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 Prezado Reverendo Augustus Nicodemus, 

Meu nome é Davi Caldas, sou um cristão adventista do sétimo dia (da linha histórica, 

tradicional, principal) e aprecio muito suas pregações e exposições da Palavra de Deus. De berço 

cristão protestante, fui membro da Igreja Presbiteriana do Brasil em minha adolescência (durante 

uns três anos) e me tornei adventista por volta dos meus 18 anos, após estudar por quase dois anos a 

doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD). Sou formado em jornalismo pela UERJ, 

escritor (de temática religiosa) e um dos criadores e articulistas do blog ―Reação Adventista‖, que 

vai fazer quatro anos em junho.  

O foco do blog ―Reação Adventista‖ tem sido, desde o início, levar aos cristãos (adventistas 

ou não) temas relevantes como apologética teísta e cristã; princípios básicos de exegese; lógica 

formal; filosofia da religião; conhecimento dos principais sistemas hermenêuticos e sua análise à 

luz da Bíblia; pregação expositiva; exaltação das 5 Solas da Reforma Protestante; combate à 

filosofias antibíblicas como marxismo, feminismo moderno (segunda e terceira ondas), abortismo e 

relativismo; sugestão de material teológico de qualidade; e, claro, a exposição correta das doutrinas 

adventistas. Esse projeto também possui página no Facebook, no Twitter, no Instagram e canal no 

Youtube. E pretendemos, em breve, criar uma editora de livros. 

Julgo importante destacar que, de vez em quando, eu posto alguns vídeos seus nesses nossos 

meios de comunicação. Eu me lembro, de cabeça agora, de ter postado um seu sobre a função da 

Lei na vida do cristão e uma exposição sua sobre expulsão de demônios. Os demais administradores 

do Reação já postaram outros vídeos seus. Reconheço que o reverendo é um cristão verdadeiro e 

louvo a Deus pelo seu trabalho. Comprei, no ano passado, uma de suas obras escritas, ―A Bíblia e 

seus intérpretes: uma breve história da interpretação‖, o qual recomendo bastante a leitura para os 

cristãos em geral (incluindo os adventistas do sétimo dia). Pretendo comprar outros no futuro. 

Ditas essas coisas, gostaria de introduzir o assunto que me leva a escrever essa carta. Espero 

de coração que você a leia com atenção e cuidado, pois eu a escrevi com muito zelo e na esperança 

de iniciar uma comunicação honesta, cristã, intelectual e frutífera com a sua pessoa. Penso que 

podemos ganhar muito como irmãos se você aceitar ler minhas palavras e me responder. E como 

creio na sua sinceridade e amor cristãos, julgo que a sua leitura e a sua resposta ocorrerão.  

Meu assunto são dois vídeos que assisti seus a respeito das doutrinas da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia (aqui e aqui). O conteúdo dos dois vídeos é basicamente o mesmo. É um estudo já 

pronto seu que você costuma a passar em sua igreja de tempos em tempos, como parte de séries 

sobre seitas e heresias. No estudo, você comenta que a IASD sustenta as seguintes doutrinas: (1) 

exclusivismo; (2) Jesus como tendo natureza pecaminosa; (3) Bíblia e Ellen White no mesmo 

patamar; (4) salvação pelas obras (incluindo a guarda do sábado); (5) Domingo como sendo uma 

criação do imperador Constantino; (6) Satanás como co-redentor do ser humano; (7) a 

expiação/salvação na cruz como sendo incompleta; (8) Cristo como sendo o Arcanjo Miguel antes 

da encarnação; (9) a mortalidade da alma.  

Embora você tenha, de fato, ido até documentos adventistas (o que denota um senso de 

honestidade de sua parte), preciso dizer que desses nove tópicos abordados, apenas os dois últimos 

representam de modo preciso as doutrinas da IASD. Realmente cremos que o Jesus, antes de 

encarnar, era o Arcanjo Miguel (que não entendemos ser uma criatura, mas sim uma forma anterior 

de Jesus) e que o homem, quando morre, fica em um estado inconsciente até a ressurreição. As 

demais doutrinas citadas não são crenças adventistas, mas sim leituras equivocadas de nossos 

documentos. E eu gostaria de mostrar isso, com todo o respeito, para o reverendo.  

https://reacaoadventista.com/
https://www.facebook.com/reacaoadventista/
https://twitter.com/reacaoadventist
https://www.instagram.com/reacaoadventista/
https://www.youtube.com/channel/UCMVjBYhbsfdmt0k0S4HAw1Q
https://www.facebook.com/reacaoadventista/posts/2925686227644361?__tn__=-R
https://www.facebook.com/reacaoadventista/posts/2925686227644361?__tn__=-R
https://www.facebook.com/reacaoadventista/posts/2925686227644361?__tn__=-R
https://www.facebook.com/reacaoadventista/posts/2807875662758752
https://www.editoraculturacrista.com.br/loja/livro/biblia-e-seus-interpretes-a-3-edicao-846
https://www.editoraculturacrista.com.br/loja/livro/biblia-e-seus-interpretes-a-3-edicao-846
https://www.editoraculturacrista.com.br/loja/livro/biblia-e-seus-interpretes-a-3-edicao-846
https://www.youtube.com/watch?v=9OVtDsVEHNg
https://www.youtube.com/watch?v=fMvBlE6WZ6E
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A minha intenção não é, de maneira alguma, afrontar a sua pessoa ou me arrogar como 

alguém que sabe de tudo. Você é um teólogo respeitado, estudioso, temente a Deus. É um doutor de 

fato e de direito. E eu sou apenas um irmão em Cristo. Minha intenção é de colaborar com o seu 

ministério. Eu quero que o seu estudo sobre os adventistas seja o mais fiel possível à realidade. Isso 

será bom para o senhor, que terá mais crédito ao falar sobre os adventistas (pois terá ouvido a 

doutrina diretamente de um adventista estudioso e cheio de fontes), e é bom para os adventistas, que 

terão suas crenças bem representadas no seu púlpito. É muito ruim, reverendo, ser acusado de algo 

que não é verídico. Falo por experiência própria. As pessoas vêem o seu estudo e depois me acusam 

de um monte de coisas que a IASD não defende. E estou falando da linha principal, a histórica, 

tradicional. Eu faço parte dessa mesma IASD histórica que você tratou no estudo. É essa IASD que 

está tendo as doutrinas mal representadas.  

Não digo isso para condená-lo. Não acho que foi proposital. Nem acho que foi um erro 

inadmissível. Na realidade, o estudo do adventismo exige o conhecimento específico de alguns 

aspectos basilares do movimento e de alguns livros-chave. Quando não se sabe disso, é fácil iniciar 

o estudo com uma metodologia errada e acabar chegando a conclusões muito distorcidas. Uma vez 

que você ama a verdade (assim como eu), acredito que apreciará que um adventista que conhece 

esses aspectos basilares te oriente sobre a doutrina adventista, a fim de que você possa, futuramente, 

expô-la de maneira acertada, precisa e honesta em seu estudo sobre seitas e heresias (se é que você 

considerará a IASD herética depois dessa carta). A intenção principal da minha carta é essa. 

Por que isso é importante para você? Porque Deus nos alerta que não devemos dar falso 

testemunho sobre o próximo (Êx 20:16, 23:1; Dt 5:20; Pv 25:18; Mt 15:19, 19:18; Rm 13:9). Se há 

a possibilidade de você ter representado erroneamente as doutrinas adventistas, você precisa 

averiguar isso. E se for constatado o seu erro, é sua obrigação cristã fazer reparos em seu estudo.   

Tendo deixado clara a minha principal intenção com essa carta, podemos partir para as 

análises. A estrutura será a seguinte: avaliarei cada um dos pontos que você expõe em seu estudo 

sobre a IASD, mostrando (1) onde ocorreram os equívocos, (2) por quais razões e (3) como a IASD 

realmente crê (provando tudo com muitas citações de livros da instituição, como o ―Tratado de 

Teologia Adventista‖, o ―Questões sobre Doutrina‖, o ―Em busca de Identidade‖, etc.).  

Nas considerações finais, faço dois pedidos especiais ao reverendo. Creio que o conteúdo 

bem embasado da carta justifica estes pedidos. Após isso, há uma tabela contendo um resumo muito 

sucinto das suas alegações e minhas objeções. A tabela mencionada facilita a consulta a argumentos 

específicos e pode ser útil até para o caso do reverendo perceber que vai demorar muito tempo para 

ler a carta. Mas ela não substitui o conteúdo amplo e detalhado da carta. Por fim, nas duas últimas 

páginas, há uma bibliografia recomendada com trinta obras. A bibliografia contém os livros dos 

principais teólogos adventistas – os quais utilizei para embasar o conteúdo desta carta. Há também 

dois livros de Calvino que, a julgar pela sua argumentação no ponto 8, acredito que o reverendo não 

deve ter tido ainda a oportunidade de ler. 

Sei que essa carta está extensa (são 61 páginas em folha A4, fonte Times, 12) e que, sem 

dúvida, o reverendo tem muitos afazeres. Mas rogo que não a deixe de lê-la por inteira e responder 

a mim e ao público, mesmo que demore. Isso é algo realmente muito importante para mim e para 

milhares de adventistas admiradores do seu ministério. Se escrevo essa carta é justamente pelo 

respeito que nutro pela sua pessoa e trabalho. Eu não me daria a esse trabalho se enxergasse o 

reverendo como desonesto, orgulhoso, teimoso ou destemperado. Acredito mesmo que o reverendo 

lerá com amor, honestidade e simpatia. E oro por sua resposta. 
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Alegação 1: A IASD é exclusivista 

 A primeira alegação que você faz em seu estudo é que a Igreja Adventista é exclusivista, 

crendo ser apenas ela a Igreja verdadeira e que só os adventistas serão salvos. Você chega a 

questionar em um dos vídeos (este aqui): 

E além disso, se a Igreja adventista é a igreja remanescente e ela tem menos de duzentos anos de 

idade, quer dizer que ninguém se salvou em dois mil anos de história? Antes do surgimento da Igreja 

Adventista não tinha salvação? Ela tem menos de duzentos anos de existência. E o cristianismo tem 

dois mil anos de história. Então, a gente tem uma dificuldade com esse exclusivismo que caracteriza, 

às vezes, uma seita. É uma das características da seita... É exatamente o exclusivismo: ―Nós somos 

aquele povo que está profetizado na Bíblia e fora da nossa igreja não tem possibilidade de salvação‖. 

