aparência, demostrando piedade externa e por dentro somos pior do que os anjos 

caídos, sendo rigorosos com os outros e piedosos conosco. Este método é egoísta e sempre com (regras + 

regras – relacionamentos), resultado disso: pessoas adoecidas, amarguradas, azedas, rancorosas, odiosas e 

endurecidas. "Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus." 

Romanos 4:2. Fogo Sagrado. Batismo do Fogo do Espírito Santo! Queimando toda a hipocrisia e falsidade 

no coração de Seu povo. Derretendo toda a escória de sentimentos ruins, purificando a alma do ódio, do 

rancor, das rivalidades, da amargura e do fel. Fogo Sagrado inundando a nossa alma do amor, 

transbordando de doçura e ternura. O maravilhoso Jesus habitando em Seu povo. Tributemos honra e glória 

e ainda para surpresa de Seu povo escreve a lei em nossos corações. Salvador completo! Atinge primeiro o 

mais importante inundando nossa alma de bondade e pureza! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESUS FAZ A RECONCILIAÇÃO DO HOMEM COM DEUS ELIMINANDO A CAUSA DA HOSTILIDADE 

PARA COM A OBEDIÊNCIA A LEI DE DEUS. 

 

"E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades." Efésios 2:16. Cristo 

elimina, extingue a causa da inimizade, a natureza hostil, odiosa e inimiga da lei de Deus. Então aquela força 

contrária, natural do homem da desobediência à lei de Deus, é desfeita pelo poder libertador de Jesus. Por 

isso Jesus é seu Salvador; ou seja, Ele salva você desta perdição da transgressão da lei de Deus, da 

rebelião à vontade do Altíssimo. No momento em que Jesus entra na sua vida você é livre da escravidão da 

desobediência, tornando a obediência natural, deleitosa, prazerosa, num jugo suave. Jesus sejas Louvado! 

Espalhe as Boas Novas! 
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JESUS DESFAZ A INIMIZADE DA FORÇA DA TRANSGRESSÃO À LEI DE DEUS NA NATUREZA 

HUMANA E ASSIM A OBEDIÊNCIA SE TORNA NATURAL, REMOVENDO A FORÇA OPOSITORA DA 

DESOBEDIÊNCIA DA LEI . 

 

"Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar 

em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz." Efésios 2:15. Na carne de Jesus, o pecado foi 

condenado na carne; ou seja a força da transgressão foi subjugada, Rm 8:3. A força da transgressão Ele 

venceu, de modo que Jesus teve na sua carne uma obediência natural. 

 

"Ele revestiu Sua natureza divina com trajes de humanidade."  - Elle G. White – Filhos e Filhas de Deus, pág. 

11. 

 

Jesus era Divino-Humano e com sua natureza divina redimiu sua humanidade. Quando Jesus habita em nós, 

Ele faz o mesmo processo que fez em sua carne. Ele desfaz a inimizade da lei de Deus, e assim dos dois; 

"Ele e você" unidos criam um novo homem. "Aquele que está em Cristo nova criatura é." 2 Co. 5:17. Jesus 

participa consigo oferecendo Sua natureza divina, natureza divina capaz de salvá-lo da corrupção da 

natureza humana, ver 2 Pedro 1:4. Tornando natural a obediência de Seus remidos. Jesus é Poderoso 

Redentor!  

 

"A minha graça te basta e é suficiente para inutilizar os malefícios do espinho em sua carne." 2 Co.12:9. 

 

Defeitos e situações podem constituir um espinho doloroso. Entretanto a graça de Jesus; ou seja a bondade 

de Jesus torna inútil os malefícios do espinho. O espinho vai continuar lá, mas não terá o poder mais de ferir. 

A bondade de Jesus vai crescendo e a dor do espinho diminuindo até que a bondade chega num nível onde 

o poder do espinho é anulado. O amor e a graça de Jesus vencerá o fel e a dor. Assim temos um regozijo 

sem fim na presença maravilhosa da graça de Jesus! Portanto, devemos glorificar e exaltar o nome de 

Jesus! 

 

"Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei." Romanos 3:28 

 

A justificação (cuja fonte é Deus e Sua graça, cuja base é Cristo e a cruz e cujo meio é somente a fé, 

completamente à parte das obras) constitui o cerne do evangelho e é uma característica singular do 

cristianismo. Nenhum outro sistema, ideologia ou religião proclama um perdão gratuito e uma nova vida para 

aqueles que nada fizeram para merecê-los, mas que, ao invés disso, muito fizeram para merecer o 

julgamento. Pelo contrário, todos os sistemas ensinam alguma forma de auto-salvação através das boas 

obras da religião, da piedade ou da filantropia. Já o cristianismo, em sua essência, nem mesmo é uma 

religião; é um evangelho, o evangelho, a boa nova de que a graça de Deus desviou a Sua ira, que o Filho de 

Deus morreu a nossa morte e carregou a nossa condenação, que Deus tem misericórdia de quem não 

merece e que a nós nada mais resta a fazer ou mesmo contribuir. A única função da fé é receber o que a 

graça oferece. 
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A lei não tem o papel de nos salvar, a primeira palavra chave para isso chama-se apolytrõsis, isto é, 

redenção. É um termo comercial emprestado dos mercados, da mesma forma que "justificação" é um termo 

legal emprestado dos tribunais. No Antigo Testamento ela era usada para escravos que eram comprados 

para serem libertados; dizia-se que eles haviam sido "remidos". O termo também era usado metaforicamente 

com referência ao povo de Israel, que foi "remido" do cativeiro, primeiro no Egito, depois na Babilônia, e em 

seguida restaurado à sua própria terra. Nós, de igual maneira, éramos escravos ou cativos, presas do nosso 

pecado e da culpa e completamente incapazes de libertar-nos. Mas Jesus Cristo nos "redimiu", nos comprou 

e libertou-nos do cativeiro, derramando, como preço pelo resgate, o seu próprio sangue. Ele mesmo dissera 

que o propósito da sua vinda era para "dar a sua vida em resgate por muitos". E agora, em consequência de 

sua aquisição ou "salvamento por resgate", nós pertencemos a Ele. 

 

Observação: Boa parte das informações desta sessão 3.4, JUSTIÇA PELA FÉ, foram coletados do Livro 

Comentários de Romanos de John Stott, do qual estou em plena harmonia. 

 

3.5. NÓS NÃO NOS PERDEMOS POR CAUSA DE NOSSAS FRAQUEZAS E PECADOS, MAS, NOS 

PERDEMOS PELA NOSSA INCREDULIDADE NA OBRA DE CRISTO NA CRUZ. 

 

Na cruz do calvário Cristo fez a provisão para a expiação dos nossos pecados que são removidos através do 

trabalho que Ele realiza no Santuário Celestial. Certamente não podemos ser condenados por pecados que 

Jesus já pagou. Então, o único pecado que pode trazer condenação, e pelo qual Jesus não pagou, é a 

descrença na obra de Jesus, ou seja, a incredulidade. 

 

Quando reconhecemos que Deus lhe é absoluto, neste momento essa declaração é verdadeira Nele e em 

nós. Isto significa crer em Deus, crer em Sua palavra, ter a Sua palavra residindo em nós. A palavra de Deus 

é verdadeira, mesmo que ninguém sobre a terra nela creia. 

 

Mas se você crer na palavra de Deus, então a Sua palavra estará em você. ―Se permanecerdes em Mim e as 

Minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito―. Jo. 15: 7. ―A fé que tens, 

tem-na para ti mesmo perante Deus―. Rm.14: 22. 

 

Se você não crer por si mesmo exatamente agora (não ontem, nem amanhã), não tem fé na realidade. ―Eis 

agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação―. II Co. 6: 2. ―Agora . . . se manifestou a 

justiça de Deus . . . mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem―. Rm. 3: 21,22. 

 

No momento em que o pecador crê em Cristo, ele se apresenta à vista de Deus sem condenação; pois a 

justiça de Cristo é sua; a perfeita obediência de Cristo é-lhe imputada. O que você deseja exatamente 

agora? Deseja a justiça de Deus ou deseja manter os seus pecados? 

 

―Sendo justificados gratuitamente por Sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus; a quem 

Deus propôs no Seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a Sua justiça, por ter Deus, 

na Sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos―. Rm. 3: 24,25. ―Sendo‖ está no 

tempo presente agora, todos quantos creem têm os seus pecados perdoados. 
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Agora a justiça é declarada para você para a remissão dos seus pecados somente creia-o agora. Isto é 

suficiente porque ele declara: ―Tendo em vista a manifestação da Sua justiça no tempo presente para Ele 

mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus―. Rm. 3: 26. 

 

Os requisitos de Deus são satisfeitos pela provisão de Deus. Aceitará você a provisão de Deus? ―Mas ao que 

não trabalha, porém crê Naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça―. Rm. 4:5. 

 

Esta é a palavra da vida. Se viver pela fé, viver pela palavra de Deus exatamente agora, crendo na promessa 

dada por Deus, a palavra de Deus exatamente agora será verdadeira em você. ―Abraão creu em Deus, e 

isso lhe foi imputado para justiça―. Rm. 4:3. 

 

―E não somente por causa dele está isto escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, 

posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre 

os mortos a Jesus Nosso Senhor; o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por 

causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso 

Senhor Jesus Cristo―. Rm. 4:23-25 e 5:1. 

 

 

Agora, neste tempo, esta é uma verdade; é verdade Nele. Agora, neste tempo, permita que isso seja 

verdade em você. 

 

Não vivo eu = não existe vida para o pecado e suas fraquezas / Mas Cristo vive em mim = vida para viver a 

vontade de Deus. 

 

3.6. VIVA E OBEDEÇA 

 

O primeiro passo é receber pela fé a vida nova que Cristo nos outorga e depois a obediência é um resultado 

da vida de Cristo em nós. 

 

―Se mediante a graça de Cristo seu povo transforma-se em vasos novos, Ele os encherá com vinho novo. 

Deus concederá luz adicional e se recuperarão algumas verdades antigas, que serão repostas na prateleira 

da verdade, e onde quer que vão seus obreiros, triunfarão. Como embaixadores de Cristo, examinarão as 

escrituras para investigar as verdades que se acham ocultas debaixo dos escombros do erro. E comunicarão 

a outros cada raio de luz que receberão. Haverá um só interesse prevalecente, um só propósito que 

absorverá todos os demais: Cristo, justiça nossa.‖ –  Ellen G. White –  Filhos e Filhas de Deus, pág. 261. 

 

―A salvação – tanto a justificação como a santificação – é pela fé―  Topeka Daily, 14 de maio de 1889. 

 

―Tudo quanto não está inteiramente sujeito a Cristo é impulsionado pelo espírito do anticristo.‖ 1891 GCB 

245. 

 

O que efetuou Cristo. ―Deus trouxe a salvação a todos os homens, e a deu a cada um deles; mas 

desgraçadamente, a maioria a despreza e rejeita. O julgamento revelará o fato de que a cada ser humano se 

lhe deu plena salvação, e também que tudo perdeu por rejeitar deliberadamente o direito de primogenitura 



44 

que lhe foi dado como posse.‖  Waggoner Ellet J., ―As Boas Novas – Gálatas Versículo a Versículo‖, pág. 27. 

 

―Alguém dirá irrefletidamente: ―Isso me tranquiliza: no que respeita à lei, posso fazer o que quiser, posto que 

todos fomos redimidos‖. É certo que todos fomos redimidos, mas não todos aceitaram a redenção. Muitos 

dizem de Cristo: ‗não queremos que este homem reine sobre nós‘, e afastam deles a bênção de Deus. Mas a 

redenção é para todos. Todos foram comprados com o precioso sangue –a vida– de Cristo, e todos podem, 

se assim o quiserem, ser libertos do pecado e da morte―  Ibid., pág. 51. 

 

3.7. AS VESTES BRANCAS FORAM ADQUIRIDAS PELA VITÓRIA DE CRISTO EM SUA HUMANIDADE 

 

Nossa justiça própria é trapo de imundícia, jamais com nosso zelo podemos adquirir pureza e sermos aceitos 

por Deus. Entretanto, podemos ser aceitos e curados de nossa nudez espiritual, mediante as vestes 

imaculadas de Jesus. Sua justiça (Vestes de Cristo) nos são oferecidas gratuitamente, a princípio imputada e 

depois comunicada. Na justiça imputada somos tratados como justos diante de Deus sem termos passados 

pela transformação. Deus, porém quer ir além, trazendo até nós a justiça comunicada, ou seja; o caráter de 

Jesus reproduzido em nós. NEle somos mais que vencedores! NEle somos perfeitos e imaculados!  

 

Analisemos todo o processo da vitória de Jesus em Sua humanidade 

 

―Deveria assumir a posição como cabeça da humanidade, por tomar a natureza, mas não a pecaminosidade 

do homem.‖ –  SDABC, Ellen G. White Comments, vol. 7, pág. 925. 

 

―Sede cuidadosos, extremamente cuidadosos, quando tratais com o tema da natureza humana de 

Cristo; não O representeis perante as pessoas como um homem com propensões para o pecado‖(SDABC, v. 

5., p. 1.113). Ainda no mesmo contexto, Ellen White adverte: ―Nunca, de forma alguma, deixeis a mais leve 

impressão sobre as mentes humanas de que a mancha ou a inclinação para a corrupção permaneceram 

sobre Cristo, ou que Ele de algum modo tenha cedido à corrupção‖ (Ibidem, p. 1.128, 1.129). 

 

A participação de Cristo na plena natureza humana em seu estado decaído é colocada por Ellen White como 

condição sine qua non para a salvação do homem. 

A MINHA GRAÇA 
TE BASTA 

2 Coríntios 12:9 
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―Estava nos planos de Deus que Cristo tomasse sobre Si mesmo a forma e a natureza do homem caído, 

para que Ele pudesse ser aperfeiçoado através do sofrimento, e suportar em Si mesmo a força das 

tentações de Satanás, a fim de que conhecesse melhor como socorrer aqueles que são tentados. Por esse 

ato de condescendência, Ele seria capaz de derramar Suas bênçãos em favor da raça decaída. Assim Cristo 

nos tornou possível sermos participantes de Sua natureza.‖ – Ellen G. White – Review and Herald, 17 de 

Julho de 1900. 
 