O problema dessa sua conclusão – de que o adventismo é exclusivista – é que ela se baseia 

em uma leitura apressada e descontextualizada de alguns poucos textos adventistas. Vejamos, por 

exemplo, o que o teólogo adventista Raoul Dederen, no capítulo ―A Igreja‖, do Tratado de Teologia 

Adventista, afirma sobre isso. Discutindo sobre ―até que ponto a igreja deve ser identificada com 

sua atual extensão institucional‖, Dederen diz que existem dois extremos em relação aos conceitos 

de igreja visível e invisível. O primeiro considera que apenas ―as estruturas organizacionais 

específicas fazem parte da igreja verdadeira, principalmente se puderem remontar ao tempo de 

Cristo‖. Ou seja, este extremo pensa na Igreja em termos estritamente institucionais e visíveis, 

como é o caso dos católicos e de alguns protestantes mais tradicionalistas. 

O segundo extremo considera que a Igreja é apenas ―a soma total desses crentes [em Jesus] 

nascidos de novo‖. Como resultado, essa visão entende que ―Reunidos ou não em um grupo visível, 

eles compõem a igreja. A organização visível tem importância relativa, sobretudo porque ser 

membro dela não é nenhuma garantia de salvação‖. Isso desemboca, muitas vezes, numa ―manifesta 

aversão a tudo que pareça uma estrutura formal. A ênfase aqui recai sobre a qualidade da vida cristã 

individual‖. Como Dederen soluciona a questão? Ele afirma: 

Talvez, como acontece às vezes, a solução bíblica para o problema resida entre esses dois extremos. 

É importante observar que as Escrituras se referem tanto à igreja visível como à invisível, ou mais 

exatamente às dimensões visíveis e invisíveis da igreja (DEDEREN, 2011, p. 606).  

Na seqüência, Dederen abre dois tópicos. No primeiro, ele demonstra em várias passagens 

bíblicas como que a salvação está relacionada à fé individual (o que implica que entramos na Igreja 

invisível de Cristo ao aceitá-lo). Ele conclui: ―Não encontramos nesses exemplos nenhuma sugestão 

de que a salvação depende do relacionamento de alguém com uma instituição visível ou com um 

grupo de crentes‖ (Ibdem, p. 607). No segundo, ele demonstra que o resultado dessa salvação 

individual é sempre a formação de comunidades organizadas e visíveis desses crentes: ―A tendência 

atual de jogar a igreja como entidade invisível contra a forma visível e concreta da igreja parece 

denunciar a ignorância acerca do ensino bíblico que assume repetidas vezes a existência de igrejas 

locais concretas e visíveis‖ (Ibdem). Com isso em mente, Dederen pondera: 

É possível, por um lado, que haja dentro da igreja visível indivíduos que não sejam crentes 

verdadeiros, e que não fazem, portanto, parte do corpo de Cristo. Em contrapartida, é possível para 

alguns ter uma relação salvífica com Cristo sem pertencer à igreja visível (Ibdem). 

Em suma, Dederen deixa claro que a salvação não se dá por filiação a uma igreja visível (o 

que inclui a Igreja Adventista) e que enxergar a Igreja em termos estritamente institucionais é um 

erro, uma posição extremista e não bíblica. Sim, de fato, Dederen reconhece a Igreja Adventista 

como ―remanescente‖ (ver Ap 12:17 e 14:12), mas não no sentido de só seus membros serem 

salvos. O sentido de remanescente é o de ser o único movimento mundial que se empenha em 

https://www.youtube.com/watch?v=9OVtDsVEHNg
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restaurar verdades como o sábado e, ao mesmo tempo, mantém a fé em Jesus. É um remanescente 

no aspecto missiológico (de missão), não no aspecto soteriológico (de salvação). Ele afirma: 

―Embora Deus tenha discípulos leais em outras comunidades, chamou mais uma vez a igreja 

remanescente para pregar ‗o evangelho eterno‘ até os confins do mundo (v. 6, KJV), para 

testemunhar de Cristo e preparar os pecadores para a segunda vinda do Senhor‖ (Ibdem, p. 627).  

Ora, se existem discípulos leais em outras comunidades, então o movimento adventista não é 

a Igreja verdadeira, mas sim um movimento importante dentro da Igreja de Cristo. Da mesma 

forma, Lutero e seus primeiros seguidores (ou Calvino e os primeiros calvinistas) não podem ser 

chamados de a Igreja verdadeira. Eram, sim, movimentos importantes dentro da Igreja de Cristo. 

Dederen é mais enfático mais ao fim do capítulo. Veja o que ele diz: 

Creem [os adventistas] que seu movimento seja o único a apresentar as condições especificadas 

nesses versos [Ap 14:6-12 e 18:1-4] e em Apocalipse 12:17. Apesar disso, repudiam enfaticamente a 

ideia de que somente eles pertençam ao número dos filhos de Deus. Para os adventistas, todos 

quantos adoram a Deus segundo o que entendem ser a Sua vontade pertencem a Ele e são membros 

potenciais do último remanescente. Não obstante, a eles foi confiada a tarefa de chamar homens e 

mulheres de toda parte para adorarem ao Criador, em vista da proximidade da hora do juízo, e 

advertir contra ceder à grande apostasia escatológica predita em Apocalipse 13 (Ibdem, p. 639 – 

ênfase minha). 

No mesmo Tratado de Teologia Adventista, também podemos averiguar o que diz o teólogo 

Hans K. LaHondelle, no capítulo ―O Remanescente e as Três Mensagens Angélicas‖. Sua 

concepção de grupos remanescentes ao longo da história pode nos ajudar muito aqui: 

Por toda a história cristã, surgiram diferentes grupos, em certo sentido grupos remanescentes, com a 

preocupação de fazer os cristãos de sua época retornarem a uma fé mais bíblica. Embora alguns 

insistissem que a fé por eles mantida não era inteiramente nova, adotavam a Bíblia como principal 

fonte de autoridade e ansiavam chamar os crentes de volta a ela. Embora os adventistas do sétimo dia 

difiram desses grupos em diversos aspectos no tocante à doutrina e prática, possuem em comum com 

eles a imagem do remanescente no sentido de levar seus contemporâneos a uma fé mais próxima das 

Escrituras (DEDEREN, 2011, p. 974). 

Na sequência, LaHondelle faz um breve histórico de homens como Pedro Valdo, John 

Wycliff, John Huss, Jerônimo, Lutero, Calvino, Zwinglio, e mais movimentos como os anabatistas, 

os puritanos, o movimento pietista alemão, o movimento metodista e o movimento milerita. Todos 

esses, portanto, são encarados por LaHondelle como exemplos de ―grupos remanescentes‖ em cada 

era. Isso corrobora o que eu disse ainda há pouco: a Igreja Adventista não é remanescente no 

sentido de só os seus membros possuírem a salvação. O sentido tem a ver com uma missão, com a 

pregação de uma mensagem específica. Algumas páginas adiante, LaHondelle deixa claro que o 

conceito de Igreja de Cristo engloba muito mais que apenas o movimento adventista: 

De acordo com o artigo 12 de sua Declaração de Crenças Fundamentais, de 1980, os adventistas do 

sétimo dia creem que ―a igreja universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em 

Cristo. Mas nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado 

para fora a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse remanescente anuncia a 

chegada da hora do Juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação de Seu 

segundo advento. Essa proclamação é simbolizada pelos três anjos do Apocalipse 14‖ (SDA 

Yearbook, 1981, 6). Os adventistas acreditam ser o cumprimento da profecia apocalíptica, um 

movimento profético com a missão de preparar um povo em todas as partes da Terra para o 

aparecimento de Cristo (Ibdem, p. 981). 
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Em outras palavras, a Igreja Adventista não é a Igreja de Cristo, mas sim faz parte da Igreja 

de Cristo e prepara a Igreja de Cristo para a sua volta. Mais à frente, LaHondelle diz ainda que os 

adventistas ―conclamam os filhos de Deus, em todas as igrejas, a fugir da apostasia histórica e 

escapar da punição dos pecados de Babilônia sob as sete últimas pragas; e em vez disso, a receber a 

plenitude do Espírito de Deus e a estar prontos para encontrar Cristo na Sua glória (Ap 18:1-5)‖ 

(Ibdem, p. 982). Em outro trecho, o teólogo diz algo muito interessante: ―Os que constituem o 

último povo remanescente de Deus na história serão um povo espiritual que ‗incluirá cada 

verdadeiro e fiel seguidor de Cristo‘ (QOD, 194) dentre muitas denominações e religiões‖. Ele 

conclui dizendo que apenas bem no fim do mundo, ―as questões no conflito entre Cristo e Satanás 

ficarão plenamente claras para todos‖. Só então ―o evangelho em sua plenitude há de separar todo o 

povo em dois campos visíveis como ‗Babilônia‘ e ‗o Israel de Deus‘‖ (Ibdem, p. 983 – ênfase 

minha). 

Para LaHondelle, portanto, nem a salvação pertence só aos adventistas, nem nós estamos já 

no período em que claramente se formam dois grupos visíveis: Babilônia e Israel de Deus. Por 

enquanto, ainda há filhos de deus espalhados por todas as religiões e denominações.  