Assumiu uma natureza humana caída 
 

―…natureza decaída do homem‖ (Spiritual Gifts, v. 1, p. 25); ―natureza do homem decaído‖ (Primeiros 

Escritos, p. 152); ―natureza do homem caído‖ (Spiritual Gifts, v. 4a, p. 115; Review and Herald, 31 de 

dezembro de 1872; Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874; Spirit of Prophecy, v. 2, p. 39); ―homem 

caído […] onde se achava‖ (Review and Herald, 28 de julho de 1874; Spirit of Prophecy, v. 2, p. 88); 

―natureza sofredora e pesarosa‖ (Spirit of Prophecy, v. 3, p. 261); ―assumiu sua [dos homens] natureza caída‖ 

(Signs of the Times, 23 de setembro de 1889); ―nossa natureza caída, mas não corrompida‖ (Manuscrito 57, 

1890); ―nossa natureza pecaminosa‖ (Review and Herald, 15 de dezembro de 1896; Carta 67, 1902; Signs of 

the Times, 30 de julho de 1902; Review and Herald, 22 de agosto de 1907); ―nossa natureza em sua 

condição deteriorada‖ (Manuscrito 143, 1897); ―natureza do homem em sua condição caída‖ (Manuscrito 

143, 1897); ―nossa natureza em seu estado deteriorado‖ (Signs of the Times, 9 de junho de 1898); ―natureza 

humana em seu estado decaído‖ (Signs of the Times, 9 de junho de 1898); ―natureza ofensora do homem‖ 

(Manuscrito 166, 1898); ―[tomou] sobre Si nossa natureza caída‖ (O Desejado de Todas as Nações, p. 112); 

―natureza ofensora do homem‖ (Review and Herald, 17 de julho de 1900); ―natureza caída e sofredora, 

degradada e maculada pelo pecado‖ (Youth‘s Instructor, 20 de dezembro de 1900); ―natureza de Adão, o 

transgressor‖ (Manuscrito 141, 1901); ―nível da humanidade decaída‖ (General Conference Bulletin, 23 de 

abril de 1901); ―natureza de Adão, o transgressor‖ (Manuscrito 141, 1901); ―nível da humanidade decaída‖ 

(General Conference Bulletin, 23 de abril de 1901). 
 

Em Sua batalha no deserto, ―a humanidade de Cristo foi posta à prova como nenhum de nós jamais poderá 

saber. Essas foram tentações reais e não simulacros.‖ – Mensagens Seletas, vol. 1, págs. 94,95. 
 

O apóstolo o confirma quando fala das provações que Jesus teve de suportar: ―Ainda não resististes até o 

sangue, combatendo contra o pecado.‖ (Heb. 12:4). 
 

A. T. Jones afirmou: ―Essas vestes foram tecidas em um corpo humano. O corpo humano – a carne de Cristo 

– era o tear, não era? Essa roupa foi tecida em Jesus; na mesma carne que você e eu temos, pois Ele tomou 

parte na mesma carne e sangue que temos. Essa carne, que é sua e minha, foi a que Cristo portou neste 

mundo, a qual foi o tear no qual Deus teceu os trajes para você e eu vestirmos na carne, e Ele quer que os 

usemos agora.‖ – Jones Alonzo T – ―Boletim da Conferência Geral‖, 1893, p. 207. 
 

―Jesus tomou sobre Si a natureza humana, para que pudesse deixar um padrão completo e perfeito para a 

humanidade. Ele propõe tornar-nos semelhantes a Si mesmo, leais a todo propósito, sentimento e 

pensamento, retos de coração, espírito e vida. Isso é cristianismo. Nossa natureza decaída precisa ser 

purificada, enobrecida e consagrada pela obediência à verdade. A fé cristã nunca se harmonizará com os 

princípios mundanos; a integridade cristã é oposta a todo engano e pretexto. O homem que mais acalenta o 

amor de Cristo em seu coração, que reflete a imagem do Salvador mais perfeitamente, é, à vista de Deus, o 

mais nobre e mais honrado sobre a Terra.‖ – Ellen G. White – Testemunhos para a Igreja, Vol. 5, pág. 235. 
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Para demonstrar esse ponto, ele citava Hebreus 2:11: ―Pois tanto o que santifica, como os que são 

santificados, vêm todos de um só…‖Com base nesse verso, Jones concluiu que ―em Sua natureza humana, 

Cristo proveio do homem de quem todos nós viemos… Um homem é a fonte e cabeça de toda a natureza 

humana. E a genealogia de Cristo, como um de nós, origina-se em Adão… Todos vêm de um homem 

segundo a carne; são todos de um. Assim, do lado humano, a natureza de Cristo é precisamente a nossa 

natureza.‖ Ibid., 1895, p. 231. 

 

―Ele... é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões‖ Testemunhos para a Igreja, 

vol. 2, pág. 202. Quando confrontado com esta citação, na Assembléia da Associação Geral de 1895, A. T. 

Jones esclareceu seus pontos de vista sobre a humanidade de Jesus; estabelecendo uma diferença entre a 

carne de Cristo e Sua mente. De acordo com Jones, Jesus ―foi feito semelhante à carne pecaminosa; não 

em semelhança de mente pecaminosa... Sua carne foi como a nossa carne, mas a mente foi a mente de 

Cristo Jesus‖ (General Conference Bulletim 1895, p. 312, 327; veja G. Knight, em From 1888 to Apostasy, p. 

138). 

 

―Não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado‖ O Grande 

Conflito, p. 505. Em relação a Jesus, contudo, Ellen White declara: ―Com Cristo a inimizade era em certo 

sentido natural; em outro sentido foi sobrenatural, visto combinarem-se [nEle] humanidade e divindade. E 

nunca se desenvolveu a inimizade a ponto tão notável como quando Cristo Se tornou habitante da Terra‖ 

Mensagens Escolhidas, v. 1, p. 254. Portanto, ―não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de 

pecado na natureza humana de Cristo‖ Mensagens Escolhidas, v. 1, p. 256.  

 

No Santuário Terrestre, as exigências cruciais para as ofertas que tipificavam o Redentor era que ―nenhuma 

coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor‖ (Lv 22:20). Não é de 

surpreender, portanto, que para Ellen White, ―o homem não pode fazer expiação pelo homem‖, uma vez que 

―sua condição caída constituiria uma oferta imperfeita‖ Review and Herald, 17/12/1872, citado por W. 

Whidden, Ellen White e a Humanidade de Cristo, p. 38. Assim, ela afirma: ―Por um lado, Cristo é um 

representante perfeito de Deus; por outro, Ele é um espécime perfeito da humanidade sem pecado‖ SDABC, 

v. 7, p. 907. A conclusão lógica é inevitável e reveladora: ―Ele não necessitou de expiação‖ Review and 

Herald, 09/21/1886. Foi o nosso perfeito, imaculado, puro e todo-suficiente Redentor! 

 

―Ele... é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões‖ Testemunhos para a Igreja, 

v. 2, p. 202. 
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Podemos vencer como Jesus? 

 

"Ao que vencer lhe concederei que se assente Comigo no Meu Trono; ASSIM COMO EU VENCI e Me 

Assentei com Meu Pai no Seu Trono." Apocalipse 3:21. 

 

"É CERTO que se não VENCERMOS COMO CRISTO VENCEU, não poderemos ter um assento com Ele no 

Seu trono." No Deserto da Tentação, p. 95.2. 

 

"O Filho de Deus era sem defeito. Nós devemos ter como alvo essa perfeição, e VENCER COMO ELE 

VENCEU, se é que queremos ter assento à Sua mão direita." Mente, Caráter e Personalidade, vol. 1, p. 

125.5. 

 

"UNICAMENTE vencendo como Cristo venceu, havemos de alcançar a coroa da vida." A Ciência do Bom 

Viver, p. 455.2. 

 

"Somente os que são santos, os que seguiram inteiramente o manso Modelo, exclamaram com transportes 

de júbilo ao contemplá-lo; 'Este é o nosso Redentor, a quem esperávamos. Os santos transformados são 

então levados para o alto juntamente com os anjos a encontrar o Senhor nos ares, para nunca mais se 

separarem do objeto do seu amor." Primeiros Escritos, p. 110. 

 

Estamos unidos ao Salvador? 

 

―O Salvador tomou sobre Si as enfermidades humanas, e viveu uma vida SEM PECADO, a fim de os 

homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem 

vencer. Cristo veio para nos tornar ‗participantes da natureza divina‘ (2 Pe.1.4), e Sua vida declara que a 

humanidade, unida à divindade, NÃO COMETE PECADO.‖ A Ciência do Bom Viver, pág. 180. 

 

"Por AMOR aos pecadores, Ele resistia à tentação. Deveria ser um VENCEDOR para que eles pudessem 

VENCER, para que pudessem ser IGUAIS aos anjos e dignos de ser reconhecidos como filhos de Deus." 

Vida e Ensino, 35. 

 

Sua natureza humana era sem pecado 

 

―[Contraste com] condição pecaminosa e caída [do homem]‖ (Review and Herald, 17 de dezembro de 1872); 

―natureza humana […] completo, perfeito, imaculado‖ (Review and Herald, 28 de janeiro de 1882); ―[natureza] 

superior à do homem caído‖ (Signs of the Times, 4 de agosto de 1887); ―Sua natureza santa‖ (Review and 

Herald, 8 de novembro de 1887); ―Sua natureza era mais elevada, pura e santa‖ (Review and Herald, 11 de 

setembro de 1888); ―Sua natureza finita era pura e sem mancha‖ (Manuscrito 57, 1890); ―natureza […] não 

corrompida‖ (Manuscrito 57, 1890); ―sem pecado e elevado por natureza‖ (Signs of the Times, 20 de fevereiro 

de 1893); ―natureza […] sem pecado‖ (Youth‘s Instructor, 16 de agosto de 1894); ―humanidade […] chamada 

de ‗o ente santo‘‖ (Signs of the Times, 16 de janeiro de 1896); ―Sua natureza espiritual era isenta de toda 

mancha de pecado‖ (Manuscrito 42, 1897; Signs of the Times, 9 de dezembro de 1897); ―inexistência de 

pecaminosidade na natureza humana de Cristo‖ (Manuscrito 143, 1897); ―perfeita ausência de pecado na 

natureza humana de Cristo‖ (Signs of the Times, 9 de junho de 1898); ―em Sua natureza era vista a perfeição 
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da humanidade‖ (Signs of the Times, 16 de junho de 1898); ―espécime perfeito de humanidade sem pecado‖ 

(Manuscrito 44, 1898); ―Sua própria natureza sem pecado‖ (Manuscrito 166, 1898); ―[contraste com] 

humanidade degradada [e] seres caídos‖ (Manuscrito 165, 1899); ―Sua própria natureza sem pecado‖ 

(Review and Herald, 17 de julho de 1900); ―a mesma natureza sobre a qual, no Éden, Satanás obteve vitória‖ 

(Youth‘s Instructor, 25 de abril de 1901); ―não [possuía] a pecaminosidade do homem‖ (Signs of the Times, 29 

de maio de 1901); ―Sua natureza sem pecado‖ (Carta 67, 1902); ―não havia nEle […] pecaminosidade‖ 

(Signs of the Times, 30 de julho de 1902). 

 

Concluímos que Cristo assumiu uma natureza caída, mas não seu pecado, não sua corrupção, viveu na 

semelhança do homem caído, mas ao mesmo tempo era o imaculado Filho de Deus. Sofreu tentações e 

provas dos homens decaídos, mas Sua oferta na cruz foi do imaculado Filho de Deus. Ele é primariamente 

nosso Salvador e deve ser adorado e servido como nosso substituto, como também nosso perfeito exemplo 

em vencer as tentações. A vitória de Jesus na humanidade caída constitui as vestes de linho fino e ao 

recebermos Suas vestes somos mais que vencedores! As vestes de Jesus nos cura da doença da justiça 

própria, do legalismo e do farisaísmo.  

 

 

Apocalipse 3:5 
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É urgente a nossa necessidade do colírio do Santo Espírito de Deus, sermos guiados pela luz celestial e ver 

a nossa real condição diante de Deus. Nossa cegueira espiritual pode finalmente ser curada. 

 

―Nenhuma forma exterior pode tornar-nos puros; nenhuma ordenança administrada pelo mais santo dos 

homens pode tomar o lugar do batismo do Espírito Santo. O Espírito de Deus precisa fazer Sua obra no 

coração. Todos os que não experimentaram Seu poder regenerador são joio entre o trigo. Nosso Senhor está 

com a peneira na mão e limpará totalmente Sua eira. No dia final Ele fará diferença ―entre o que serve a 

Deus e o que não O serve‖. Ml 3:18‖ - Ellen G. White – Testemunhos para a Igreja, Vol. 5, pág. 227. 

 

Nossos olhos precisam abrir-se para a obra da regeneração, de sermos não apenas perdoados pelo sangue 

de Jesus, mas também sermos transformados na imagem de Jesus. O Santo Espírito de Deus quer nos 

curar de nosso estado laodiceano e fará isso caso permitamos. 

 

―A função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Cristo: ―E quando Ele vier, 

convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo‖. João 16:8. É o Espírito Santo que convence do 

pecado. Se o pecador atender à vivificadora influência do Espírito, será levado ao arrependimento e 

despertado para a importância de obedecer aos reclamos divinos.‖ – Ellen G. White – Atos dos Apóstolos, 

pág. 28. 

 

Ele vos batizará com o Santo Espírito de Deus! 

 

"E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento; mas Aquele que vem após mim é mais 

poderoso do que eu; cujas alparcas não sou digno de levar; Ele vos batizará com o Espírito Santo, e com 

FOGO." Mateus 3:11 - Espírito Santo de Deus é FOGO E PODER, do grego "dunámis" "dinamite". Dinamite 

tem poder e este poder não se usa em areia fofa ou terra arada, mas na rocha mais dura: este poder quebra 

a rocha em pedaços. O poder do Santo Espírito de Deus é para locais onde o chão é duro, duro como 

granito, como rocha. Aí o Espírito de Deus é mais eficaz. Este poder dissolve o coração mais endurecido e 

começa o reavivamento. Quando digo "avivamento", estou me referindo a quando Deus fende os céus e 

desce, as montanhas se derretem e o fogo realmente queima. Deus vem para o nosso meio e todos 

tomamos consciência da Sua presença.  