Para além do Tratado de Teologia Adventista, posso citar também trechos do livro 

―Questões sobre Doutrina‖. Esse livro foi escrito na década de 1950, justamente em resposta a 

questionamentos protestantes sobre as doutrinas adventistas (aliás, eu aconselho muito o reverendo 

a adquirir esse livro). Na pergunta de número 20 – Quem constitui a Igreja Remanescente? –, há 

uma parte que diz: 

Cremos que a profecia de Apocalipse 12:17 aponta para a experiência e obra da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia, mas não cremos que somente nós constituímos os verdadeiros filhos de Deus - que 

somos os únicos e autênticos cristãos que atualmente existem sobre a Terra. Cremos que Deus 

possui um grande número de seguidores fervorosos, leais e sinceros em todas as comunidades 

cristãs, que, no dizer da pergunta, são ―testemunhas verdadeiras do Deus vivo‖ na época atual 

(FROOM e outros, 2007, p. 226). 

Em outro ponto, lemos: 

Todavia, o fato de que empregamos essa passagem desse modo não significa absolutamente que 

pensemos que somos os únicos cristãos verdadeiros no mundo, ou que sejamos os únicos que serão 

salvos. Embora creiamos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia seja a organização visível por 

intermédio da qual Deus está proclamando ao mundo essa derradeira mensagem especial, lembramo-

nos do princípio que Cristo enunciou ao dizer: ―Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste 

aprisco‖ (Jo 10:16). Os adventistas do sétimo dia crêem firmemente que Deus possui um precioso 

remanescente, uma multidão de crentes fervorosos e sinceros, em todas as igrejas (não excetuando a 

comunidade católico-romana). Eles vivem à altura da luz que Deus lhes outorgou (Ibdem, p. 231). 

Dava para citar muitos outros trechos aqui. O capítulo inteiro é só sobre essa questão. 

Saindo do ―Questões sobre Doutrina‖, nós podemos também averiguar o livro ―Nisto Cremos‖, que 

você cita em seu estudo. Por exemplo, podemos ler: 

A igreja invisível, também conhecida como igreja universal, é composta dos filhos de Deus em todo 

o mundo. Inclui os crentes que estão dentro da Igreja visível e muitos outros que, embora não 

pertencendo à Igreja visível, têm seguido a luz que Cristo lhes concedeu (João 1:9). [...]  

A existência da Igreja invisível demonstra que a adoração a Deus é, no mais elevado sentido, 

espiritual. Jesus expôs nestas palavras a questão: ―Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros 

adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque são estes que o Pai procura para Seus 

adoradores‖ (João 4:23). Tendo em vista a natureza espiritual da adoração, os seres humanos não são 
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capazes de calcular exatamente quem constitui e quem não constitui parte da Igreja de Deus (NC, p. 

199). 

 Finalmente, devo citar alguns textos de Ellen White nesse sentido, a fim de fechar esse 

primeiro ponto. Vejamos: 

O Senhor tem Seus representantes em todas as igrejas. A essas pessoas as decisivas verdades 

especiais para estes últimos dias não foram apresentadas sob circunstâncias que trouxessem 

convicção ao coração e à mente; portanto, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com 

Deus. [...] Muitos que não se acham unidos a alguma igreja e que parecem ser completamente 

indiferentes às reivindicações de Deus, no coração não são assim indiferentes como parecem. Até os 

menos religiosos têm seus momentos de convicção, em que lhes advém o anseio de algo que não 

possuem (Testemunhos para a Igreja, V 6, p. 71-72). 

Ora, se Deus tem representantes em todas as igrejas (e até fora delas) e eles não deixam de 

ser filhos de Deus mesmo quando rejeitam determinadas verdades bíblicas, uma vez que não se 

sentiram convictos, então é óbvio que não é só a Igreja Adventista que se salva. Isso vale para antes 

da IASD surgir e também para depois. White vai dizer em outro texto: 

Esta mensagem tem de ser dada, mas conquanto tenha de ser dada, devemos ter cuidado em não 

acusar, apertar e condenar os que não possuem a luz que nós possuímos. Não devemos sair de nosso 

caminho para fazer duras acusações aos católicos. Entre eles existem muitos que são 

conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilha, e Deus operará em seu 

favor (Obreiros Evangélicos, p. 329). 

Para White, até os católicos fieis a Deus dentro da luz que receberam faziam parte da Igreja 

de Cristo. Já no livro ―O Grande Conflito‖, que você disse ter lido, ela afirma o seguinte, em dois 

trechos: 

No capítulo dezoito do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com 

esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações 

religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas 

que professam a fé protestante (O Grande Conflito, p. 383 – ênfase minha). 

Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem 

Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão 

(O Grande Conflito, p. 390 – ênfase minha). 

Note que o termo Babilônia não é usado para designar os verdadeiros cristãos espalhados em 

todas as igrejas, mas sim os sistemas doutrinários. O sistema doutrinário católico, assim como os 

mais diversos sistemas doutrinários protestantes são chamados por Ellen White de Babilônia. Mas 

isso, em nenhum momento, significa que não há, nesses sistemas, cristãos verdadeiros. E é somente 

já no finzinho do mundo, um pouco antes de Jesus voltar, que esses sistemas serão totalmente 

abandonados por tais cristãos verdadeiros. Uma vez que White diz que é a maioria do povo de Deus 

que se encontra nessas igrejas, então é impossível sustentar que a IASD é exclusivista. Os 

adventistas literalmente se colocam como uma pequena minoria dentro do montante total de salvos 

vivos hoje.  

Aliás, nós, adventistas, podemos dizer, sem hesitar, que a maioria esmagadora dos cristãos 

salvos ao longo de dois milênios de Igreja terão sido, na Terra, católicos ortodoxos, católicos 

romanos, luteranos, anglicanos, presbiterianos, batistas, metodistas e pentecostais. Além disso, até 

hoje, quando um cristão verdadeiro morre, independente de qual era a denominação dele, o mesmo 

é salvo, pois o que salva é a fé verdadeira em Cristo, não uma filiação religiosa. Isso é questão de 

lógica até e nenhum adventista sensato duvida disso.  
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Um texto que gosto muito de White, inclusive, não só louva os protestantes como inclui os 

adventistas como parte do movimento. Veja:  

Os reformadores cujo protesto nos deu o nome de protestantes, sentiram que Deus os havia chamado 

para levar a luz do evangelho ao mundo; e no esforço para fazer isto, estiveram prontos para 

sacrificar suas posses, sua liberdade e a própria vida. Em face de perseguição e morte, o evangelho 

foi proclamado longe e perto. A Palavra de Deus foi levada ao povo; e todas as classes, altos e 

baixos, ricos e pobres, cultos e ignorantes, avidamente estudaram-na por si mesmos. Estamos nós 

[adventistas], nesta batalha final do grande conflito, tão fiéis ao nosso encargo como os primeiros 

reformadores o foram ao seu? (Profetas e Reis, p. 626-627 – ênfase minha).. 

Ora, se os primeiros reformadores são colocados por Ellen White como modelos para nós, a 

ponto de ela questionar (em tom de alerta) se estamos sendo iguais a eles em nossa missão, a IASD 

não é exclusivista como muitos alegam. Há uma distorção aqui. 

Agora, sim, cremos que em algum momento do mundo, um pouquinho antes de Jesus voltar, 

todas as pessoas estarão cientes que dentre os dez mandamentos, o sábado continua vigente. Então, 

os cristãos terão de escolher se irão escolher a tradição ou o mandamento de Deus. Jesus diz que 

quem ama a ele, cumpre seus mandamentos (Jo 14:15). Então, quem deliberadamente preferir a 

tradição estará demonstrando não amar de verdade a Jesus. Quem não ama a Jesus, não crê nele de 

verdade. E quem não crê, não pode ser salvo. Esse panorama não se aplica a nenhum cristão 

verdadeiro que hoje (ainda) não se convenceu de que o sábado é o dia do Senhor. Ele se aplica a 

quem foi convencido e resolveu mentir para si mesmo, não seguir o mandamento de Deus e agarrar 

a tradição com todas as forças. Isso nada tem a ver com ser adventista ou não, mas com amar a 

Jesus e, por conseguinte, cumprir suas ordens.  

 

Alegação 2: A IASD crê que Jesus tinha carne pecaminosa 

 Você afirma que para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Jesus tinha carne pecaminosa. De 

fato, entre as décadas de 1920 e 1950, a maioria dos principais teólogos da IASD defendeu essa 

doutrina espúria. Mas faltou dizer algumas coisas importantes em seu estudo: (1) essa doutrina 

nunca foi endossada de maneira oficial em uma Assembléia Geral (o que significa que ela nunca foi 

uma doutrina oficial da IASD); (2) Ellen White nunca endossou essa doutrina (ela cria exatamente 

no contrário, como veremos adiante); (3) desde o fim da década de 1950, esse entendimento passou 

a cair em descrédito entre os principais teólogos; (4) a maioria esmagadora dos teólogos da IASD 

hoje (e também dos leigos) entende que Jesus não tinha nenhuma inclinação natural ao pecado. Para 

entender bem essa dinâmica, eu vou precisar dar algumas voltas. Mas eu prometo tentar ser o mais 

objetivo quanto me for possível. Adicionarei alguns subtítulos para deixar mais organizado.  

 

A IASD não tem um credo 

Como a doutrina da ―carne pecaminosa‖ pode ter sido defendida por muitos teólogos 

importantes na primeira metade do século 20 sem ser oficial? E como isso conseguiu ser 

modificado? Há uma resposta só para essa questão: a Igreja Adventista do Sétimo Dia não possui 

um credo. Isso pode parecer estranho, mas vou explicar. Um credo não é apenas uma exposição das 

doutrinas de uma igreja. Ele é uma declaração fixa, estática, infalível, cristalizada de doutrinas. Em 

geral, quando se forma um credo, ele se reveste de uma aura infalível e essa aura tende a crescer na 

medida em que o tempo passa. A tradição sacraliza o credo.  
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Assim, quando uma igreja adota um credo e o sacraliza, é pouco provável que ela se abra, no 

futuro, para consertar possíveis erros. Foi o que aconteceu com a Igreja Católica Romana. Para ela, 

seu credo e todo o seu corpo de dogmas e doutrinas é e sempre foi infalível. Logo, não há 

possibilidade de ela se consertar jamais. É claro que a falta de um credo, por outro lado, expõe uma 

igreja a modificar doutrinas corretas por influencia da cultura ou de ventos de doutrina. Para evitar 

esse problema, portanto, uma igreja sem credo precisa ter um compromisso inalienável com a Sola 

Scriptura (a Bíblia como única regra de fé e prática) e uma interpretação inteiramente pautada no 

estudo dos textos em seus contextos (a fim de que a Bíblia fale por si mesmo). 

 George Knight, grande teólogo adventista e, sem dúvida, o maior historiador eclesiástico da 

IASD de todos os tempos, escreve sobre isso em seu livro ―Em busca de Identidade‖. Logo no 

primeiro capítulo, ele nos diz que muitos pioneiros adventistas (à exceção de Ellen White) não 

concordariam com algumas das atuais crenças da IASD como a Trindade, a divindade e eternidade 

de Cristo e a personalidade do Espírito Santo. Além disso, nos primeiros anos do movimento, 

muitos pioneiros creram em doutrinas errôneas (que depois foram abandonadas por eles mesmos), 

como a de que a salvação havia findado em 1844. Knight pontua: 

A esta altura, você deve estar se perguntando se as afirmações acima são verdadeiras e, caso forem, 

como a denominação passou dessa forma inicial de compreender as coisas para sua posição 

doutrinária atual. Isso é o que este livro pretende responder. Para compreender o desenvolvimento 

doutrinário do adventismo, precisamos examinar três conceitos defendidos pelos líderes pensantes 

mais antigos da igreja: (1) sua concepção dinâmica da ―verdade presente‖, (2) sua atitude para com 

os credos dogmáticos da fé cristã e (3) seu ponto de vista sobre o caminho para o conhecimento 

progressivo (KNIGHT, 2005, p. 17-18) 

O conceito de verdade presente era a compreensão de que, no âmbito da reforma protestante, 

Deus resgata suas verdades de modo gradual, ao longo das gerações. Assim, em cada geração Deus 

trabalha um conjunto específico de verdades. O que é entendido plenamente por uma geração, não o 

era pelas gerações anteriores. Por essa razão, Deus não julga as gerações de igual maneira, mas 

mediante o conhecimento já resgatado, o que inclui a verdade presente (isto é, as verdades 

resgatadas naquela geração). Daí nós podemos concluir, por exemplo, que católicos sinceros que 

viveram na idade média e seguiram doutrinas errôneas não serão julgados por isso, pois o fizeram 

na mais pura ignorância e impossibilidade de mudar. Os pioneiros criam fortemente nisso, como é 

possível ver nos escritos deles e no apanhado geral que Knight faz no capítulo 1 de sua obra 

mencionada.  

Essa concepção fazia com que os pioneiros estivessem sempre abertos a um estudo da Bíblia 

que lhes revelasse algum erro doutrinário ou alguma verdade que estava sendo esquecida. Knight 

descreve: 

Os líderes mais jovens, conforme se desenvolviam, mostravam a mesma abertura dos fundadores. 

Urias Smith, por exemplo, escreveu em 1857 que os sabatistas haviam descoberto verdades 

progressivas desde 1844. ―Temos conseguido regozijar-nos em verdades muito além do que então 

percebíamos‖, ele observou. ―Mas não pensamos de modo algum que já sabemos tudo. Esperamos 

ainda progredir, de forma que nossa vereda se torne cada vez mais brilhante até ser dia perfeito. Que 

mantenhamos então um estado mental inquiridor, buscando mais luz e mais verdade‖ (RH, 30 de 

abril de 1857, pág. 205). Com uma disposição similar, John N. Andrews exclamou que ―trocaria mil 

erros por uma única verdade‖ (2SG, pág. 117). Ao mesmo tempo, Tiago White, depois de observar 

que os adventistas sabatistas haviam modificado seu ponto de vista sobre o horário apropriado para 

iniciar o sábado, afirmou que eles ―mudariam outros pontos de sua fé, caso tivessem uma boa razão 
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para fazê-lo com base nas Escrituras‖ (RH, 7 de fevereiro de 1856, pág. 149) (KNIGHT, 2005, p. 

20). 

Por conseguinte, a relação dos pioneiros com os credos era de rechaçar seu caráter infalível 

em prol de uma doutrina capaz de ser moldada pela Bíblia sempre que se mostrasse necessário. O 

pioneiro John Loughborough, em 1861, sintetiza bem o pensamento da denominação ao dizer que:  

[...] o primeiro passo para a apostasia é elaborar um credo dizendo o que devemos crer. O segundo é 

lazer desse credo uma prova de comunhão. O terceiro é julgar os crentes por esse credo. O quarto é 

denunciar como hereges os que não acreditarem nesse credo. O quinto e último é começar a 

perseguir essas pessoas (KNIGHT, 2005, p. 21, apud. Review and Herald, 8 de outubro de 1861, 

pág. 148). 

Tiago White tinha opinião semelhante. Para ele, ―criar um credo é limitar e obstruir o 

caminho para todo progresso futuro‖, limitar ―a maneira de agir do Todo-Poderoso‖ e dizer 

―praticamente que o Senhor não deve fazer nada além do que esteja prescrito no credo‖. Ele conclui 

que ―A Bíblia é nosso credo‖ e que devemos rejeitar ―qualquer forma de credo humano‖, a fim de 

que possamos permanecer receptivos às verdades bíblicas que Deus queira resgatar ―de tempos em 

tempos‖ (Ibdem). 

Como a Igreja Adventista chegou a essa postura anticredo? A formação da Igreja Adventista 

se deve a uma confluência de diversos movimentos e grupos, dentre os quais se encontra o 

anabatista. Os anabatistas e suas vertentes tinham uma visão mais radical da Reforma, propondo 

questões como o batismo apenas em idade de consciência, total separação entre Igreja e Estado, 

pacifismo, mais direitos civis femininos, etc. Como resultado disso, eles tendiam a ser mais céticos 

em relação a credos. É nesse espírito que o movimento adventista começa a se formar. George 

Knight afirma: 

Embora seja verdade que o conceito adventista de salvação pela graça mediante a fé tenha vindo dos 

principais reformadores, a orientação teológica do adventismo tem mais a ver com aquilo que os 

historiadores eclesiásticos chamam de a Reforma Radical ou os anabatistas. [...] 

O anabatismo pretendia um retorno completo aos ensinos da Bíblia. Para os anabatistas, era 

um erro parar onde Lutero, Calvino e Zuínglio tinham parado teologicamente. Em seu melhor, o 

anabatismo era um afastamento da tradição igrejeira e da formulação de credos, e uma aproximação 

dos ideais da igreja do Novo Testamento (KNIGHT, 2005, p. 29). 

 Os anabatistas deram origem ao chamado restauracionismo, uma cosmovisão que permeou 

várias igrejas americanas no século 19. O restauracionismo visava dar continuidade à reforma 

protestante, restaurando todas as doutrinas bíblicas rejeitadas pela Igreja Católica ao longo dos 

séculos que não foram restauradas pelos primeiros reformadores. Knight pontua que assim como o 

movimento anabatista, o ―movimento restauracionista também era anticredo. Para eles, não havia 

outro credo senão a Bíblia‖ (Ibdem, p. 30). Portanto, a ideia básica que imperou entre os adventistas 

desde o início foi a de que todas as doutrinas cristãs deveriam ser questionadas com base na Bíblia 

para que a Igreja tivesse certeza de que elas poderiam continuar se sustentando.  

 Portanto, o que a IASD teve, ao longo das décadas, não foi um credo, mas sim eventuais 

exposições concisas das crenças fundamentais (1872, 1889 e 1931) que alcançaram um apenas um 

status de oficial nos anos que se seguiram. Ainda assim, essas exposições não eram propriamente 

oficiais, já que não foram votadas em Assembléia Geral. Apenas em 1946, a Assembléia Geral 

considerou a última exposição formulada (a de 1931) como oficial, só podendo ser modificada por 

meio de outra reunião da Assembléia Geral. Isso abriu caminho para que em 1980 a IASD 

modificasse esse documento, incluindo doutrinas já longamente cridas pela instituição, mas sem a 
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devida oficialização no documento chamado Declaração das Crenças Fundamentais da IASD. 

Apesar disso, o preâmbulo dessa nova declaração diria: 

Os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantém certas crenças 

fundamentais como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. Estas crenças, da maneira em que são 

apresentadas aqui, constituem a compreensão e a expressão do ensino das Escrituras por parte da 

igreja. Podem ser esperadas revisões destas declarações numa assembléia da Associação Geral, 

quando a Igreja é levada pelo Espírito Santo a uma compreensão mais completa da verdade bíblica 

ou encontra melhor linguagem para expressar os ensinos da Santa Palavra de Deus. 

O que podemos concluir de tudo isso? Em primeiro lugar, que a IASD jamais acalentou a 

ideia de ser infalível. Ao contrário, ela sempre reconheceu que a verdade é regatada por Deus 

progressivamente e que o ser humano é passível de erro. Assim, não seria prudente adotar uma 

visão absolutamente inflexível sobre a própria doutrina, mas sim sempre aberta à correção. Se a 

Igreja de Deus sempre tivesse mantido essa postura, a Igreja Católica jamais teria se desviado tanto 

da Bíblia e a Reforma Protestante não teria sido necessária. Por outro lado, se a IASD tivesse 

adotado um credo inflexível, jamais teria modificado pontos errôneos de sua doutrina ao longo de 

sua história, nem se aberto a pontos corretos que estavam sendo ignorados. Sobre isso, Ellen White 

diz o seguinte: 

Como um povo, corremos certamente grande risco, se não estivermos em constante vigilância, de 

considerarmos nossas ideias, pelo fato de serem longamente acalentadas, doutrinas bíblicas e 

infalíveis, e medir todos pelo critério de nossa interpretação da verdade bíblica. Este é nosso perigo, 

e este seria o maior mal que poderia sobrevir a nós como um povo (Manuscrito 37, 1890). 