            "Se alguém crê em Mim, 
                                 rios de água viva 

               fluirão do seu interior" 
Joao 7:38. 
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―Não seria de surpreender se houvesse alguns que, não sendo muito equilibrados mentalmente falassem e 

agissem indiscretamente; pois onde quer e quando quer que o Senhor opere no conceder genuína bênção, 

revela-se sempre também uma falsificação, de modo a anular a obra verdadeira de Deus. Devemos, 

portanto, ser extremamente cuidadosos, e andar humildemente diante de Deus, para que possamos ter o 

colírio espiritual e distinguir a operação do Espírito Santo de Deus da manifestação daquele espírito que quer 

introduzir desenfreada licença e fanatismo. ―Pelos seus frutos os conhecereis.‖ Mateus 7:20. Os que estão 

realmente contemplando a Cristo serão transformados à Sua imagem, como pelo Espírito do Senhor, e 

crescerão à plena estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus inspirará aos 

homens amor e pureza; e manifestar-se-á refinamento em seu caráter.‖ – Ellen G. White – Mensagens 

Escolhidas, Vol. 1, pág. 142. 
 

O Espírito Santo de Deus traz o Ágape para nossos corações 

 

―E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a tribulação produz a 

paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, 

porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.‖ 

Romanos 5:3-5. 
 

"O Espírito Santo trará o amor de Deus ao coração de modo que nos deleitaremos em cumprir Sua vontade.― 

– Ellen G. White – Vida de Jesus, pág. 43. 
 

"Quando o povo de Deus colocar o dom da fala sob a influência e controle do Espírito Santo, milhares 

ouvirão a mensagem de que Deus é AMOR de que Ele ―amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho 

unigênito, para que todo o que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna‖. João 3:16. Seu coração de 

AMOR infinito abarca todo ser humano. Seu AMOR é uma inexaurível fonte de alegria e paz. É tão 

duradouro quanto a eternidade. É a fonte aberta para Judá e Jerusalém. Toda pessoa pode satisfazer-se de 

Seu infalível suprimento. Este amor é a vida de Deus, operando com poder transformador na alma, 

aperfeiçoando o caráter cristão, fazendo dos seres humanos participantes da natureza divina. Mediante 

Cristo essa viva corrente de amor e vida flui para o mundo." – Ellen G. White – Carta 67, 1902. 

E Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique 
convosco para sempre; 

 
 
 

O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, 
porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, 

porque habita convosco, e estará em vós. 
 
 
 

Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós. 
 

     João 14:16,17,18 
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Viver mediante o Espírito!  

 

―Aquele que quiser salvar a sua vida (nephesh; psuche) perdê-la-á mas aquele que perder a sua vida 

encontrará a vida (zoe) eterna‖ João.12:25. 

 

No estudo deste texto, Cristo realça o valor de uma vida em detrimento de outra vida, Ele mostra a 

importância de abandonar a vida da alma (nephesh – hebraico /psuche – grego = vida natural/animada) e 

buscar nEle a vida (zoe – grego = vida elevada, vida do espírito) eterna. 

 

No momento que existe a concepção do óvulo, inicia-se o milagre da vida (nephesh/psuche); a vida toma 

forma e este ser será composto de carne e sangue / carne = basar/sarx = caída pecaminosa. 

 

Todos os seres humanos nascem e vivem motivados pela vida da alma, e todos nascem com o espírito 

adormecido ou inutilizado, os espíritos dos homens não têm vida, a não ser quando este aceita a Jesus, e 

Ele que é o Espírito que dá vida – Rm. 8:2 – concede vida ao espírito humano que estava adormecido. 

 

―Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos 

conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.‖— 1Coríntios 2:12. 

 

"Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se 

alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal NÃO É DELE." Romanos 8:9 - σάρξ , denota "mera natureza 

humana, a natureza terrena do homem, à parte da influência divina, e portanto propensa ao pecado e oposta 

a Deus"; ou seja se estás vivendo na carne, pelas paixões carnais da carne pecaminosa, você não é de 

Cristo, "pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões" Gálatas. 5:24. 

 

A Circuncisão de Cristo 

 

"Nele também fostes CIRCUNCIDADOS, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita 

por Cristo, que é o DESPOJAR da carne pecaminosa." Cl. 2:11- DESPOJAR DA CARNE PECAMINOSA = 

JAMAIS VIVER NAS PAIXÕES CARNAIS, A CIRCUNCISÃO DE CRISTO CORTA ESTE VÍNCULO 

ESCRAVIZANTE E MORTAL. "Andai no Espírito e JAMAIS cumprireis os desejos carnais" Gálatas 5:16. 

 

―Uma vez que é esse o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo 

dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? O 

Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que O servem do que os pais a dar boas dádivas a 

seus filhos. Cada obreiro deve fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito. Grupos de obreiros 

cristãos se devem reunir para suplicar auxílio especial, sabedoria celestial, para que saibam como planejar e 

executar sabiamente. Principalmente, devem eles orar para que Deus batize Seus embaixadores escolhidos 

nos campos missionários, com uma rica medida do Seu Espírito. A presença do Espírito com os obreiros de 

Deus dará à proclamação da verdade um poder que nem toda a honra ou glória do mundo dariam.‖ – Ellen 

G. White – Atos dos Apóstolos, pág. 27. 

 

"Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia LUZ, PODER e muito AMOR, GOZO 

e PAZ." – Ellen G. White – Primeiros Escritos, pág. 55. 
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4.1. NASCER DO ESPÍRITO 

 

―O novo nascimento transcende totalmente ao velho. ‗Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As 

coisas velhas passaram, tudo é novo e tudo isto provém de Deus‘ II Co. 5:17,18, quem toma Deus como a 

porção de sua herança (Sl. 16:5), tem em seu interior um poder que opera para justiça, muito mais forte que 

o poder de suas tendências herdadas ao mal; tanto como mais forte é nosso Pai celestial que nossos pais 

terrestres‖ Waggoner Ellet J.,  ―The Everlasting Covenant‖, pág. 66. 

 

A partir deste momento o homem nasce do espírito, ao ter vida no espírito do homem ele cumpre o que 

Jesus ensinou: ―Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se o fizer, o remendo novo 

rompe, e a rotura fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rompe os 

odres, e estragam-se tanto o vinho como os odres. O vinho novo deve ser posto em odres novos‖ Mc. 

2:21,22. 

 

―…aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne 

(alma) é carne(alma), mas o que é nascido do Espírito (Vida através do Espírito que dá vida) é espírito (zoe)‖ 

Jo 3:5,6 – o homem deve nascer de novo – todos nascem da alma, poucos porém nascem do espírito para a 

vida eterna. 

 

―Como o vento, que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir, assim é o trabalho do 

Espírito de Deus no coração humano. Essa virtude restauradora que nenhum olho humano pode ver, gera 

uma vida nova; cria um novo ser, à imagem divina‖.  -  Ellen G. White – Caminho a Cristo, pág.57. 

 

Jesus ao tomar a natureza humana se fez carne (basar/sarx = caída pecaminosa) e habitou entre nós – 

―Portanto visto que os filhos participam da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas…‖ Hb 

2:14 – Qual a diferença do nascimento de Jesus com os demais seres humanos? – A diferença é que Jesus 

é um espírito vivificante, ou seja; apesar de ter tomado a carne pecaminosa, Ele tinha vida em Seu espírito 

(zoe), ao contrário da raça humana que nasce com o espírito adormecido/inutilizado/morto. 

Na verdade, na verdade te digo que aquele que não 
nascer da água e do Espírito, não pode entrar no 

Reino de Deus. 

João 3:5 
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4.2. A UNIÃO DO HUMANO COM O ESPÍRITO DE CRISTO (I.E NATUREZA DIVINA) VENCE O MUNDO 

 

Cristo que veio em vida de espírito = natureza divina + natureza pecaminosa, demonstrou por 33 anos que 

esta união vence as fraquezas da carne e motivou a todos a receber através dEle a vida no espírito = 

natureza divina. – e consequentemente obter a mesma vitória em carne pecaminosa. 

 

Jesus ensinou que: ―O espírito é que vivifica, a carne para nada serve…‖ Jo. 6:63. O espírito do homem é 

quem recebe a vida de Cristo; a carne que possui a vida da alma está corrompida pelo pecado e deve ser 

crucificada e finalmente destruída por ocasião da parousia. (2ª vinda) 

 

―Permanecendo no Espírito, andando no Espírito, a carne com suas concupiscências não tem mais poder 

sobre nós do que teria se estivéssemos realmente mortos  e enterrados… A carne segue sendo corruptível, 

segue estando cheia de maus desejos, sempre disposta a rebelar-se contra o Espírito; mas enquanto nos 

submetermos à vontade de Deus, o Espírito mantém a carne em sujeição … O Espírito de vida em Cristo – a 

vida de Cristo -, dá-se gratuitamente a todos. ―Quem tem sede e queira, venha e tome de graça da água da 

vida‖ Ap. 22:17″ [27] Waggoner Ellet J., ―As Boas Novas – Gálatas Versículo a Versículo‖, p. 155. 
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“AQUELE QUE SE ARREPENDE DO SEU PECADO E 

ACEITA A DÁDIVA DA VIDA DO FILHO DE DEUS NÃO 

PODE SER VENCIDO.  

Apossando-se pela fé da NATUREZA DIVINA, ele torna-se um filho de 

Deus. Ele ora, ele crê. Quando tentado e provado, reivindica o poder que 

Cristo morreu para dar, e 

 Mensagens Escolhidas vol.3, pág. 334 

4.3. GOVERNADOS PELO ESPÍRITO 

 

―Se habita em vós o Espírito dAquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que 

ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais [carnais], por meio 

do Seu Espírito que em vós habita‖ Rm. 8:11. Por que que Paulo menciona a ressurreição de Jesus? Porque 

este é o teste final. O maior poder do pecado revela-se quando consegue colocar a pessoa na sepultura – 

permanentemente. Você já venceu o sepulcro? É você imune à morte, à segunda morte? 

 

Jesus, porém, venceu a carne o pecado e a sepultura! Como? Foi por Seu próprio poder, ou pelo poder do 

Espírito? Paulo diz que foi pelo poder do Espírito que Jesus Se ergueu dentre os mortos. ―Assim como o 

Espírito manifestou Seu poder sobre o pecado, assim também você, se estiver andando no Espírito, 

sobrepujará a carne, morta em ofensas e pecados, e verá produzida a justiça em você.‖ 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história e o conteúdo da mensagem de 1888 possui um extraordinário interesse para cada adventista no 

mundo inteiro. Ellen White disse em repetidas ocasiões que o fracasso em compreender e aceitar esta 

mensagem atrasou grandemente o progresso da igreja, e tem demorado o triunfo da mensagem do 

"evangelho eterno". 

 

Em nossos dias, as deserções, a apostasia, o fanatismo, as interpretações proféticas contrapostas e as 

incursões do que se conhece como "nova teologia" significam uma praga para a igreja. Como resultado, a 

perda de leigos e pastores foi notável. Esses problemas estão relacionados à confusão e desconhecimento 

da história e a mensagem de 1888. 

 

Os que acreditam no Novo Testamento compreendem que os judeus rejeitaram e crucificaram ao seu 

Messias. Se a nação judaica deseja ficar em paz com Deus, não seria uma excelente idéia que 

compreendessem a sua rejeição e se arrependessem dela? 

 

Se quisermos nos reconciliar com o Senhor, não seria acaso sábio que compreendêssemos nossa história e 

aceitássemos o Seu dom do arrependimento? "Nada temos a temer quanto ao futuro, exceto que nos 

esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos conduziu, e Seu ensino em nossa história passada" (Life 

Sketches, pág. 196). Naturalmente, se deduz que temos tudo a temer, se esquecermos nosso passado e 

ignoramos "Seu ensino em nossa história passada". 
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É animador recordar que Jesus prometeu: "conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará" [João 8:32]. À 

medida que nos aproximamos do fim do tempo, sairá à luz mais e mais verdade, já que Jesus disse, "é-Me 

dado todo o poder no céu e na terra" [Mat. 28:18]. Todo aquele que procura a verdade, pode achar consolo 

em Sua promessa de que ao Lhe pedir pão, não nos dará uma pedra. 

 

Em especial relação à comovedora mensagem de 1888, um número crescente de milhares de adventistas do 

sétimo dia em muitos países, estão descobrindo hoje que o se trata verdadeiramente do que E. White 

descreveu como uma "preciosa" mensagem. Vibram com as boas novas que contém. Renovou sua 

confiança na condução do Senhor e no triunfo final de Sua obra. Vêem a condução do Senhor na história de 

nossa igreja, e se animam na confiança de que Ele levará a bom porto a embarcação do povo de Deus. 

Muitos dão testemunho de que esta mensagem lhes livrou de abandonar a igreja em completo desânimo. 

 

A mensagem de 1888 é, sobretudo, gloriosa boas novas de salvação, somente por fé; uma mensagem de 

libertação do poder controlador do pecado, uma mensagem de esperança espiritual. É uma melhor 

compreensão do "evangelho eterno", em sua relação com a purificação do santuário. Trata-se de uma 

verdade que foi confiada a nós adventistas "Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo.‖ – 

Ellen G. White – Testemunhos para ministros, pág. 92. 

 

Poderão os poderes das trevas impedir que essa mensagem chegue até o último da terra, como o Senhor 

ordenou que acontecesse? A resposta é: 'Não'. Entretanto, há interrogações, perplexidades e objeções que 

assaltam às almas sinceras. A eles dedicamos este trabalho. 

 

Por que o evangelho é tão importante? 

 

Uma verdadeira compreensão do evangelho é precisamente o que necessita de forma desesperada este 

mundo amaldiçoado pelo pecado. Depois da pretensão da cristandade de ter proclamado o evangelho 

durante dois mil anos, a agonia e o mal no mundo parecem ir de mal para pior. Milhões que deveriam 

acreditar em Deus, sentem-se forçados a duvidar que Ele exista, ou que Se preocupe com eles. Poderia isso 

significar que o evangelho não foi ainda pregado em sua pureza?  

 

Por surpreendente que pareça, há mais de um evangelho: (a) a pura verdade que pregaram Paulo e os 

apóstolos –"a graça de Cristo"–, e (b) a falsificação do evangelho, a que Paulo chama "outro evangelho". "O 

qual não é outro", mas se trata na realidade de uma perversão do "evangelho de Cristo". De acordo com as 

fortes palavras do Paulo, qualquer outro evangelho diferente do de Cristo, tem que ser "anátema" - 

condenado (Gál. 1:6-9).  

 

A razão pela qual o inimigo de Cristo se especializa em perverter o evangelho é porque sabe que o 

verdadeiro evangelho "é o poder de Deus para salvação" da alma (Rom. 1:16), da mesma forma que o bom 

alimento o é para a saúde do corpo. Mas uma pequena dose de arsênico mesclada nele resultaria letal. No 

juízo final todos verão que a contínua agonia do mundo foi o resultado direto da perversão do evangelho que 

"Babilônia" proporcionou aos homens (Apoc. 18:24).  

   

Temos nós adventistas algo especial a fazer, na recuperação desse evangelho em sua pureza?  
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Muitos de nós assumimos levianamente que as igrejas evangélicas populares estão proclamando o 

evangelho ao mundo, e que nosso encargo especial é pregar a lei. A hipótese implica que se nós 

acrescentarmos ao seu "evangelho" nossa singular compreensão dos dez mandamentos –incluindo o 

sábado–, obtemos o "mensagem do terceiro anjo". Em outras palavras, a Igreja Adventista não é mais que 

uma igreja entre muitas outras, sem nenhuma contribuição especial a realizar, senão fazer uma lista de 

coisas que as pessoas devem aprender a fazer, se desejam ser salvas. 

 

Mas a verdade é que o Senhor nos deu uma mensagem especial de Boas Novas em que as pessoas têm 

que aprender a crer. O Senhor não suscitou jamais aos adventistas para que pregassem ao mundo o 

legalismo. Nossa comissão específica é recuperar e proclamar justamente as Boas Novas que já são "a 

salvação de Deus" [Luc. 3:6], e que preparam um povo para a segunda vinda de Cristo. De fato, a 

mensagem dos três anjos de Apocalipse 14:6-12 é em um sentido singular "o evangelho eterno" para os 

últimos dias. Tem que tratar-se das melhores novas que o mundo já ouviu. 

 

Como se encaixa a mensagem de 1888 em nossa obra especial? 

 

―Em Sua grande misericórdia, enviou o Senhor‖ esta mensagem, "o começo" do alto clamor descrito em 

Apocalipse 18:1-4. –  Ellen G. White – Testemunhos para os Ministros, págs. 91-93; Review and Herald, 22 

novembro 1892. 

 

Ellen White a reconheceu frequentemente em sua verdadeira identidade (ver Carta B2A, 1892; Ms. 15, 1888, 

etc). Ela nunca disse que consistia em enfatizar o que os pioneiros haviam sustentado, nem tampouco o que 

ensinam as igrejas protestantes evangélicas. 

 

Identificou deste modo a mensagem de 1888 como "aguaceiros celestiais da chuva serôdia" (Special 

Testemunhe, Serie A, Não 6, pág. 19). Anteriormente, tinha declarado que a chuva serôdia viria, ou como 

uma preparação para o alto clamor, ou simultaneamente com ele (Primeiros Escritos, pág. 271; MS. 15, 

1888). Jamais identificou alguma outra mensagem, em qualquer outra ocasião, com a chuva serôdia. Não 

poderia dizer que o alto clamor começou com a mensagem de 1888, a menos que a chuva serôdia a tivesse 

acompanhado. 

 

A chuva serôdia e o alto clamor representam hoje para a igreja o que o nascimento do Messias em Belém 

representou para os judeus. Durante décadas estivemos orando ao Senhor para que nos concedesse o dom 

da chuva serôdia, como oravam os judeus pela chegada do Messias. Tinham que encontrar nEle o 

cumprimento de Seu destino. Entretanto, "não O receberam" (João 1:11). Da mesma maneira, nossa igreja 

espera o cumprimento de seu destino nessa chuva serôdia e no alto clamor que já começaram há mais de 

cem anos. 

 

O que se entende por "alto clamor" e "chuva serôdia"? 

 

Os três anjos de Apocalipse 14:6-12 proclamam uma mensagem mundial, mas o original grego dá a idéia de 

que seu "voar pelo meio do céu" consiste algo parecido ao vôo de um helicóptero sobre as copas das 

árvores. Os 150 anos de história passada indicam ao observador sincero que a mensagem desfrutou até 

aqui de uma difusão mundial muito limitada. 
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Mas o quarto anjo de Apocalipse 18 desce do céu "grande poder; e a terra foi iluminada com a sua glória". 

Esse anjo irrompe como uma grande espaçonave, cuja luz envolve toda a Terra. Clama "com fortaleça em 

alta voz". Aqui temos, por fim, a difusão maciça e final da mensagem. 
 

Visto que Deus é amor, e visto que é imparcial, a mensagem das Suas Boas Novas deve estender-se a 

todos os lugares antes que Cristo possa retornar. Um mensageiro inspirado nos diz que ―O sinal da besta 

será apresentado nalguma forma a toda instituição e a todo indivíduo.…" (Mensagens Escolhidas, vol. III, p. 

396). De acordo com o justo caráter de Deus, todos devem ter igual oportunidade de ouvir a mensagem de 

advertência. 
 

A "chuva serôdia" é o derramamento final do Espírito Santo. Investirá de poder ao povo de Deus, para que 

seja Sua testemunha no conflito final. Embora a "chuva temporã" do Pentecostes tenha sido gloriosa, nos é 

assegurado que o derramamento final do Espírito Santo terá proporções ainda maiores. [O Desejado de 

Todas as Nações, pág. 827; Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 211 etc.]. 
 

Qual é o tema mais importante da mensagem de 1888? 
 

Consiste primariamente na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados" (Review and 

Herald, 22 novembro 1892; Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 363). ―Apresentava a justificação pela fé no 

Fiador… a justiça de Cristo" (Testemunhos para os ministros, págs. 91,92). 
 

Ao ler as centenas de declarações de apoio de E. White à mensagem, desde 1888 até 1896 (ver Apêndice), 

uma pessoa se sente impressionada pela assustadora convicção de que foi "o começo" da revelação final do 

evangelho da justiça pela fé. Tinha que ser mais claro e poderoso do que o nosso povo (e o mundo) tivesse 

ouvido com antecedência, pelo menos desde os dias de Paulo. 
 

Em efeito, uma declaração vai tão longe a ponto de afirmar que foi o começo de uma luz que não se 

compreendeu desde os dias do Paulo, ou melhor, desde o Pentecostes (Review and Herald, 3 de junho de 

1890). Em outras palavras, até o próprio Paulo teria coisas a aprender da "mensagem do terceiro anjo, em 

verdade".  

   

Houve outros aspectos que derivam da mensagem, tais como a reforma de saúde, a reforma na educação e 

na organização, etc. Mas o que alegrou repetidamente o coração de E. White foi a graça superabundante da 

justiça pela fé. É facilmente reconhecível o entusiasmo que traduzem as centenas de declarações de apoio, 

relacionadas a esse aspecto fundamental da mensagem. 
 

Foi a mensagem de 1888 uma mera re-enfatização da pregação de Lutero, Calvino, Wesley, e os 

evangelistas populares do século XIX, tais como Dwight L. Moody e Charles Spurgeon? 
 

O estudo do real conteúdo da mensagem revela diferenças marcantes com os reformadores protestantes do 

século XVI, e dos evangélicos do XIX, ou dos nossos dias. 
 

Ellen White reconheceu tais diferenças. Disse que a mensagem da justificação pela fé apresentado em 1888 

era "a mensagem do terceiro anjo, em verdade" (Review and Herald, 1 abril 1890; Mensagens Escolhidas, 

vol. 1, pág. 372). 
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Isso representa um problema para alguns (dentre nós), visto que é uma idéia muito estendida que não há 

mais que um tipo de justificação pela fé, que é a que ensinam os evangélicos. 

 

Mas uma só pergunta desmascara o problema: Proclamaram Lutero, Calvino, Wesley e os guardadores do 

domingo daqueles dias "a mensagem do terceiro anjo, em verdade"? Se a resposta for afirmativa, então 

carecemos de fundamento denominacional e não há razão para a existência de nossa igreja. De forma 

lógica, a postura generalizada da "re-enfatização" assim o pretende, e propiciou a confusão que levou 

pastores e leigos a abandonarem a igreja. Se os evangélicos pregarem o verdadeiro evangelho da justiça 

pela fé, por que não unir-se a eles? 

 

Até onde sabemos, E. White não descreveu jamais a mensagem como uma re-enfatização do evangelho 

ensinado anteriormente. De fato, afirmou que era "a primeira vez que ouvia de lábios humanos a 

apresentação clara desse tema" que ela jamais havia escutado em uma pregação pública  (Ms. 5, 1889). 

 

Sem dúvida havia certos aspectos menores da mensagem que outros tinham proclamado com antecedência; 

mas ela reconheceu uma perspectiva nova e distinta que nunca antes se viu claramente. Como uma imagem 

que se enfoca com maior nitidez, "Grandes verdades que não foram ouvidas e contempladas desde o dia de 

Pentecoste resplandecerão da Palavra de Deus em sua pureza original" (Fundamentos da Educação Cristã, 

p. 473). Essa é a razão pela qual identificou a mensagem como "o começo" da chuva serôdia e do alto 

clamor, luz que não tinha iluminado até então a Terra com sua glória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aceitarmos a mensagem da justificação pela fé das igrejas populares guardadoras do domingo 

("cristianismo evangélico"), não bastará isso, como substituto da mensagem de 1888? 

 

Se a mensagem de 1888 é "a mensagem do terceiro anjo, em verdade", é evidente a impossibilidade de que 

os conceitos evangélicos possam substituí-lo, já que as igrejas populares guardadoras do domingo não estão 

proclamando a mensagem do selo de Deus e da marca da besta, a não ser a falsificação da mesma. De fato, 

a mensagem da genuína justificação pela fé de 1888, "se manifesta na obediência a todos os mandamentos 

de Deus" (Testemunhos para Ministros, pág. 92). Isso deve incluir a observância do quarto mandamento! 

Entretanto, as igrejas evangélicas se têm oposto categoricamente às verdades do sábado e do santuário, 

durante toda a existência da Igreja Adventista. Em alguma parte há algo que não encaixa. 
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Há verdades fundamentais da expiação, a cruz, o significado do amor e da fé genuínos, a motivação à 

obediência, que na "justificação pela fé" dos evangélicos estão, ou ausentes, ou seriamente distorcidas. As 

mentes mais capazes e profundas entre os evangélicos estão atualmente ocupadas no estudo do real 

problema da expiação. Por que aconteceram 2000 anos de história desde que teve lugar o grande 

acontecimento da cruz, que segundo a compreensão deles era a vitória final? Fora do predeterminismo 

calvinista, são incapazes de dar resposta àqueles que desejam uma razão para a prolongada demora. 

 

O antigo Israel foi tentado e seduzido continuamente pelas falsas doutrinas de seus vizinhos. Aquelas idéias 

pagãs eram aparentemente similares. Uma delas consistia na adoração de Baal. Se o Senhor tem confiado a 

mensagem do terceiro anjo aos Adventistas do Sétimo Dia, temos que esperar que haja tentações similares 

para confundir-nos com uma falsificação da mesma. De alguma forma, tem que emergir uma verdade mais 

clara a partir da cruz de Cristo, do que apresentam as igrejas guardadoras do domingo. 

 

Estivemos ouvindo pregações sobre a justificação pela fé em nossas igrejas, congressos e 

assembléias. No quê difere a mensagem de 1888 do que estivemos ouvindo em todos estes anos 

passados? 

 

Há nela muitas verdades maravilhosas e refrescantes que em geral não são hoje compreendidas. Por 

exemplo: 

 

(1) A revelação da proximidade do Salvador. É o que E. White se referiu como "a mensagem da justiça de 

Cristo". "Justiça" não é o mesmo que "santidade". Em Lucas 1:35 lemos que Ele seria "o Santo, que de ti há 

de nascer". Mas à medida que cresceu como homem e chegou finalmente até a cruz, desenvolveu um 

caráter "justo". A santidade denota o caráter de alguém que é santo em uma natureza impecável. Assim, 

lemos a respeito de "anjos santos". Nunca a respeito de "anjos justos". [Nota: Na condição de sua natureza 

anterior à queda, não falamos tampouco de Adão e Eva como "justos", mas sim como "santos".]. 

 

A justiça denota o caráter daquele que, tendo tomado à natureza humana pecaminosa, resistiu e venceu o 

pecado. Assim, a frase "Cristo, nossa justiça", significa que Cristo "venceu" e "condenou" ao pecado na 

mesma natureza caída e pecaminosa que nós temos. Veio tão próximo de nós há 2000 anos, e para sempre 

a partir de então, que "condenou ao pecado na carne" (Apoc. 3:21; Rom. 8:3). Sendo que o Pai e o Filho são 

Um, e que o Pai estava em Cristo em Sua encarnação, apresenta-se também ao Pai como "justo" (II Cor. 

5:18,19; Rom. 3:26). 

 

Cristo fez do pecado algo obsoleto. Não há já mais desculpa para ele. Fez-se na verdade um de nós, 100% 

Deus, e, entretanto, também 100% homem. "Tomou sobre Sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa 

natureza" (Medicina e Salvação, pág. 181), e assim pode salvar a cada um de nós de nossos pecados, não 

neles. Ele conhece nossas tentações, sendo que, "como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado" (Heb. 

4:15). 

 

Essas Boas Novas comovem o coração humano. Aí está à raiz da verdade que explica os 2000 anos 

transcorridos sem que Cristo tenha vindo, algo que as igrejas populares não podem explicar. 
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(2) O ministério de Cristo no santuário, na expiação final. Aqui é onde a verdade sobre a natureza de Cristo 

brilha em seu esplendor, e transcende a estéril argumentação teológica. O livro de Apocalipse nos mostra um 

povo que por fim constitui "primícias" do sacrifício de Cristo, constituída por "irrepreensíveis" perante o Seu 

trono (14:4-12). A chave de sua vitória está em vencer como Ele venceu (3:21). 
 

Brilha aqui por si mesma a verdade da natureza de Cristo. O ministério sumo-sacerdotal no lugar santíssimo 

do santuário celestial, desde 1844, é uma grande verdade que tem ainda que iluminar a Terra com sua glória, 

e concentrar a atenção sobre os temas do fim do grande conflito (Evangelismo, págs. 222 e 223). A 

identidade de nossa Igreja Adventista depende do fundamento dessa verdade do santuário. Entretanto, é 

bem conhecido o seu virtual desaparecimento das pregações em nossos dias. E nossos irmãos evangélicos 

não ensinam nada que se pareça com esse ministério do Dia da Expiação. 
 