Em outro texto interessante, ela fala sobre qual deve ser a nossa postura ao estudar a Bíblia 

Sagrada. A citação é longa, mas vale a pena ler: 

Como examinaremos as Escrituras, para compreender o que elas ensinam? Devemos investigar a 

Palavra de Deus com coração contrito, um espírito suscetível de ser ensinado e pleno de oração. Não 

devemos pensar, como os judeus, que nossas próprias idéias e opiniões são infalíveis, nem como os 

católicos, que certos indivíduos são os únicos guardiões da verdade e do conhecimento, que os 

homens não têm o direito de examinar as Escrituras por si mesmos, mas devem aceitar as 

explanações dadas pelos Pais da igreja. Não devemos estudar a Bíblia com o propósito de manter 

nossas opiniões preconcebidas, mas com o único objetivo de aprender o que Deus disse. 

Temem alguns que se reconhecerem estar em erro, ainda que seja num simples ponto, outros 

espíritos serão levados a duvidar de toda a teoria da verdade. Têm, portanto, achado que não se deve 

permitir a investigação; que ela tenderia para a dissensão e a desunião. Mas se tal é o resultado da 

investigação, quanto mais depressa vier, melhor. Se há aqueles cuja fé na Palavra de Deus não 

suportará a prova de uma investigação das Escrituras, quanto mais depressa forem revelados melhor; 

pois então estará aberto o caminho para lhes mostrar seu erro. Não podemos manter a opinião de que 

uma posição uma vez assumida, uma vez advogada a idéia, não deve, sob qualquer circunstância ser 

abandonada. Há apenas Um que é infalível: Aquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Os que permitem que o preconceito ponha na mente uma barreira contra a recepção da 

verdade, não podem receber a iluminação divina. No entanto, ao ser apresentado um ponto de vista 

das Escrituras, muitos não perguntam: ―Isto é verdade? Está em harmonia com a Palavra de Deus?‖, 

mas: ―Por quem é defendido?‖. E a menos que venha pelo instrumento que lhes agrada, não o 

aceitam. Tão plenamente satisfeitos estão com suas próprias idéias que não examinarão a evidência 

escriturística com o desejo de aprender, antes recusam ser interessados, meramente devido aos seus 

preconceitos. 



11 
 

Freqüentemente o Senhor trabalha onde menos O esperamos; surpreende-nos pela revelação 

de Seu poder em instrumento de Sua própria escolha, ao mesmo tempo que passa por alto os homens 

a quem temos olhado como sendo aqueles por cujo intermédio deve vir a luz. Deus deseja que 

recebamos a verdade em seus próprios méritos – porque é a verdade. Não deve a Bíblia ser 

interpretada para agradar às idéias dos homens, por mais longo que seja o tempo em que têm 

considerado verdadeiras essas idéias. Não devemos aceitar a opinião de comentaristas como sendo a 

voz de Deus; eles eram mortais, sujeitos ao erro como nós mesmos. Deus nos tem dado a faculdade 

do raciocínio tanto como a eles. Devemos tornar a Bíblia o seu próprio expositor (Obreiros 

Evangélicos, p. 99-100). 

 Com isso em mente, reverendo, é possível entender por qual razão a doutrina espúria da 

―carne pecaminosa de Jesus‖ nunca foi oficial e como o entendimento dos principais teólogos da 

instituição (e dos leigos) mudou. Para ser mais exato, a questão da natureza de Jesus não fazia parte 

nem mesmo das declarações extraoficiais de crenças formuladas em 1872, 1889 e 1931. Vou 

facilitar o entendimento com uma analogia plausível: na Igreja Presbiteriana do Brasil 

provavelmente há pastores que defendem que Deus usou a evolução das espécies para trazer os 

animais e o ser humano ao mundo. Pelo menos eu sei que há calvinistas que defendem isso. Eles 

entendem que o relato dos primeiros dois capítulos de Gênesis é simbólico. Assim, a teoria proposta 

por Darwin se encaixaria ali.  

Mas a evolução das espécies ou a criação em seis dias literais são doutrinas oficiais da IPB? 

Não parece ser. Nos documentos de fé da IPB apenas lemos que ―Deus, pela palavra do seu poder, 

fez do nada o mundo, e tudo quanto nele há, para si no espaço de seis dias, e tudo muito bom‖. Não 

diz se esses dias são literais e que método Deus usou para criar. Então, suponhamos que dentro de 

alguns anos a maior parte dos teólogos da IPB, incluindo o Reverendo Hernandes, passasse a crer 

na evolução como meio usado por Deus. Isso seria oficial? Não. Mas possivelmente encontraríamos 

livros, artigos e sermões desses teólogos ensinando que Gênesis é simbólico e que a evolução foi o 

meio usado por Deus para trazer tudo ao mundo. Bom, foi mais ou menos isso o que aconteceu em 

relação à questão da ―carne pecaminosa‖ de Jesus. Felizmente, esse é um erro que a maioria 

esmagadora dos teólogos da IASD já superou há mais de sessenta anos. Ou seja, a alegação ―os 

adventistas creem que Jesus tinha carne pecaminosa‖ está pelo menos sessenta anos desatualizada. 

 

O funcionamento da heresia 

 Embora a ideia de que Jesus tinha carne pecaminosa seja uma flagrante heresia, precisamos 

entender exatamente o que os defensores dessa heresia queriam dizer quando aplicavam os termos 

―carne pecaminosa‖ ou ―natureza caída‖ a Jesus. Bom, a ideia não era de que Jesus cometeu 

pecado. A ideia era de que Jesus possuía inclinação ao pecado como nós, mas não chegou a cometer 

nenhum pecado. Seria como alguém ter inclinação a mentir (todos nós temos), mas nas situações 

em que a circunstância é propícia para mentir, o indivíduo escolhe não mentir e diz a verdade. 

 Por que os adeptos dessa heresia pensavam assim? Porque, para eles, se Jesus não fosse 

exatamente igual a nós em todas as coisas (mas sem pecado), ele não poderia ser nosso salvador. 

Além disso, uma vez que todos os seres humanos recebem de seus pais a inclinação ao pecado, 

Jesus, se tornando homem, deveria receber essa mesma herança também. Como base bíblica, essas 

pessoas usavam textos como Hebreus 4:15 e Romanos 8:3-4.  

 Algo que pode ter auxiliado nessa conclusão errônea foi uma distorção da ênfase metodista 

na santificação e da ênfase puritana na obediência à Lei. A formação da IASD bebeu muito do 

metodismo e do puritanismo nesse sentido. Tais ênfases não são ruins em si, mas quando 
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distorcidas criam legalismo. O legalismo distorce as concepções de pecado, de justificação e de 

salvação. Assim, passa a reinar a impressão de que o ser humano pode alcançar uma impecabilidade 

absoluta ainda na Terra, se estiver com Jesus. Sabemos que não é assim que funciona. Somos 

justificados por Jesus, porém não isentos de pecado. Progredimos em santidade a cada dia, mas só 

alcançamos a perfeição absoluta na glorificação. Nossa carne será inclinada ao pecado até Jesus 

voltar. No pensar de um legalista, no entanto, é fácil pensar que pecado é algo mais simples, que se 

limita a deixar de cometer atos ruins.  

 Uma vez que alguém adote essa visão simplista de pecado, a ideia de Jesus ter a mesma 

natureza inclinada ao pecado que nós cai como uma luva. Afinal, se ele foi impecável com o poder 

do Espírito Santo, mesmo tendo inclinação ao pecado, então nós também podemos ser. É a 

implicação lógica. Assim, a visão perfeccionista (que é uma corruptela da perfeição bíblica – 

teleios: maturidade – pregada por John Wesley) pode ter contribuído para a formação da heresia da 

natureza caída de Jesus. De fato, o maior teólogo adventista a defender o perfeccionismo, M. L. 

Andreasen (1876-1962), também defendia a natureza caída de Jesus. As duas posições eram, na 

teologia de Andreasen, uma unidade inseparável. George Knight explica, na edição anotada do livro 

―Questões sobre Doutrina‖, quando essa visão começou a surgir no seio adventista: 

O fato é que desde os anos de 1890 têm havido duas interpretações adventistas distintas sobre a 

natureza humana de Cristo no adventismo. Uma possui interpretação visível, enquanto a outra tem 

estado invisível. A interpretação visível havia sido estabelecida por Jones, Waggoner e Prescott 

[teólogos importantes da época] em meados dos anos 1890. Sustentava que Cristo era exatamente 

como os outros seres humanos, sem nenhuma ―partícula de diferença‖; que Ele possuía as mesmas 

tendências que os outros seres humanos. [...] A outra linha do pensamento adventista sobre o tópico 

tinha estado bem invisível, desde que ficou restrita a cartas não publicadas [de Ellen White] e 

periódicos não impressos. A segunda interpretação era a de Ellen White. Mas não foi até a 

publicação de Questões Sobre Doutrina [em 1957] que muitas de suas declarações sobre o tema 

foram reunidas e juntamente publicadas (FROOM e outros, 2007, p. 671). 

 Como cereja do bolo, o fato é que as declarações de Ellen White a respeito do assunto que 

eram conhecidas antes da publicação de Questões sobre Doutrina, em 1957, pareciam indicar que 

ela acreditava na natureza caída de Jesus. Assim, a maioria dos teólogos se sentia embasada pela 

Bíblia e por Ellen White. No fim das contas, não eram apoiados nem por uma, nem por outra fonte. 

Note-se, no entanto, que o problema não surgiu de Ellen White, mas de teólogos com uma 

interpretação distorcida da Bíblia e da própria Ellen White.  

Um detalhe interessante é que tanto Jones como Waggoner, conquanto tenham sido 

importantes nas conferências gerais da IASD em 1888 (quando defenderam uma interpretação mais 

cristocêntrica e voltada para a graça, sendo então apoiados por Ellen White), acabaram anos depois 

adotando visões teológicas muito errôneas. Waggoner se tornou panteísta. Jones, depois de passar 

muito tempo colocando Ellen White no mesmo patamar da Bíblia (algo que ela sempre criticou 

quem fazia, conforme veremos mais à frente), tornou-se opositor dela e da liderança da Igreja. Os 

dois saíram da IASD e não mais voltaram. Talvez, se eles tivessem estudado mais a Bíblia e ouvido 

os conselhos de White não tivessem ajudado a construir a heresia da natureza caída de Jesus. 