(3) A mensagem de 1888 une a justificação pela fé com essa obra especial da expiação final. É por isso que 

E. White viu nela de forma singular e única "a mensagem do terceiro anjo, em verdade". Alegrou-se em 

reconhecer a tão longamente esperada conexão entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos primeiros meses de 1890, escreveu uma série de artigos na Review and Herald, que demonstraram de 

que forma esta mensagem é a essência da verdade da purificação do santuário (de 21 de janeiro até 3 de 

junho). 
 

(4) A mensagem não consiste em uma ordem severa de "preparai-vos, do contrário…", mas de gloriosas 

boas novas de como preparar-se. Transforma os imperativos adventistas em habilitações evangélicas. 

Revela o Salvador como o divino Médico da alma, que está "próximo, à mão", Aquele que cura toda ferida 

causada pelo pecado na mente do homem. É o grande Originador de todo bálsamo que cura, o elaborador 

do único programa eficaz para confrontar a desesperada necessidade dos viciados em qualquer coisa, do 

alcoólico, até o comprador compulsivo. É também a única esperança para o vício dos santos da Laodicéia de 

mornidão e mundanismo. 
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Era a intenção do céu que os viciados da classe que fosse, achassem salvação "entre os sobreviventes" - ou 

"remanescentes" (Joel 2:32), mais do que nos programas do mundo. Nós, adventistas do sétimo dia, fomos 

chamados para sermos os "primeiros" a exaltar o autêntico Salvador que foi tentado em todas as coisas, 

como é tentado todo viciado sobre a Terra, mas sem pecado. É assim que pode salvar até o pior dos que por 

Ele se chegam a Deus. 

 

(5) A segurança da salvação é algo que deriva da verdade da justificação pela fé apresentada em 1888. O 

calvinismo afirma que Cristo morreu somente pelos eleitos. O arminianismo protesta, e assinala que morreu 

por "todos os homens", mas por sua vez especifica que fez somente algo "provisional", e assim, é possível 

que "todos os homens" sejam justificados se tomarem a iniciativa de fazerem alguma coisa correta. Se o 

pecador não aproveitar a oferta, então a morte de Cristo não significou nem significará nenhum bem para 

ele. Tal é a idéia geral que o nosso povo vêm sustentando. 

 

Os mensageiros de 1888 viram que a cruz significou muito mais que uma mera provisão, na espera da 

iniciativa do pecador. Cristo fez algo por cada ser humano! "Todos os homens" devem sua vida atual ao 

sacrifício de Cristo. A salvação do homem depende da iniciativa de Deus, e a condenação depende da 

iniciativa do homem. Quando o pecador ouve as boas novas e as crê, responde à iniciativa de Deus, e 

experimenta assim a justificação pela fé. 

 

Aqui é onde o conceito de 1888 da justificação pela fé põe em evidência um tipo sutil de legalismo não 

reconhecido anteriormente. Na pura justificação pela fé que o Novo Testamento apresenta, "a jactância… é 

excluída" (Rom. 3:27), mas segundo o ponto de vista popular, o fator chave é a iniciativa do pecador. Pode 

dizer: [eu] aproveitei a oferta, [eu] aceitei a provisão, [eu] fiz a decisão que me levará a céu. O sacrifício de 

Cristo não me fez nenhum bem, até que [eu] tomei alguma determinação a respeito. Assim, subjaz um 

pensamento egocêntrico, e um resíduo de legalismo subliminar. 

 

Essa idéia suporta uma trágica carência. Cristo sofreu realmente da segunda morte "por todos", e fez 

propiciação pelos pecados "de todo o mundo" (Heb. 2:9; I João 2:2). Os pecados de "todos os homens" Lhe 

foram legalmente imputados em Sua morte, de forma que ninguém até agora teve que suportar a plena 

carga de sua culpabilidade (Rom. 5:16-18; II Cor. 5:19). 

 

O resultado é que "todos os homens" vivem porque Ele morreu por eles, creia nisto ou não (II Cor. 5:14,15). 

A cruz do Calvário acha-se "estampada" em cada pão. Isso significa que tanto santos quanto pecadores 

comem seu alimento diário sendo nutridos pelo sacrifício de Cristo (O Desejado, p. 660). Ele "trouxe à luz a 

vida e a incorrupção pelo evangelho" (II Tim. 1:10). A vida a "todos os homens". A imortalidade, além disso, 

aos que crêem. 

 

Sendo que todos os homens vivem devido a que suas transgressões foram imputadas Àquele que morreu 

em seu lugar, é correto dizer que teve lugar uma justificação de tipo legal, em favor de todos os homens 

(alguns preferem chamar de "justificação corporativa", ou "justificação temporária universal"; são términos 

que se referem à mesma verdade). Sendo que "todos os homens" estão sob "condenação" legal "em Adão", 

por nascimento, Cristo deve ser feito o "último Adão", em quem toda a raça humana é legalmente absolvida 

(I Cor. 15:22; Rom. 5:16-18). Tal é o conceito neotestamentário que encerra a repetida expressão "em 

Cristo". 
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Isso não significa que todos os homens serão salvos contra a sua vontade. É possível desprezar e rejeitar o 

dom que Cristo deu a "todos os homens". Ele não vai forçar a ninguém. Mas os mensageiros de 1888 

explicaram que quando o pecador ouve e crê nessas boas novas, suaexperiência da justificação pela fé lhe 

faz então "obediente a todos os mandamentos de Deus", incluindo o sábado do quarto mandamento. Tal é o 

único resultado possível, quando um pecador se aferra na justiça de Cristo mediante uma fé inteligente, 

esclarecida. Não é maravilha que E. White se alegrasse tanto ao ouvir a mensagem pela primeira vez. 

 

Assim, a mensagem de 1888 reconhece a parcela da verdade que há no calvinismo e no arminianismo, mas 

vai mais além de qualquer um deles. Como bem discerne o calvinismo, a salvação do pecador se deve 

inteiramente à iniciativa de Deus. De acordo com o arminianismo, todos os homens têm igual possibilidade 

de salvação. Mas o que nenhum dos dois discerne é que Cristo levou os pecados de "todos os homens", e 

morreu a segunda morte por "todos os homens". Tomou a iniciativa de salvar a todos os homens. A única 

razão pela qual um pecador pode se perder é porque toma a iniciativa de desprezar e rejeitar a justificação 

que já lhe foi dada, e que se tem posto em suas mãos (ver João 3:16-19; 12:48). 

 

Assim, a mensagem de 1888 vê o pecado em uma luz muito mais séria do que é comum entre muitos 

adventistas. Não é um passivo "não fazer nada". O pecado é tão terrível que significa a resistência e rejeição 

contínua da graça salvífica de Deus. [Nota: "Deus fará a cada um a pergunta: O que tens feito com Meu Filho 

Unigênito?… Serão obrigados a dizer: Aborrecemos a Jesus e O lançamos fora. Clamamos: Crucifica-O! 

Crucifica-O! Em Seu lugar, escolhemos a Barrabás" (E. G. W. Comentário Bíblico Adventista, vol. V, P. 

1081,1082)] O pecador não se dá conta do que está fazendo, e necessita que lhe façam tomar consciência 

disso. É nessa luz que pode apreciar o arrependimento em suas verdadeiras dimensões. 

 

(6) O Espírito Santo é muito mais poderoso do que havíamos imaginado. Quando uma pessoa compreende 

e crê quão boas são as boas novas, se dá conta de que é fácil ser salvo, e difícil se perder. 

 

A salvação não depende de que procuremos e encontremos a Deus (que é o elemento comum a toda 

religião pagã no mundo), mas sim de que creiamos que Ele está nos procurando e nos encontrou. O Espírito 

Santo é mais forte que a carne (Gál. 5:16,17), e a graça superabundou muito mais do que possa abundar o 

pecado (Rom. 5:20). 

                “CRISTO ATUA CONTRA O PODER DO PECADO, 
 e onde este abundava, 

MUITO MAIS ABUNDANTE É A GRAÇA.” 

Mensagens Escolhidas 1, pág. 394. 
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(7) Em outras palavras, a mensagem de 1888 eleva o amor de Deus como Salvador, muito acima da 

categoria de algo meramente provisional. Não o apresenta perante o pecador como uma oferta casual de "é 

pegar ou largar", "se não aproveitas a oportunidade, pior para ti". Não. Cristo Se apresenta como o Bom 

Pastor que está procurando ativamente a cada ovelha perdida "até que venha a achá-la" (Luc. 15:4). É 

preciso fazer o pecador ouvir boas novas tão boas como essas. 
 

O amor de Deus fica imensamente clarificado nos conceitos bíblicos da mensagem de 1888. O único 

resultado possível é a substituição das obras mortas por um fervoroso serviço de fé, uma devoção que não 

conhece limites. A mornidão se torna impossível para aquele que compreende e crê no evangelho em sua 

pureza. 
 

(8) A verdade sobre os dois concertos, com seu poder para mudar os corações. Esse conceito singular de 

1888 não é bem compreendido hoje na igreja, nem entre os cristãos evangélicos. Foi mostrado a E. White 

que o Senhor tinha dado aos mensageiros de 1888 a correta compreensão sobre os dois concertos. [Nota: 

"Desde que fiz a declaração, no sábado passado, de que a posição sobre os concertos, tal como foi 

apresentada pelo irmão Waggoner, era verdadeira, parece que muitas mentes têm se sentido aliviadas… 

Levei tempo tomar esta posição, e estou alegre porque o Senhor me persuadiu a dar o testemunho que dei" 

(Carta 30, 1890; The EGW 1888 Materiais, pág. 623). "A noite retrasada me foi mostrado que a evidência em 

relação aos concertos era clara e convincente. Tumesmo [Uriah Smith], o irmão Dan Jones, o irmão Porter e 

outros estão desperdiçando seus poderes investigadores em vão, procurando defender uma posição sobre 

os concertos que é diferente da que o irmão Waggoner apresentou‖ (Carta S59, 1890; Idem, pág. 604, 

também pág. 596,597).]. 
 

Novamente, não se trata de um quebra-cabeça teológico, mas sim de piedade prática. Paulo diz que uma 

incorreta compreensão dos pactos, engendra "servidão" (Gál. 4:24). Sem saber o que estávamos fazendo, 

instruímos no antigo concerto a nossos jovens e meninos durante décadas. O resultado foi à perda espiritual 

de muitos deles. Ao comparar a posição da mensagem de 1888 sobre os dois concertos, com a posição 

geralmente sustentada entre nós, não deveria nos surpreender que 70% de nossos jovens tenham uma 

compreensão deficiente do evangelho (conforme a pesquisa Valuegenesis), e que percamos tantos deles. 
 

Da mesma forma que acontece com uma compreensão errônea da justificação, a posição sobre os dois 

concertos que se opõe à apresentada em 1888, abre a porta a um tipo de motivação egocêntrica, que é a 

essência do legalismo. Não somos salvos fazendo promessas a Deus, mas crendo nas promessas que Ele 

nos faz. (A redescoberta da idéia de 1888 sobre os dois concertos foi à faísca que acendeu o reavivamento 

atual do interesse por esta mensagem). [Nota: Para uma exposição dos dois pactos, ver As Boas Novas, 

Estudos em Gálatas (Waggoner), cap. 3 e 4.]. 
 

(9) A motivação correta para servir a Cristo constitui a dinâmica da autêntica justificação pela fé. A justificação 

legal foi efetuada na cruz por "todos os homens"; é algo objetivo. Motiva o crente a uma completa devoção a 

Cristo, experimentando assim a justificação pela fé, que é algo subjetivo. [Nota: Por contraposição a 

subjetivo. Objetivo significa que tem existência por si mesmo, à margem do pecador. É independente dele, 

está afastado dele no tempo e o espaço. É incondicional e anterior à fé, ao conhecimento, ou qualquer outra 

resposta do homem.] A motivação centrada no eu implica o legalismo. Estar "debaixo da graça" é reconhecer 

a motivação superior imposta por uma apreciação sincera e fervorosa da graça de Cristo. Isso livra da 

motivação inferior que consiste no temor do castigo ou no desejo de recompensa (Rom. 6:14,15; Heb. 2:15; 

O Desejado, p. 480). 
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Embora seja certo que a mensagem de 1888 constitui gloriosas boas novas para os que apreciam a cruz de 

Cristo, abre a possibilidade de muito más novas para aqueles que preferem seguir inconscientes de sua 

verdadeira condição espiritual. Estar "debaixo da lei" é o oposto de estar "debaixo da graça". É por isso que o 

legalismo é a verdadeira essência de toda motivação imposta pelo medo de perder-se ou pelo desejo de 

recompensa. Mas há um remédio: "No amor [ágape] não há temor" (I João 4:18). 

 

o Perfeito Amor Lança Fora o Temor 
 

Por contraste, a preocupação superficial por nossa segurança de salvação, fica em evidência como algo 

pueril. O conceito da graça de 1888 torna possível a libertação dessa profunda raiz de egoísmo. Capacita o 

crente para que compartilhe uma estreita proximidade com Cristo, para que deixe ser incorporado nele, 

estando seu ego "com Cristo… crucificado". Paulo se refere freqüentemente aos crentes como estando em 

Cristo. "Fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da Sua morte" (Rom. 6:5). [Nota: Ver II Cor. 

5:17. Também João 15:4; I João 2:6, etc. Outras versões da Bíblia, em lugar de "plantados", traduzem 

"enxertados", "unidos", "incorporados", etc.]. 

 

Tudo que deixe de alcançar esse ideal constitui um tipo imaturo de justificação pela fé, apropriado somente 

para essa menina que no casamento se encarrega de levar o buquê de flores da noiva (enquanto pensa no 

bolo da festa). A verdadeira noiva tem uma motivação superior: a honra e a vindicação de seu Marido, já que 

finalmente está se "unido", ou incorporando a Ele. 

 

(10) Portanto, a noção de 1888 da "perfeição", não consiste em um desejo de segurança motivado pelo 

temor, mas em uma preocupação centralizada em Cristo, no sentido de cooperar em que Ele receba Sua 

recompensa. A vitória [sobre o pecado] deixa então de estar degradado ao nível da elucubração teológica, 

um campo suscetível para forçar as palavras de E. White, até terminar na contradição. 

 

A verdadeira motivação que deriva de estar "debaixo da graça", seria impossível para o ser  humano 

pecaminoso, a não ser pela revelação do sacrifício de Cristo. Mas o "glorificar-se na cruz" é uma experiência 

ao alcance de todo pecador que a contemple e aceite. Haverá um povo preparado para a vinda de Cristo! 

 

Podemos reclamar para Jones e Waggoner a "inspiração verbal", ou pretender a perfeita exatidão de 

cada uma de suas palavras? 

 

Não, nem tampouco o podemos fazer com as palavras da Bíblia, ou dos escritos do Espírito de Profecia. O 

valor de uma mensagem se encontra na luz que contém, nos conceitos que iluminam as verdades do 

evangelho eterno, que tanto se perdeu de vista. Ninguém pretende reclamar para Jones ou Waggoner o que 

o mesmo E. White jamais reclamou para si. Ela afirmou que eram "mensageiros delegados do Senhor", e 

que tinham "credenciais do céu.‖ 

 

A mensagem dada por Jones e Waggoner, tal como encontramos em seus livros e artigos, contém suas 

próprias credenciais. Comove hoje às almas, porque seus conceitos básicos são tão diferentes e 

refrescantes, que continuam sendo "nova luz". E isso que foram somente "o começo" do "alto clamor" que 

tem que estender-se finalmente a todos os lugares. 
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Hoje necessitamos provisão fresca do "pão da vida". Precisamos recordar que quando Jesus alimentou aos 

cinco mil, disse a Seus discípulos, "Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca" (João 

6:12). Se o Senhor "enviou" a mensagem de 1888, devemos recolher cada "pedaço" que sua providência 

nos concedeu, "para que nada se perca". Com certeza, já é tempo de que o povo de Deus em todo o mundo 

reflita seriamente. Não constitui uma irreverência que peçamos ao Senhor nova luz, enquanto que criticamos 

e rejeitemos a que Ele já nos enviou?  

 

A mensagem de 1888 foi dirigida a uma cultura diferente da nossa hoje. Como pode essa mensagem 

de um século atrás satisfazer as necessidades de um mundo secularizado que deixou de acreditar em 

Deus e na Bíblia?  

 

O homem moderno se confinou em um refúgio subterrâneo com muros seculares de dois metros de 

espessura. Mas o Espírito Santo tem um míssil capaz de penetrar essas paredes: a mensagem de amor 

ágape que emana da cruz de Cristo. 

 

Isso não significa que outros aspectos da mensagem adventista tenham perdido a sua validez. Continua 

certo que a reforma de saúde é "o braço direito da mensagem", e que contribui para vencer os prejuízos. O 

calor da irmandade da igreja é necessário para aliviar as necessidades sociais das pessoas. A educação que 

a igreja sustenta, provê (ao menos em considerável medida) um refúgio para os meninos e adolescentes. 

Nossas 27 crenças fundamentais procuram coesão à nossa filosofia religiosa. Mas persuadir o homem 

moderno secularizado a aderir ao nosso clube não é o mesmo que iluminar a Terra com a glória do 

evangelho. É possível que em nosso "clube" prevaleça ainda à mesma orientação para o ego, que fora dele. 

 

O que faz falta são boas novas que iluminem um mundo entrevado por uma compreensão equivocada de 

Deus, e reconciliar com Ele os corações inimizados e secularizados. 

 

Trata-se de uma compreensão do amor de Deus que transcende os conceitos da moderna Babilônia. "A 

mensagem do terceiro anjo, em verdade" que nos deu em 1888 é o "começo" dessa mensagem. Em 

essência, é a revelação de um amor que vai além da compreensão habitual.  

Necessário vos é NASCER DE NOVO! 
João 3:7 
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Nada que seja menor que a revelação da plena "largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade" 

desse amor, pode bastar. O "alto clamor" não vai ser uma aterradora chamada que induza ao medo, mas 

"uma revelação de Seu caráter de amor.― (Parábolas de Jesus, p. 415). 

 

Se esclarecermos a noção do ágape a um ateu evolucionista, por exemplo, e lhe perguntamos de onde pôde 

surgir uma idéia tão radical, terá que reconhecer que somente pode proceder de certa cruz em uma colina 

solitária conhecida como o Calvário. 

 

"O incomparável amor de Cristo, mediante a agência do Espírito Santo, trará convicção e conversão ao 

coração endurecido" (Cristo Our Righteousness, p. 61). Afirma E. White, em uma declaração desconhecida 

até poucos anos: "Durante anos vi que há um elo quebrado que nos impediu de ganhar os corações, esse 

elo se restaura ao apresentar o amor e a graça de Deus" (Remarks to Presidents, 3 março 1891; Arquivos da 

Associação Geral). 

 

Ninguém pode exaltar a cruz como nós, os adventistas, se humilharmos nossos corações para receber a luz 

que o Senhor nos enviou. Isso é assim porque nenhum outro povo pode compreender, tanto a natureza do 

homem como a de Cristo, segundo a compreensão que o Senhor quis nos outorgar. 

 

O homem secularizado que vive neste último período da era cristã necessita da mesma mensagem que o 

Senhor enviou aos pagãos no primeiro século: Cristo e Este crucificado. Os apóstolos falavam a linguagem 

de seus dias, nós falaremos a dos nossos. Mas a proclamação dessa mesma Cruz continua desafiando o 

pensamento do homem moderno, e penetra as defesas nas quais blindou seu coração mundano. 

 

O "adventismo histórico" gera temor quanto ao juízo investigativo. Provê a mensagem de 1888 uma 

solução para esse problema? 

 

É certo que um temor assim escureceu a igreja por décadas. Roger L. Dudley recolhe essa idéia corrente 

entre jovens estudantes (Why Teenagers Reject Religion, Review and Herald 1978, págs. 9-21). Marvin 

Mooore, em The Refiner‘s Fire (Pacific Press, 1990) reconhece o generalizado problema, e busca 

sinceramente uma solução. 

 

O apóstolo João afirma que ali onde há temor, há uma ausência de ágape, já que "o perfeito amor lança fora 

o temor" (I João 4:18). Teria sido impossível que esse temor sobressaltasse a nossos jovens na década de 

noventa, se tivéssemos aceitado a "preciosa mensagem" na era de 1888, e a partir de então. Esse tipo 

especial de amor, o ágape, é a idéia básica da mensagem. 

 

A solução do problema do temor é revelar o verdadeiro Cristo que veio "em semelhança da carne do pecado, 

pelo pecado condenou o pecado na carne". A verdade libertadora é apresentada nestes termos: "Visto como 

os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte 

aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo; e livrasse todos os que, com medo da morte, 

estavam por toda a vida sujeitos à servidão" (Heb. 2:14,15). 

 

Como a mensagem faz para libertar desse temor? 
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Em todas as suas facetas, está enfocado à realidade do que aconteceu na cruz. Essa "revelação" foi algo 

como os raios do sol através de uma lupa: o início de uma combustão que teria que varrer dos corações 

humanos o temor. 

 

Uma contribuição singular do adventismo à mensagem da cruz é que Cristo morreu o equivalente à segunda 

morte, morte em que renunciou a toda esperança de ressurreição (O Desejado, pág. 753). Quando os 

corações humanos envolvidos no temor vêem o verdadeiro Cristo nessa "revelação" do ágape, identifica-se 

com Ele de tal maneira que o eu fica "com Cristo… junto crucificado", e o crente é enxertado nele, como diz 

Paulo. A união é tão estreita como a de um marido com sua esposa. "De sorte que haja em vós o mesmo 

sentimento que houve também em Cristo Jesus" (Fil. 2:5). O crente se faz um com o Senhor crucificado. 

 

Ao compreender a realidade de Sua descida até as profundidades do inferno a fim de salvar nossas almas, 

ao ver como Se debateu com essa completa aniquilação de toda esperança, como escolheu cair nas trevas 

eternas, em separação perpétua do rosto de Seu Pai, a fim de nos redimir, essa união com Ele começa a 

expandir nosso coração encolhido, de forma que podemos começar a compreender o preço que Lhe custou 

nos salvar. Nunca poderemos copiar o Seu sacrifício, mas podemos apreciá-lo. Contemplamos a grandiosa 

cruz, onde morreu o Príncipe da glória, e isso afasta o temor do nosso coração. 

 

A razão é simples: Ficando claro que nenhum temor pode superar o temor do inferno (perdição, destruição), 

se esse temor é vencido ao apreciar o Seu sacrifício, mediante a identificação com Ele em Sua cruz, então, 

todo temor de ordem inferior tem que ser afastado. 

 

Por exemplo, como poderia o ladrão arrependido sobre a cruz ser atormentado novamente pelo temor? Para 

qualquer outra pessoa que tenha sido crucificada com Cristo se dará uma libertação similar. Não existe em 

todo o universo um temor que possa sobreviver à união sincera com Cristo nessa hora de Sua cruz. 

Entretanto, precisamos repetir uma vez mais que somente à luz da ―mensagem do terceiro anjo, em 

verdade" é possível compreender as plenas dimensões desse sacrifício. 

 

Tal foi o impacto da mensagem de 1888. Recuperou a grande preocupação de Paulo: "O amor [ágape] de 

Cristo nos constrange, julgando nós assim: que, se um morreu por todos, logo todos morreram" (II Cor. 5:14). 

Como poderia alguém que sabe estar "morto" voltar a ter medo de alguma coisa? Como poderia alguém que 

já pisou no inferno (ao estar crucificado com Cristo) estar atemorizado com alguma outra coisa menor que o 

inferno? 

 

Mas não é acaso o medo adventista do juízo investigador precisamente isso, o medo ao inferno? 

 

Sim, desprovido da idéia de 1888, está dominado por esse temor. Mas o "eu" crucificado com Cristo não 

significa o esforço humano por nos torturarmos a nós mesmos em uma agonizante crucificação auto-infligida. 

Sempre é "com Cristo". A mensagem da cruz constrange a uma vida de serviço livre de temor, ―… para que 

os que vivem não vivam mais para si, mas para Aquele que por eles morreu e ressuscitou" (v. 15). 

 

Quando Paulo diz "com Cristo estou junto crucificado", não se está gabando do bom cristão que é, como se 

ele mesmo cravado na cruz, crucificando a si mesmo. O que está dizendo em realidade é:  
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―Ao contemplar a excelsa cruz 

Onde o Rei da glória sucumbiu, 

Tesouros mil que vêem à luz, 

Com grande desdém contemplo eu.‖ 

(Isaac Watts, hino nº 91).   

 

Diz virtualmente: "Meu 'eu' orgulhoso está crucificado com Cristo". O eu não pode viver e reinar mais: Seu 

ágape aniquilou o amor ao eu. E sendo que o eu agora está crucificado com Ele, o temor desapareceu, visto 

que todo temor tem sua origem no amor ao eu. 

 

A mensagem de 1888 colocou a doutrina do juízo investigativo em sua perspectiva correta, introduzindo uma 

motivação cristocêntrica, em lugar da preocupação por nossa própria salvação pessoal. É por isso que E. 

White uniu a mensagem da justificação pela fé de 1888 à verdade do juízo investigativo nessa série especial 

de artigos da Review and Herald, nos primeiros meses de 1890. 

 

Mas há uma declaração de E. White que sempre me preocupou, em O Grande Conflito, págs. 477,478. 

Por que E. White escreveu algo tão terrível? 

 

Possivelmente não tenhamos compreendido bem a citação. Diz assim: 

 

Diz o profeta: "Quem suportará o dia da Sua vinda? E quem subsistirá quando Ele aparecer? Porque Ele 

será como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-Se-á, afinando e purificando a 

prata; e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata: então ao Senhor trarão ofertas em 

justiça." Mal. 3:2 e 3. Os que estiverem vivendo sobre a Terra quando a intercessão de Cristo cessar no 

santuário celestial deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus santo. Suas vestes devem 

estar imaculadas, o caráter liberto de pecado, pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu 

próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo 

prosseguir no Céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, 

deve haver uma obra especial de purificação, ou de afastamento de pecado, entre o povo de Deus na Terra. 

Esta obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. 

 

Este parágrafo possivelmente causou temor entre muitos adventistas, por não terem discernido as boas 

novas que contém. Em um esforço para combater esse medo, alguns instrutores e escritores tentaram evitar 

sua autêntica implicação, rebaixando a norma do que significa estar "sem mancha", ou "desencardidos". 

Contradizem a declaração, sugerindo que nosso caráter não tem motivo para alcançar essa norma. Segundo 

eles, tudo que se precisa é a imputação legal de uma justiça externa. 

Gálatas 2:20 

Já estou crucificado com Cristo; 
           e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim 
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Procura-se fugir do problema afirmando que o Cristo impecável tem que continuar em Seu papel de 

substituição, nos cobrindo assim em nosso contínuo pecar. Segundo esta idéia, tal mediação deve continuar 

depois que "afastamento a intercessão de Cristo no santuário celestial". Mas isso não constitui certamente 

uma explicação válida do parágrafo, mas uma negação do mesmo, que diz exatamente o oposto. 

 

A mensagem de 1888 foi "o começo" da resposta a esse problema: 

 

(a) O sacrifício de Cristo na cruz assegurou a justificação legal para "todos os homens". É então que Se fez 

nosso substituto. Devido a que "o pecado de todos nós" foi imputado a Ele, a "todos os homens" foram 

legalmente imputadas às vestimentas imaculadas [o caráter sem mancha] de Cristo. Todos os homens 

receberam sua vida atual em virtude da morte de Cristo no lugar deles. Assim, todos os homens foram 

"escolhidos" para a salvação. 

 

Todo medo de se perder é banido por uma apreciação profunda e sincera da obra de Cristo na cruz. Nas 

horas últimas da história desta Terra, um povo compreenderá por fim o que isso significa. Como Sumo 

Sacerdote, Cristo cumprirá tudo aquilo para o qual morreu, a fim de que seja algo real, não somente por nós, 

mas também em nós, se não o impedirmos. 

 

(b) A declaração que consideramos especifica claramente que é Cristo quem "desencardirá aos filhos do 

Leví, e os afinará como o ouro e a prata". É "pelo sangue da aspersão" que serão purificados. A purificação 

do santuário não é a obra do homem, mas a obra do Sumo Sacerdote. Deve-se a Sua divina iniciativa. Seu 

povo tem certamente algo a fazer: cooperar com Ele, permitir que Ele atue (Fil. 2:5; 3:15; Col. 3:15, etc). 

 

(c) A purificação do santuário é a "expiação final", o fruto de tudo o que Cristo cumpriu em Sua cruz. Ele é o 

"Salvador do mundo" (João 4:42; I João 4:14). Não somos os salvadores de ninguém, muito menos de nós 

mesmos. 

 

Mas essa declaração diz que é por "seus próprios e diligentes esforços" com que "deverão ser vencedores". 

Minha falta de "diligentes esforços" é o que me enche de temor. 