 

Os textos de Ellen White 

 Mas, afinal, o que dizia Ellen White? A escritora defendia que Jesus herdara de Adão as 

fraquezas físicas e mentais provenientes do pecado. Porém, não herdara as fraquezas morais 

(inclinação ao pecado), que ela às vezes chamava de ―paixões‖. Essa concepção, embora 
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provavelmente possa ser encontrada em vários autores, ela tirou diretamente de um escritor cristão 

chamado Henry Melvill. Ela possuía alguns livros dele e baseou alguns de seus escritos na obra 

―Sermons by Henry Melvill‖, que fazia parte da biblioteca dela e tinha várias marcações. No 

sermão ―The Humiliation of the Man Christ‖, Melvill afirma exatamente esse esquema de 

debilidades inocentes x propensões pecaminosas. Jesus, portanto, era igual Adão antes da queda no 

sentido de não ter inclinação natural ao pecado, mas igual a Adão depois da queda no sentido de ter 

as mesmas fraquezas físicas e mentais. Vejamos duas passagens: 

Revestido da natureza humana, sentia necessidade da força vinda do Pai. Tinha lugares especiais de 

oração. Comprazia-Se em entreter comunhão com Seu Pai na solitude da montanha. Neste exercício, 

Sua mente santa, humana, era fortalecida para os deveres e provas do dia. Nosso Salvador identifica-

Se com nossas necessidades e fraquezas no fato de haver-Se tornado um suplicante, um solicitante 

de todas as noites, buscando do Pai novas provisões de força a fim de sair revigorado e refrigerado, 

fortalecido para o dever e a provação. Ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas 

fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, Sua natureza recuava do mal. 

Jesus suportou lutas, e torturas íntimas, em um mundo de pecado. Sua humanidade tornava a oração 

necessidade e privilégio (Testemunhos para a Igreja, p. 202). 

Em outra passagem, White faz uso de raciocínio semelhante: 

Ele era sem mancha de corrupção, estranho ao pecado; contudo, suportou angústia que requereu o 

auxílio e o apoio de Seu Pai, e orou frequentemente com forte clamor e lágrimas. Orou pelos Seus 

discípulos e por Si mesmo, assim identificando-Se com as necessidades, fraquezas e faltas que são 

comuns à humanidade. Foi um poderoso suplicante, não possuindo as paixões de nossa natureza 

humana caída, mas delimitado com semelhantes debilidades, tentado em todos os pontos como nós o 

somos (Review and Herald, 19 de maio de 1885, p. 305).  

 Há muitas outras passagens de Ellen White nesse sentido que foram reunidas no livro 

―Questões Sobre Doutrina‖. Olhando assim, tudo parece muito simples. Mas o problema é que 

muitos desses textos mais claros não eram conhecidos dos teólogos e do público geral. E muitos dos 

textos mais conhecidos eram ambíguos, pois White usava termos como ―natureza caída‖ e até 

―natureza pecaminosa‖ para designar a natureza afetada pelo pecado. Ou seja, era fácil um 

adventista, sobretudo um perfeccionista, ler tais passagens e achar que White estava se referindo a 

propensões pecaminosas, paixões. Isso explica porque durante quatro décadas, a interpretação 

errônea foi tão popular entre teólogos e leigos. 

 

Textos de teólogos atuais 

 Se, por um lado, tivemos quatro décadas de uma heresia bizarra em relação à natureza de 

Cristo, por outro lado, é fácil encontrar artigos acadêmicos, livros e outros materiais adventistas 

defendendo a natureza de Cristo sem inclinação ao pecado. Vou citar dois artigos como exemplo. 

(a) O pastor Vinicius Mendes escreveu um artigo sobre o assunto na Revista Adventista, em 

Dezembro de 2016. O título do artigo é: ―O Homem Jesus: o que significa dizer que o Filho de 

Deus se tornou um de nós‖. Você pode ler a matéria no site da revista (neste link). Ele explica as 

duas posições e defende a natureza de Jesus sem propensão pecaminosa. Há até um vídeo no fim 

desse artigo com uma entrevista que a revista fez ao pastor. Tanto a revista, quanto o pastor são da 

IASD tradicional. O pastor é, inclusive, um dos editores da Casa Publicadora Brasileira (CPB), a 

editora adventista oficial no Brasil. 

 (b) O Dr. Kwabena Donkor escreveu o artigo ―A natureza de Cristo: a questão 

soteriológica‖, que também explica os dois pontos de vista e defende a natureza de Jesus sem 

http://www.revistaadventista.com.br/blog/2017/06/09/nosso-perfeito-salvador/
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propensão natural ao pecado. Você pode ler acessando o site Centro White (neste link) – um site 

oficial também. O artigo foi publicado originalmente em 2008, na Revista Parousia, da Unaspress 

(editora oficial da Universidade Adventista de São Paulo – UNASP). 

 Em suma, são artigos atuais, publicados por instituições oficiais da IASD e que refletem a 

posição progressivamente majoritária desde o começo da década de 1960. É bastante claro, 

portanto, que os adventistas não defendem mais (há décadas) a heresia da natureza caída de Jesus. 

Alguns podem se incomodar com o fato de que teólogos adventistas importantes já defenderam 

posições heréticas no passado. Mas isso não deveria incomodar. Em primeiro lugar, porque se 

heresias foram defendidas no passado e depois abandonadas, isso prova que a IASD realmente está 

sempre aberta para mudar de posição caso seja provado biblicamente que ela está errada. Em 

segundo lugar, porque uma história com erros doutrinários nos lembra constantemente que a Igreja 

não é infalível. Essa é a lição que a ICAR nunca aprendeu, aliás. Em terceiro lugar, o que aconteceu 

no adventismo, aconteceu no cristianismo como um todo. A Igreja lidou com heresias e hereges 

desde sempre. E até que a heresia fosse identificada, refutada e os hereges separados, às vezes 

existiam algumas décadas. No caso das doutrinas erradas da ICAR, elas duram até hoje e foram 

necessários séculos para reformadores resolverem o problema com um rompimento formal. Assim 

sendo, a história da IASD não é diferente da história da Igreja de Cristo como um todo. 

 

Alegação 3: A IASD crê que a Bíblia e Ellen White estão no mesmo patamar 

 Você afirma que a IASD crê que a Bíblia e Ellen White estão no mesmo patamar. Mais que 

isso: você afirma que as doutrinas adventistas estão baseadas no que Ellen White escreveu. Vamos 

trabalhar essas duas afirmações interconectadas. Eu também vou usar subtítulos aqui para deixar 

tudo mais organizado.  

 

Base Doutrinária da IASD 

Quanto à afirmação de que as doutrinas da IASD se baseiam nos escritos de Ellen White, 

uma olhada na Declaração das Crenças Fundamentais da IASD é o primeiro passo para 

desmistificar isso. Esse documento é fácil de achar na internet. Um dos sites que a contém é o 

oficial ―Adventistas‖ (neste link). Outro é o site ―Bíblia‖ (neste link). Atualmente, são 28 as crenças 

fundamentais. Todas elas são descritas com as referências bíblicas entre parênteses, o que indica 

que a origem delas não está em visões de Ellen White, mas em passagens bíblicas. Além disso, 

historicamente falando, todas as doutrinas adventistas distintivas foram resgatadas e/ou 

sistematizadas por pessoas anteriores a Ellen White. Vamos trabalhar isso. 

 A doutrina do sábado chegou à denominação por pelo menos três pessoas: (a) Raquel Oakes, 

uma batista do sétimo dia que distribuiu algumas publicações sobre o sábado em Washington, em 

1844, alcançando alguns mileritas como o ministro metodista Frederick Wheeller; (b) T. M. Preble, 

um milerita que entrou em contato com grupos sabatistas formados por Raquel Oakes, tornou-se 

sabatista e começou a publicar material sobre isso em 1845; e (c) Joseph Bates, que acabou lendo 

um folheto de Preble sobre o sábado, também se convenceu e passou a escrever a respeito em 1846. 

Foi Bates também, através de estudos mais aprofundados, que começou a associar a questão do 

sábado com as três mensagens angélicas de Apocalipse 14, um tema caro para os adventistas do 

sétimo dia.  

http://www.centrowhite.org.br/pesquisa/artigos/a-natureza-de-cristo-a-questao-soteriologica/#texto-rodape-12
https://www.adventistas.org/pt/institucional/crencas/
https://biblia.com.br/perguntas-biblicas/as-28-crencas-fundamentais-da-igreja-adventista-do-setimo-dia/
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 Os batistas do sétimo dia, por sua vez, existem formalmente desde 1654, quando homens 

como James Ockford, William Saller, Peter Chamberlain, Francis Bampfield, Edward e Joseph 

Stennett (que já guardavam o sábado em suas batistas de origem), resolveram oficializar uma 

congregação sabatista em Londres. Mas antes dos batistas do sétimo dia, existiram casos de grupos 

menores e indivíduos isolados que advogaram o sábado no meio protestante, como Oswald Glait, 

Andreas Fisher, Constantino Ponce de La Fuente e Andreas Eossi – todos anteriores à primeira 

parte do século 16.  

A doutrina da mortalidade da alma chegou à denominação através de George Storrs, um ex-

ministro metodista. Ele começou a estudar o tema em 1841, a partir dos escritos de Henry Grew, um 

batista. Juntamente com Carlos Fitch, que também aceitou o ensino, ele assumiu a tarefa de espalhar 

o ensino entre os mileritas em 1844. Antes disso, contudo, também existiram indivíduos isolados 

que defenderam essa crença. 

A ênfase na Reforma da Saúde já era seguida por Joseph Bates antes de Ellen White ter as 

primeiras visões a respeito. Outros cristãos de sua época já começavam a se preocupar com os 

problemas do uso de álcool e tabaco. E ainda antes dele, John Wesley, líder metodista, já escrevia 

sobre a importância dos bons hábitos de saúde para o cristão. Ellen White provavelmente foi 

influenciada por essa ênfase wesleyana na saúde, já que ela foi metodista antes de ser adventista.  