 

A frase diz: "Pela graça de Deus e seus próprios e diligentes esforços…" O que aparece em primeiro 

lugar? 

 

Está clara a idéia de que o Sumo Sacerdote fará essa obra, se não O impedimos. Nossos "próprios e 

diligentes esforços" são o mesmo que "o amor [ágape] de Cristo nos constrange" que motivava Paulo a viver 

para Cristo e não para si. "O amor de Cristo" desperta uma nova motivação "debaixo da graça" que substitui 

à motivação "debaixo da lei" imposta pelo temor. Nossos próprios e diligentes esforços não são nunca a obra 

de nossa própria iniciativa, mas sempre uma resposta à iniciativa do Espírito Santo, o Consolador que foi 

enviado para que estivesse conosco sempre. 

PORQUE PELA Graça SOIS SALVOS 

Gálatas 2:20 
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O pensamento de nossas vestimentas "sem mancha" não deveria nos atemorizar mais do que atemoriza a 

uma noiva o seu imaculado vestido de casamento, perante o olhar do marido. O que a motiva é somente seu 

amor, avaliação e respeito a ele, não seu temor de que a rejeite. A razão pela qual Cristo enviou a 

mensagem de 1888 foi despertar em Seu povo uma preocupação por Cristo como a que caracteriza a uma 

noiva por seu futuro cônjuge. É uma noção totalmente diferente da habitual preocupação pueril por nossa 

própria segurança. Em uma união tal "com Cristo", o ego cai na insignificância que em toda justiça lhe 

pertence. 

 

Como é que uma "união" assim nos purifica do pecado? 

 

A libertação da preocupação egocêntrica, mediante a união com Cristo, sempre purifica do pecado. O fruto 

que a mensagem de 1888 teria produzido, no caso de que não tivesse sido resistida, teria sido o que expõe 

Apocalipse 19:7,8: 

 

Regozigemo-nos, e alegremo-nos, e demos-Lhe glória; porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a Sua 

esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente; porque o linho fino 

são as justiças dos santos. 

 

Aí encontramos os vestidos "sem mancha". É o "sangue" que realizou a purificação, já que o Marido é o 

Cordeiro que foi imolado. 

 

Nenhum dos redimidos jamais soube 

Quão insondáveis foram as águas que atravessou 

Nem quão tenebrosa foi à noite pela qual o Senhor passou 

Até encontrar a Sua ovelha perdida 

 

Mas finalmente há um povo que aprendeu a apreciar quão profundas foram essas águas que Ele atravessou, 

e quão densas as trevas desse vale da sombra morte que o Cordeiro conheceu. "O sangue da aspersão" é o 

elemento chave no –frequentemente– temido juízo investigativo. Quão trágico é que sua futura algema se 

esteve resistindo durante mais de um século, opondo-se ao Senhor nessa "obra" descrita pelo E. White em 

seu artigo de 21 de junho de 1892 (Review and Herald). [Nota: "Estamos no dia da expiação, e devemos 

obrar em harmonia com a obra de Cristo de purificar o santuário dos pecados do povo. Que ninguém que 

queira ser achado com as vestimentas de bodas resista a nosso Senhor em Sua obra…"] E quão 

duplamente trágico que tenhamos estado atemorizados perante o mais bendito ministério que já ocorreu em 

nosso favor!  

 

Imaginemos um amante verdadeiro, em procura de ganhar o coração de sua ansiada esposa. Mas esta, 

preocupada continuamente pelas manchas de seu vestido nupcial, resiste e atrasa a cerimônia devido a sua 

incapacidade de compreender ou apreciar quanto o seu futuro cônjuge a ama.  

 

Isso significa que o pecado não tem importância? Quer dizer que não temos uma grande obra a fazer 

a fim de vencer?  
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O pecado importa, e muito; e temos uma grande obra a fazer. A mensagem de 1888 diz simplesmente que a 

verdadeira glória de Deus se revela na excelsa luz da Cruz. O pecado não pode existir nessa luz. "A fé opera 

pelo amor e purifica a alma".  

 

Não somos nós quem purificamos a alma; é a fé a que realiza esta obra. Uma vez após a outra o Senhor 

tentou fazer o Seu povo compreender a verdade de que a justiça vem pela fé, não pelas obras. Não é 

fazendo algo que lavamos nossas vestimentas, mas crendo nesse sangue do Cordeiro.  

 

E isso não é graça barata. É graça terrivelmente cara. Só no fim dos tempos o povo de Deus de uma vez por 

todas aprenderá a sentir quanto isto custou realmente. O pecado será então vencido para sempre, porque o 

amor ao eu se já foi vencido, e o conflito dos séculos finalmente.  

 

Sim, temos uma grande obra a fazer: "A obra de Deus é esta: Que creiais nAquele que Ele enviou" (João 

6:29). Nossa "obra" suprema consiste em aprender a crer!  

 

É impossível para a alma que crê, continuar na transgressão da lei de Deus, se tiver um coração que, por 

mais endurecido e frio que tivesse estado anteriormente, foi enternecido perante a visão deste "sangue" do 

Cordeiro.  

 

Mas como pode alguém aprender a "deleitar-se" na lei de Deus, nos dez mandamentos?  

 

O que nos ensina a dizer "não!" aos desejos da carne, e a todos os vícios compulsivos e perversões às quais 

o diabo tenta nos levar, não é o temor ao castigo nem a expectativa de recompensa, mas o contemplar esta 

excelsa Cruz. A graça de Deus já trouxe salvação a todos os homens, e nos ensina a pronunciar essa 

palavra: "Não" (ver Tito 2:11,12).  

 

Como a feia larva que se transforma em uma bela mariposa, os dez mandamentos deixam de ser dez 

proibições para converter-se em dez gloriosas promessas. De fato, o Senhor nos diz que se apreciarmos o 

que Lhe custou realmente nos redimir, como nos tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, então nos 

promete que nunca furtaremos, mentiremos, cometeremos adultério, etc. 

 

 

Ah, Israel, se Me ouvires! 

Não haverá entre ti deus alheio,  

Nem te prostrarás ante um deus estranho.  

Eu sou o Senhor teu Deus,  

Que te tirei da terra do Egito. 

(Sal. 81:8-10) 

 

(Ver E.G.W. Comentário Bíblico Adventista, vol. 1, pág. 1119).  

   

 

Isso é assim porque o Espírito Santo Se torna ser uma motivação para crente, mais forte que os impulsos de 

sua natureza pecaminosa (ver Gál. 5:16-18; Rom. 8:2).  
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Necessitamos, como igreja, das bênções da mensagem de 1888? "Em sua grande misericórdia o Senhor 

[nos] enviou" essa mensagem. Não seria uma incrível arrogância pretender que não necessitamos do que o 

Senhor nos envia? Como pode o céu avaliar nossa negligência a respeito?  

 

Como pode o conceito de 1888 da justificação pela fé resolver o problema de tantos adventistas que 

carecem de "certeza da salvação"?  

 

A verdade da justificação pela fé, segundo a mensagem de 1888, é o ingrediente perdido, tanto no 

"adventismo histórico" como na "nova teologia". [Nota: "Adventismo histórico" refere-se principalmente aos 

que se aferram aos valores tradicionais adventistas históricos, caracterizando-se por defender as boas e 

antigas doutrinas, segundo uma compreensão, em muitos aspectos, anterior à luz de 1888. "Nova teologia" 

refere-se às correntes favoráveis à introdução de conceitos "importados" das igrejas populares atuais, em 

oposição às verdades singularmente adventistas.] Ambos seguem em geral conceitos arminianos, que fazem 

depender a salvação do pecador da sua própria iniciativa. 

 

Isto suscita a dúvida de que se o crente pode realmente ter alguma vez verdadeira certeza da 

salvação. Pode chegar a estar totalmente seguro de que sua cooperação ou resposta foi 

suficientemente completa? 

 

Por contraste, tal segurança está implícita na mensagem de 1888. Nela se reconhece que o sacrifício de 

Cristo comprou realmente a justificação por "todos os homens". O que a raça humana perdeu "em Adão", 

ficou recuperado no dom à raça humana "em Cristo". "Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu 

Filho Unigênito" (João 3:16). Ele sofreu a morte por todos os homens (Heb. 2:9). Ele é a propiciação pelos 

pecados dos que creem, mas "não somente pelos nossos, mas sim pelos de todo o mundo" (I João 2:2). 

Ninguém está excluído!  

 

Ele é "o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis" (I Tim. 4:10). Carregou, e carrega ainda a 

verdadeira culpa de todos os homens, já que Cristo "morreu por todos" (II Cor. 5:14,15). Se não tivesse sido 

assim, todos teriam morrido. Trata-se de uma justificação legal ou judicial, efetuada – não meramente 

oferecida como algo provisório – em favor de "todos os homens".  

 

Assim, é um dom porque se dá "gratuitamente pela Sua graça" (Rom. 3:23,24). Só cabe chamar dom a 

aquilo que foi efetivamente dado. A vida física de "todos os homens", sua própria respiração, tudo o que têm, 

desfrutam somente em virtude da graça de Cristo. E isso apesar de que possivelmente não tenham nunca 

reconheceram a Origem da "graça da vida" que foi dada (I Ped. 3:7). Cristo é tão generoso e magnânimo 

que faz com que o sol brilhe sobre bons e maus, e envia a chuva a justos e injustos. Da mesma maneira, no 

incomparável dom de Seu Filho, Deus rodeou o mundo inteiro com uma atmosfera de graça tão real como o 

ar que respiramos (Caminho a Cristo, p. 68). 

 

Creia nessas boas novas, e sua inimizade com Deus será solucionada. Paulo esclarece que não podemos 

estar preocupados com a segurança de nossa própria salvação ao olharmos para a cruz: "Aquele que nem 

mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele 

todas as coisas?" (Rom. 8:32).  
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Têm-me dito que desconfie destas boas novas, por que nelas existe o perigo do universalismo. 

 

Longe disso. Os perdidos o serão, não porque Deus os tenha destinado a se perder, mas sim porque 

escolheram resistir, rejeitar e desprezar a Sua graça; negaram-se a respirá-la. O conceito calvinista da "graça 

irresistível" não é bíblico. "O pecador pode resistir a este amor, pode recusar ser atraído a Cristo; mas se não 

resiste, será atraído ao Jesus" (O Caminho a Cristo, p. 27). Agora bem, se resistir, toma finalmente sobre si 

mesmo a plena condenação da qual Cristo já havia dito. (João 3:16-18). Portanto, definitivamente a sua 

condenação se deve somente a sua própria iniciativa (O Conflito, p. 597,598?). 

 

O que responder aos que objetam que essa mensagem debilita a obediência e a adesão a uma norma 

elevada? 

 

Essa é precisamente a objeção mediante a qual muitos de nossos irmãos se opuseram em 1888. Rejeitaram 

inicialmente este "preciosa mensagem" devido a seu temor de que se o nosso povo apreciasse plenamente a 

forma em que "superabundou a graça", se menosprezasse a observância da lei. 

 

Mas Paulo poderia ter dissipado os seus temores: "Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, 

antes estabelecemos a lei" (Rom. 3:31). De fato, não há outra forma de obedecer verdadeiramente, a não 

ser mediante essa fé genuína. O superficial "crê somente", ou "graça de saldo" do cristianismo popular, não é 

a fé genuína. Carece absolutamente da poderosa dinamite espiritual contida na verdadeira justificação pela 

fé. 

 

A razão é que o cristianismo popular crê, em geral, na imortalidade natural da alma. Se tal doutrina for 

verdadeira, Cristo não pôde ter morrido realmente na cruz do Calvário. Assim, muitos são incapazes de 

apreciar as magnas dimensões do ágape revelado ali. Como uma fileira de peças de dominó em que cai uma 

peça e desencadeia a queda sucessiva de todas as demais, há certos resultados que se tornam inevitáveis. 

Em consequência, o seu conceito sobre a fé fica "coxo"; e por sua vez, sua fé desvitalizada resulta ser 

incapaz de "operar" produzindo plena obediência a todos os mandamentos de Deus. O resultado é 

mundanismo, orgulho, auto-suficiência, e contínuo desprezo da lei de Deus. 

 

Tal é a razão pela qual muitos declinaram à obediência do quarto mandamento. Isto implica em levar uma 

cruz, e eles não sabem como aceitar sua própria cruz, visto que não entendem ou apreciam verdadeiramente 

a Cruz de Cristo. 

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nEle crê não 

pereça, mas tenha a vida eterna. 
 

João 3:16 
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          Mudando a metáfora, será como a palha 

levada pelo vento tempestuoso dos últimos dias. A autêntica 

"mensagem do terceiro anjo, em verdade" prepara um povo para 

essa prova de fogo e para essa tormenta. 

Na prova final da "marca da besta", toda obediência que for motivada pelo temor de se perder, ou pela 

expectativa de recompensa pessoal, demonstrará estar centralizada no eu, carecendo de Cristo. "Pelo fogo 

será descoberta" como "madeira, feno, palha…―   (I Cor. 3:12,13).  

Mas há muitas pessoas sinceras e honestas em todas as religiões, esperando somente para ouvir a 

mensagem do terceiro anjo. Quando ouvirem essa mensagem "em verdade", responderão contentes. 

 

Alguns me disseram que a mensagem de 1888 ensina que a raça humana pecador foi feita justa sem 

participação de sua vontade, que até os pagãos e adoradores de Satanás, assassinos e ladrões, 

todos foram feitos justos. Isto é verdade? 

 

Naturalmente, é uma distorção da mensagem. Não existe algo assim, nem nada parecido. Paulo também 

teve que se enfrentar com aqueles que distorciam a sua mensagem. A exposição da mensagem feita pelos 

mensageiros de 1888, e que E. White apoiou, é a seguinte: 

 

Assim como a condenação veio a todos os homens [Rom. 5:18], também a justificação. Cristo sofreu a morte 

por todos. Deu-Se a Si mesmo por todos, deu-Se a cada um. O dom gratuito veio sobre todos. O fato de que 

é um dom gratuito é evidência de que não há exceção alguma. Se tivesse vindo somente sobre aqueles que 

tivessem tido alguma qualificação especial, não teria sido um dom gratuito. Portanto, é um fato claramente 

estabelecido na Bíblia que o dom da justiça [justificação] e da vida em Cristo, veio sobre todo homem no 

mundo (E.J. Waggoner, Signs of the Times, 12 março 1896; Carta aos Romanos, p. 101). 

 

Isso harmoniza com João 3:16,17; Rom. 3:23,24; 5:12-18; I Tim. 2:6; 4:10; II Tim. 1:10; Heb. 2:9; I João 2:2. 

 

Não se trata ainda da justificação pela fé. É uma justificação puramente "legal", "temporária" ou "corporativa". 

Até que homem não crer e aceitá-la pela fé, não experimenta a justiça. Não torna ninguém em justo, antes 

de Ter acreditado nela. Esta é a base e o fundamento sobre o qual repousa a justificação pela fé. [Nota: No 

vocabulário teológico, a primeira é chamada justificação objetiva: O que Deus fez pelo homem. A segunda é 

a justificação subjetiva (pela fé): o resultado, ou efeito, no que crie, da justificação objetiva exercida já em seu 

favor.]  
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Está claro que a Bíblia ensina essa maravilhosa verdade, mas está E. White de acordo com ela? 

 

Não podia ser de outra maneira, visto que E. White nunca discordou da Bíblia. Mas algumas vezes lemos 

seus escritos com um véu de incredulidade sobre nossos olhos, similar ao que levavam os judeus ao ler o 

Antigo Testamento, e que lhes impediu de discernir ali a justificação pela fé. 

 

E. White reconheceu repetidamente esta verdade. Por exemplo, vejamos em Mensagens Seletas, vol. III, p. 

194: "A obra mediadora de Cristo começou com o início da culpa, do sofrimento e da infelicidade humana, 

logo que o homem se tornou um transgressor". "O homem" significa aqui o mesmo que "todo homem", e a 

obra de Cristo em nosso favor "começou" antes de que nos arrependêssemos. Consideremos também O 

Desejado, p. 660: 

 

"Mesmo esta vida terrestre devemos à morte de Cristo. O pão que comemos [quem, senão "todos os 

homens"?], é o preço de Seu corpo quebrantado. A água que bebemos é comprada com Seu derramado 

sangue. Nunca alguém, seja santo ou pecador, toma seu alimento diário, que não seja nutrido pelo corpo e o 

sangue de Cristo. A cruz do Calvário acha-se estampada em cada pão. Reflete-se em toda fonte de água." 

 

Pouco tempo depois de ter escrito estas célebres palavras, comentou de uma forma possivelmente ainda 

mais enérgica a realidade da justificação legal universal: 

 

Toda bênção tem que vir através de um Mediador. Todo membro da família humana é colocado inteiramente 

nas mãos de Cristo, e tudo que possuímos – seja o dom do dinheiro, casas, terras, o poder da razão ou a 

fortaleza física, os talentos intelectuais – nesta vida e as bênções da vida futura, nos são dados como posse 

como tesouros de Deus para ser fielmente dedicados em benefício do homem. Todo dom está estampado 

com a cruz, e leva a imagem e a assinatura de Jesus Cristo. Todas as coisas vêm de Deus. Das mais 

insignificantes bênçãos até as maiores delas, fluem todas por um Canal: uma mediação sobre-humana 

aspergida pelo sangue de um valor que não pode ser medido, que foi a vida de Deus em Seu Filho (MS. 36, 

1890; The Ellen G. White 1888 Materiais, p. 814). 

 

Vejamos agora Mensagens Seletas, vol. I, p. 402: "Tomou em Sua mão o mundo sobre o qual Satanás 

pretendia presidir como seu legítimo território, e por Sua maravilhosa obra de dar a vida, restaurou toda a 

raça humana ao favor de Deus".  

 

Há mais: "Jesus, o Redentor do mundo, interpõe-se entre Satanás e toda alma… Os pecados de cada um 

que tenha vivido sobre a terra foram postos sobre Cristo, atestando do fato de que ninguém tem por que ser 

vencido no conflito com Satanás" (Review and Herald, 23 maio 1899). "O sangue propiciatório de Cristo tem 

livrado o pecador de os receber na medida completa de sua culpa" (O Conflito, p. 629). E. White disse que os 

que vieram de Jerusalém para Antioquia para opor-se a Paulo, recusavam acreditar que Cristo morreu pelo 

"mundo inteiro", justificando assim legalmente a "todos os homens" (Sketches From the Life of Paul, p. 121). 

 

"Todos os homens" morreriam em um instante se tivessem que levar a verdadeira culpa de seus pecados. 

Esta teria sido a sorte de Adão e Eva no jardim do Éden, se não existisse um "Cordeiro que foi morto desde 

a fundação do mundo" (Apoc. 13:8). Isso é o que Paulo quer dizer ao declarar que "veio a graça sobre todos 

os homens para justificação de vida" (Rom. 5:18). E. White acreditava assim.  
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Pode ser alguém justificado sem obediência?  

 

Nenhum pecador pode ser justificado pela fé sem arrependimento, e conseqüente obediência; nem pode 

tampouco reter a experiência da justificação pela fé sem a constante cooperação com o Espírito Santo, o que 

significa obediência.  

 

Se o incrédulo escolhe rejeitar o que Cristo já fez por ele e O afasta de si, pede que a plena carga de culpa 

seja colocada novamente sobre ele; portanto tem que sofrer a segunda morte. Mas isto é totalmente 

desnecessário, exceto por sua obstinada incredulidade.  

 

Essa é a idéia de 1888 da justificação pela fé. Exalta a lei de Deus como nenhuma outra coisa poderia fazer. 

Escrevendo sobre a bênção da mensagem de 1888, a serva do Senhor esclareceu o problema das 

"condições":  
 

Se suscitará a pergunta: "Como acontece isso? É mediante condições que recebemos a salvação?" Jamais 

vamos a Cristo mediante condições. E se viermos a Cristo, então, qual é a condição? A condição é que 

mediante uma fé viva nos aferremos inteiramente nos méritos do sangue de um Salvador crucificado e 

ressuscitado. Quando fazemos isto, realizamos as obras de justiça. Mas quando Deus chama e convida o 

pecador em nosso mundo, aí não há condição alguma. É atraído pelo convite de Cristo e não consiste em 

"responder a fim de vir a Deus". O pecador vem, e ao vir e ver Cristo levantado sobre a cruz do Calvário, que 

Deus impressiona em sua mente, há um amor que vai além de tudo o que já imaginou. E então, o que 

acontece? Ao contemplar esse amor, Deus lhe diz que o homem é um pecador. Mas então, o que é o 

pecado? A pessoa tem que chegar finalmente a este ponto, para compreendê-lo. Não há outra definição 

dada em nosso mundo, exceto que pecado é a transgressão da lei; portanto, o homem descobre o que é o 

pecado. E há arrependimento para Deus. E o que sucede então? Fé em nosso Senhor e Salvador Jesus 

Cristo é o que pode pronunciar perdão sobre o transgressor. Cristo está atraindo a todo aquele que não 

ultrapassou os limites. O está atraindo hoje a Si mesmo (MS. 9, 1890). 
 

Há conflito entre o apóstolo Tiago e Paulo, a respeito da justificação pela fé? Tiago debilita a 

apresentação do evangelho feita por Paulo?  
 

Certamente, Tiago (cap. 2:17-25) não tem a menor intenção de contradizer a Paulo. Seu ensino consiste em 

que existem dois tipos de "fé": a fé viva, e a morta. Há igualmente dois tipos de pessoas: os vivos, e os 

mortos. Estes últimos não realizam nada, assim como tampouco a fé morta.  
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O tipo de fé que os demônios têm quando "acreditam e tremem", é a fé morta que não aprecia o ágape de 

Cristo, e que não produz obras de justiça. Paulo fala da fé viva que aprecia a Cruz, e nos motiva à 

obediência voluntária e alegre (Rom. 13:10; Gál. 5:5,6; II Cor. 5:14-6:1).  

 

Os judeus disseram a Jesus, "O que devemos fazer para pôr em prática as obras de Deus? Respondeu 

Jesus e lhes disse: Esta é a obra de Deus, que creiais nAquele que Ele enviou" (João 6:28,29). Estas 

palavras deveriam ser escritas em letras de ouro, e mantidas constantemente perante a vista de todo cristão 

que batalha. Está resolvida a aparente paradoxo. As obras são necessárias; entretanto a fé é totalmente 

suficiente, já que a fé realiza as obras…  

 

O problema é que muitas pessoas têm em geral uma falsa concepção da fé… A fé e a desobediência são 

incompatíveis. Não importa quão grande fé professe o transgressor da lei, o fato de que desobedece à lei 

demonstra que não tem fé… Que ninguém despreze a fé como algo de pouca importância (E. J. Waggoner, 

Bible Echo, 1 agosto, 1890).  

 

Mas Tiago não diz que a fé só não pode salvar a homem algum, e que a fé sem obras é morta?  

 

[Waggoner responde]  

 

Examinemos suas palavras. Muitos as perverteram em um legalismo mortal… Se a fé sem as obras é morta, 

[é porque] a ausência de obras revela a ausência de fé; aquele que está morto não possui existência. Se um 

homem tiver fé, as obras aparecerão necessariamente… (Idem)  

 

Então, o que quer dizer Tiago 2:14, ao afirmar: "Que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as 

obras? Porventura a fé pode salvá-lo?"  

 

[Waggoner responde]  

 

A resposta é, obviamente, que não poderá salvar. Por que não? Porque o homem não possui fé. De que 

aproveita se um homem diz que tem fé, mas seu mau curso de ação demonstra que não possui nenhuma? 

Desprezaremos o poder da fé pelo fato de que não faz nada por aquele que faz uma falsa profissão dela?… 

A fé não tem poder para salvar a um homem que carece dela. (Idem)  

 

Embora Tiago não contradiga Paulo, alguns acham que o faz. Mas a perspectiva, em cada epístola, é 

diferente. Tiago não centraliza a discussão na Cruz, nem no sangue de Cristo. Necessitamos de toda a 

Revelação, mas de alguma forma, o Espírito Santo considerou oportuno nos proporcionar 14 cartas de Paulo 

no Novo Testamento, e somente uma de Tiago. 

 

Robert J. Wieland (Extraído do livro Iluminados por Sua Glória.)  
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Entendemos que esta mensagem deve ser proclamada a todos os povos, porém a irmã White aplicou 

especialmente para a denominação Adventista do Sétimo Dia em incontáveis ocasiões. Ademais declarou 

que quando compreendermos e aceitarmos esta mensagem, ―o forte clamor do terceiro anjo‖ não sofrerá 

mais demora. 

 

Irmãos mais velhos e experientes estavam melindrados ante a perspectiva de Ellen White tão decididamente 

apoiar dois homens comparativamente jovens e obscuros contra praticamente o conjunto todo de obreiros. O 

Pastor A. G. Daniells mais tarde declarou que ela teve que tomar posição ―quase sozinha‖ contra quase toda 

a Associação Geral (The Abiding Gift of Prophecy, p. 369). Robert W. Olson relatou ao Concílio Anual no Rio 

de Janeiro em 1986 que ela fora ―publicamente desafiada‖ na assembléia de 1888 (Adventist Review, 30 de 

outubro de 1986). Se estivesse certa, parecia que Deus havia passado por alto os irmãos da liderança, e isso 

era desconcertante: 

 

―Aqueles a quem Deus enviou com uma mensagem são tão-somente homens… Alguns têm-se desviado da 

mensagem da justiça de Cristo para criticar os homens.‖ – Ellen G. White – Review and Herald, 27 de 

dezembro de 1890. 

 

Falando ―àqueles em posições de responsabilidade‖, Ellen White perguntou: ―Por quanto tempo odiareis e 

desprezareis os mensageiros da justiça de Deus?‖ – Ellen G. White  - Testemunhos para Ministros, pág. 96. 

 

Ellen White até defendeu a metodologia ousada e espírito aparentemente iconoclasta dos jovens 

mensageiros: 

 

―Homens sairão no espírito e poder de Elias para preparar o caminho para o segundo advento do Senhor 

Jesus Cristo. É sua obra tornar coisas tortuosas retas. Algumas coisas precisam ser derribadas; algumas 

coisas devem ser edificadas.‖ – Ellen G. White  - Ms. 15, 1888; Olson, p. 300). 

 

―Foi me mostrado que o testemunho a Laodicéia se aplica especialmente ao povo de Deus da atualidade, e a 

razão por não ter cumprido uma grande obra é pela dureza dos corações….‖ - Ellen G. White – Testemunhos 

para a Igreja, vol. 1, pág. 186. 

 

―Quando a obra de arrependimento for fervorosa e profunda, os membros da igreja comprarão 

individualmente as ricas mercadorias do céu.‖ – Ellen G. White – ―CBA‖, vol. 7, p. 972, 973; MS 33, 1894. 

 

Temos uma mosca morta no perfume, ―Vossa justiça própria produz náuseas ao Senhor Jesus Cristo. [Ap. 

3:15-18.] Estas palavras se aplicam as igrejas e a muitos que estão em cargos de responsabilidade na obra 

de Deus.‖ – Ellen G. White – MS 108, 1899. 

 

―Existe um profundo e misterioso laço que relaciona a mensagem de 1888 com o chamado de Cristo a sua 

amada Laodiceia‖.  Wieland Robert J., ―He Aquí Yo Estoy A La Puerta Y Llamo‖, Pacific Book& Printing, 1983. 
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Ora Vem Senhor Jesus! 

6.1. APELO 

 

―O coração é um caixa forte de pecado; e se não é expulso, permanece oculto até que chega uma 

oportunidade, e então se revela, pondo-se em ação.‖ [Ver At. 4:27 e 28]  - Ellen G. White – Carta H-16f, 

1892. 

 

Cristo, o amante divino tipificado no livro de Cantares, revelado como esposo no Novo Testamento, convida  

Laodiceia a abandonar o seu pecado, oferecendo-lhe o Ágape como remédio divino que levará ao 

reconhecimento e à purificação do pecado que se esconde no íntimo, como indivíduos e como povo. Ela 

restaurada irá de um lugar para o outro resplandecendo o perfeito caráter de Cristo, expondo o apelo final 

para a humanidade sofredora, encerrando-se assim o longo período de peregrinação terrestre e culminando 

no êxtase escatológico da parousia (2ª Vinda) com a viagem ao Reino celeste,  adentrando aos portais 

eternos para as bodas do Cordeiro. 

 

Cristo formado perfeitamente em nós, demonstrará que somos o bom perfume de Cristo, o sal da terra, a luz 

para o mundo, espetáculo e astros num mundo infestado pelas trevas do pecado. Embora Cristo apele para 

a seis igrejas, Seu apelo a Laodiceia é que esta vença como Ele venceu. ―…assim como também  Eu 

venci…‖ Ap. 3:21. 
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