A doutrina do santuário celestial foi desenvolvida por Hiran Edson e Owen R. L. Crossier. 

Os dois estudiosos consertaram os erros nos estudos do batista Guilherme Miller, a respeito das 

2300 tardes e manhãs.  

Em suma, essas doutrinas não adentraram a Igreja Adventista por meio de Ellen White, mas 

de pessoas diversas, algumas das quais sequer não se tornaram adventistas posteriormente. Para 

além disso, todas essas doutrinas estão fortemente baseadas nas Escrituras Sagradas, podendo ser 

descobertas exclusivamente pelas Escrituras. Quando eu estudei as doutrinas da IASD com um 

pastor adventista, na época do ensino médio, em nenhum momento ele citou Ellen White para 

embasar qualquer doutrina. Era só Bíblia. E sempre dentro dos contextos. Eu estudei seis meses 

com ele e, depois, estudei mais um ano e três meses sozinho, revisando e procurando mais 

informações. Nesse tempo todo, não precisei recorrer a Ellen White para sustentar nenhuma das 28 

Crenças Fundamentais. Posteriormente, entrei na IASD, congrego lá há oito anos e até hoje ainda 

não precisei usar White para defender nenhuma das doutrinas.  Assim, penso eu, o reverendo 

deveria reavaliar sua interpretação em relação a esse ponto. 

 

Ellen White e a Sola Scriptura 

Quanto à alegação principal, o equívoco do reverendo me parece possuir três bases distintas: 

(1) um entendimento errôneo de alguns textos adventistas que falam sobre a inspiração de Ellen 

White ser do mesmo grau e qualidade que a inspiração da Bíblia; (2) observação do mau exemplo 

de alguns (ou muitos) adventistas em relação a este assunto; (3) desconhecimento de diversos textos 

de Ellen White afirmando o principio da Sola Scriptura e dizendo que os escritos dela não deveriam 

ser usados para substituir ou complementar a Bíblia, mas para levar ao estudo da Bíblia e a prática 

dos princípios bíblicos. Vamos desemaranhar cada um desses pontos.  

Em relação ao primeiro ponto, notemos que os textos adventistas falam que a inspiração de 

Ellen White é do mesmo grau e qualidade da inspiração da Bíblia, mas não que os escritos de Ellen 

White possuem a mesma função. Este é o pulo do gato. Na ideia de grau/qualidade está contida a 

ideia de que Deus inspirou mais algumas pessoas e menos a outras. Mas se o mesmo Deus inspira a 
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todos os profetas, como a inspiração teria menor qualidade em alguns casos? E o que seria uma 

inspiração de qualidade inferior? Seria uma inspiração menos perfeita? Menos correta? Menos 

justa? Menos sábia? Menos onisciente? Menos eficaz? Deus pode dar mensagens inferiores? Como 

podemos ver, a ideia de menor grau/qualidade apresenta problemas. Assim, cremos que o 

grau/qualidade é igual porque não porque Ellen White é igual a Bíblia, mas porque a inspiração 

divina é sempre igualmente perfeita, correta, justa, sábia, etc. 

Agora, isso quer dizer que os escritos de Ellen White têm a mesma função que a Bíblia 

Sagrada? A resposta é um enorme e enfático ―não!‖. A função da Bíblia é ser a única regra de fé e 

prática doutrinária do cristão. É dela que extraímos nossas doutrinas e é por ela que julgamos a 

validade de qualquer informação. A função dos escritos de Ellen White é totalmente diferente: (a) 

estimular a leitura e o estudo da Bíblia; (b) estimular a prática dos princípios bíblicos; (c) 

repreender heresias e impedir diversos desvios doutrinários (algo que foi feito quando ela estava 

viva); (d) repreender desvios morais; (e) auxiliar na estruturação administrativa da IASD. 

Obviamente, a função da Bíblia é maior e mais importante. A função de White é subserviente à 

função da Bíblia Sagrada. Mas a inspiração é a mesma. Isso pode ser dito em relação a qualquer 

outro profeta extracanônico verdadeiro. O teólogo Merlin D. Burt, sobre este assunto, afirma: 

Embora os adventistas do sétimo dia não vejam diferença de natureza ou caráter entre a inspiração de 

Ellen White em comparação com os escritores da Bíblia, eles são muito claros sobre a diferença 

entre o papel e a função da Bíblia e seus escritos. Os adventistas comparam os escritos dela aos dos 

profetas não canônicos, como Enoque, Hulda, Débora, Miriã, Elias, Eliseu, Natã, Gade, Aías, Ido, 

João Batista e outros profetas do NT, que não escreveram porções da Bíblia (TIMM, 2017, p. 329). 

Mais adiante, após citar alguns textos da própria Ellen White em que ela nega ter a mesma 

função das Escrituras (textos que citarei logo mais), Burt conclui que ―os adventistas e Ellen White 

atribuem claramente a autoridade fundamental ao cânon das Escrituras e não às modernas visões e 

sonhos proféticos como [se fossem] Escrituras adicionais‖ (Ibdem, p. 330). O mesmo Burt vai dizer, 

no parágrafo seguinte, que ―É historicamente evidente que os escritos de Ellen White não foram 

fonte de nenhuma doutrina adventista do sétimo dia‖ (Ibdem). Em outras palavras, a IASD e Ellen 

White não aceitavam uma posição ―Prima Scriptura‖ (isto é, a Escritura como principal fonte de 

doutrina, mas não a única). A posição é e sempre foi: ―Sola Scriptura‖ – todas as doutrinas tendo 

como base apenas a Bíblia.  

Sobre o segundo ponto, devo dizer que muitos adventistas dão um péssimo exemplo mesmo. 

Pisam na Sola Scriptura. Usam White como se fosse a Palavra final, em vez de avaliarem a própria 

Ellen White pela Bíblia. Mas essas pessoas não representam a doutrina oficial da IASD, nem a 

orientação de Ellen White sobre fazer da Bíblia nossa única regra de fé e prática. Temos aqui um 

legitimo caso onde ―a pessoa é legal, o que mata é o fã clube‖ (um jargão popular atual).  

Sobre o terceiro ponto, vou colocar aqui diversas citações da própria Ellen White 

defendendo a Sola Scriptura e repreendendo quem a usava no lugar da Bíblia. Todas essas citações 

são bem fáceis de achar na internet, pois todos os livros dela estão disponíveis gratuitamente em 

PDF no site ―Centro White‖. Serão várias citações, mas creio que esse ponto é importante demais 

para eu mencionar pouca coisa. 

No trabalho público não torneis proeminente nem citeis o que a Irmã White tem escrito, como 

autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isto não aumentara a fé nos [meus] testemunhos. 

Apresentai vossas provas, claras e simples, da Palavra de Deus. Um ―Assim diz o Senhor‖ e o mais 

forte testemunho que podeis apresentar ao povo. Que ninguém seja instruído a olhar para a Irma 

White, e, sim, ao poderoso Deus, que dá instruções a Irmã White (Carta 11, 1894). 
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Note que White se via como apenas um canal para a Bíblia, um meio para um fim, não um 

fim em si mesmo. Não faria sentido, portanto, tentar provar posições por Ellen White. Até porque 

ela não queria ser crida só porque ela falou. Mas desejava que suas próprias palavras fossem 

julgadas à luz da Bíblia. Sobre isso ela diz em outra ocasião: ―Se os Testemunhos não falarem de 

acordo com a Palavra de Deus, podem rejeitá-los. Cristo e Belial não se unem‖ (Testemunhos para a 

Igreja, v. 5, p. 691). Numa reunião de dirigentes da Igreja, ela afirma em 1901: 

Como pode o Senhor abençoar os que manifestam o espírito de ‗não me importa‘, que os leva a 

andar em sentido oposto a luz que o Senhor lhes deu? Não solicito, porém, que acateis minhas 

palavras. Ponde a irmã White de lado. Não citeis outra vez as minhas palavras enquanto viverdes, até 

que possais obedecer a Bíblia. Quando fizerdes da Bíblia vosso alimento, vossa comida e vossa 

bebida, quando fizerdes de seus princípios os elementos de vosso caráter, conhecereis melhor como 

receber conselho de Deus. Enalteço a preciosa Palavra diante de vos neste dia. Não repitais o que eu 

declarei, afirmando: ―A irmã White disse isto‖ e ―a irmã White disse aquilo‖. Descobri o que o 

Senhor Deus de Israel diz, e fazei então o que Ele ordena (Manuscrito 43, 1901 – de uma alocução a 

dirigentes de igreja na noite que antecedeu a abertura da Assembleia da Associação Geral de 1901). 

Parece bem clara a posição em que Ellen White se colocava e a posição que ela colocava a 

Bíblia. Os adventistas deveriam ser, acima de tudo, em primeiro lugar e em todo o tempo, bíblicos. 

A finalidade máxima de Ellen White era tornar todos bíblicos, na teoria e na prática. Em outras 

ocasiões ela diz: 

Não devem os testemunhos da irmã White ser postos na dianteira. A Palavra de Deus é a norma 

infalível. Não devem os Testemunhos substituir a Palavra. Devem todos os crentes manifestar grande 

cautela no expor cuidadosamente estes assuntos, e calai sempre que houverdes dito o suficiente. 

Provem todos a própria atitude por meio das Escrituras e fundamentem pela Palavra de Deus 

revelada todo ponto que vindicam ser verdade (Carta 12, 1890; Evangelismo, p. 256).  

Quanto mais examinarmos as promessas da Palavra de Deus, mais brilhantes ficam. Quanto mais as 

pusermos em prática mais profunda será a nossa compreensão delas. Nossa atitude e crença têm por 

base a Bíblia. E nunca queremos que alma nenhuma faça prevalecer os Testemunhos sobre a Bíblia 

(Manuscrito 7, 1894; Evangelismo, p. 256).  

Como até hoje tem adventista descumprindo essa ordem, teólogos atuais ainda batem nesse 

ponto. Exemplo disso é uma palestra recente que o teólogo adventista Dr. Wilson Paroschi, que é 

professor de teologia há mais de 30 anos, onde ele afirma com bastante ênfase o seguinte: ―Não é a 

Bíblia que deve ser validada pelo ensino de Ellen White. É o contrário. É o ensino de Ellen White 

que deve ser validado pela Bíblia‖. Um trecho muito elucidativo dessa palestra pode ser assistida 

neste link.  

Continuando com as citações, a melhor definição do trabalho e da função de White vem dela 

mesma. Veja: 

―Recomendo-vos, caro leitor, a Palavra de Deus como regra de vossa fé e pratica. Por essa Palavra 

seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos ―últimos dias‖; não para uma nova regra de fé, 

mas para conforto do Seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim tratou 

Deus com Pedro, quando estava para envia-lo a pregar aos gentios‖ A Sketch of the Christian 

Experience and Views of Ellen G. White, 64 (1851). Reimpresso em Primeiros Escritos, p. 78. 

Note: Ellen White compara, em função, suas visões à visão que Pedro teve em Atos 10 dos 

animais impuros no lençol. A visão de Pedro não forneceu nenhuma doutrina nova. Durante todo o 

Antigo Testamento, Deus afirmou não fazer acepção de pessoas (Dt 10:17 e 16:19; II Cr 19:7; Jó 

13:8-10, 32:21 e 34:19; Ml 2:9), comprovou isso na prática levando a Palavra a diversos gentios 

como Raabe, Rute, Naamã, Nabucodonosor, Dario e os ninivitas (Rt 1:15-18; Js 2:9-13; II Reis 

https://www.youtube.com/watch?v=tinBxPjt5Q0&fbclid=IwAR0-2s8Hexc7IUEjjVmuH1Vq_CMbp2F6YjzlMuEoXJf3fibkfCbY4q_8B7Q
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5:15-17; Dn 4:34-37, 6:25-27; Jn 3:1-10) e convidou os outros povos a adorá-lo (Is 19:23-25, 56:6-

8; Zc 8:20-23). O sonho para Pedro serviu apenas para lembrá-lo disso, impressioná-lo e fazê-lo 

abrir as portas da Igreja para os gentios. A visão conduziu à Bíblia. Pois Ellen White entendia que a 

função de suas visões e escritos era tão-somente essa. Ela não pretendia e não queria se tornar uma 

―nova Bíblia‖. Aliás, essa foi uma acusação que ela mesma rebateu em sua época: 

O irmão J. procura confundir os espíritos, esforçando-se por fazer parecer que a luz que Deus nos 

concedeu por meio dos [meus] Testemunhos constitui um acréscimo a Palavra de Deus, mas com 

isto apresenta os fatos sob uma luz falsa. Deus houve por bem chamar por este meio a atenção de 

Seu povo para a Sua Palavra, a fim de conceder-lhes uma compreensão mais perfeita da mesma. 

A Palavra de Deus é suficiente para iluminar o espirito mais obscurecido, e pode ser 

compreendida de todo o que sinceramente deseja entende-la. Mas, não obstante isto, alguns que 

dizem fazer da Palavra de Deus o objeto de seus estudos, são encontrados vivendo em oposição 

direta a alguns de seus mais claros ensinos. Daí, para que tanto homens como mulheres fiquem sem 

escusa, Deus dá testemunhos claros e decisivos, a fim de reconduzi-los a Sua Palavra, que 

negligenciaram seguir. 

A Palavra de Deus está repleta de princípios gerais para a formação de hábitos corretos de 

vida, e os testemunhos, tanto gerais como individuais, visam chamar a sua atenção particularmente 

para esses princípios (Testemunhos para a Igreja, vol 5, p. 663-664; Testemunhos Seletos, vol. 2, p; 

279 – ênfase minha). 

A função de White aqui é exatamente a mesma dos profetas não canônicos (isto é, que não 

possuem livros na Bíblia) citados no Antigo e do Novo Testamento como Natã (II Sm 12:1-16), 

Hulda (II Cr 34:18-28), Ágabo (At 11:27-30): conduzir à Bíblia, repreender o afastamento das 

Escrituras, dar estímulo ao estudo da Palavra e prever eventos importantes para a época. Nenhum 

desses profetas se tornou canônico ou trouxe uma doutrina essencialmente nova. Todos os seus 

ensinos eram baseados na Bíblia ou deduzidos diretamente dos princípios da Bíblia. O fato de não 

serem canônicos não lhes tira a importância. Mas os coloca em seus devidos lugares. 

Uma grande preocupação de Ellen White era a tendência de alguns, em sua época, de 

quererem substituir o estudo bíblico por uma postura ―pergunte para a Ellen‖. Para alguns, se ela era 

divinamente inspirada, então qualquer dúvida poderia ser dirimida a partir das palavras dela. White 

condenou essa postura veementemente: 

O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de Sua 

Palavra. Esta luz deve conduzir as mentes confusas a Sua Palavra, a qual, se for comida e assimilada, 

e como o sangue que da vida a alma. Então serão vistas boas obras como luz brilhando nas trevas 

(Carta 130, 1901). 

Apesar disso, muitos fazem exatamente o contrário. Deixam a preguiça tomar conta de suas 

vidas intelectuais e passam a fazer o caminho mais fácil: ir só a recortes de textos de Ellen White. 

Debate teológico? Vamos até Ellen White. Explicação das doutrinas para alguém? Ellen White. 

Preparação de sermão? White. Repreensão ao irmão? Ela de novo. Reflexão e devocional? Ela outra 

vez. É fácil. Ela escreveu muita coisa e tudo bem mastigado. Mas quando alguém age assim, está 

explicitamente contradizendo a profetisa que diz seguir. White vai dizer:  

O Espírito não foi dado - nem nunca o poderia ser - a fim de sobrepor-Se à Escritura; pois esta 

explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser 

aferidos. Diz o apóstolo João: "Não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus; 

porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo." I João 4:1. E Isaías declara: "À lei e ao 

Testemunho! se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá manhã para eles." Isa. 8:20. 
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Muito descrédito tem acarretado à obra do Espírito Santo o erro de certa gente que, 

presumindo-se iluminada por Ele, declara não mais necessitar das instruções da palavra divina. Tais 

pessoas agem sob impulsos que reputam como a voz de Deus às suas almas. Entretanto o espírito que 

as rege não é de Deus. Essa docilidade às impressões de momento, com desprezo manifesto do que 

ensina a Bíblia, só pode resultar em confusão e ruína, favorecendo os desígnios do maligno (O 

Desejado de todas as nações, p. 7). 

 Outra vez, sobre a função dos seus Testemunhos, White faz questão de enfatizar que eles 

não deveriam substituir as Escrituras, pois a Bíblia é o padrão. Veja: 

Nas Escrituras Deus expôs lições práticas para governar a vida e a conduta de todos; mas, conquanto 

Ele tenha dado minuciosas instruções a respeito de nosso caráter, conversação e conduta, em grande 

parte Suas lições são negligenciadas e desprezadas. Além das instruções em Sua Palavra, o Senhor 

tem concedido testemunhos especiais a Seu povo, não como uma nova revelação [doutrinária], mas 

para que possa apresentar-nos as claras lições de Sua Palavra, a fim de que sejam corrigidos os erros 

e indicado o caminho certo, para que toda alma fique sem escusa‖ (Carta 63, 1893; Testemunhos 

para a Igreja, vol 5, p. 665 – ênfase minha). 

E Ellen White fez isso muito bem. Através de seus escritos, ela chamou a atenção dos 

líderes para um estudo mais cristocêntrico da Palavra, para a divindade de Cristo, para a divindade 

do Espírito Santo, para a importância da doutrina da justificação pela graça mediante a fé, para a 

relevância da reforma da saúde, etc. Todas essas coisas podem ser achadas na Bíblia? Sim. Então, 

para quê Ellen White? Porque quando as pessoas não estão, por si próprias, investigando pontos 

importantes nas Escrituras (os quais Deus quer enfatizar, relembrar e/ou resgatar), o Senhor usa 

profetas para expor esses temas, enfatizar determinados pontos, estimular a pesquisa e, por fim, 

levar de volta o povo à Bíblia. 

Essa é a obra do profeta não canônico. Foi isso o que Ellen White fez. E o modo de fazer 

isso foi bem simples. Ela escreveu sobre temas bíblicos, enchendo suas páginas de referências nas 

Escrituras, a fim de que fôssemos lá nas passagens. Assim ela despertou interesse em pesquisas, 

reuniu textos bíblicos de cada tema e expôs temas sob ângulos que fizeram as pessoas pensarem ou 

repensarem ideias e posturas, instigando-as a mergulharem em pesquisas. Era isso o que ela 

almejava. ―Irmão, leia isso aqui e vá para a Bíblia. A Bíblia é a fonte. Só estou apontando‖. 

Sobre a importância de estudar a Bíblia, provar as doutrinas por ela, analisá-la 

profundamente e respeitar regras básicas de interpretação (isto é, contextos), há duas citações que 

gosto muito. A primeira é a seguinte: 

A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. E não há nada mais apropriado para vigorizar a mente e 

fortalecer o intelecto do que o estudo da Palavra de Deus. Não há outro livro que seja tão poderoso 

para elevar os pensamentos e dar vigor às faculdades como as vastas e enobrecedoras verdades da 

Bíblia. Se a Palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma grandeza de 

entendimento, uma nobreza de caráter e uma firmeza de propósito que raramente se vêem neste 

tempos. Milhares de homens que ministram no púlpito carecem das qualidades essenciais da mente e 

do caráter, porque não se aplicam ao estudo das Escrituras. Satisfazem-se com um conhecimento 

superficial das verdades repletas de profunda significação; e preferem continuar assim, perdendo 

muito em todo o sentido, em vez de buscar com diligência o tesouro escondido. 

A procura da verdade recompensará a cada passo ao que a busca, e cada descoberta lhe 

proporcionará campos mais ricos de estudo. Os homens são transformados de acordo com aquilo que 

contemplam. Se pensamentos e assuntos triviais ocupam a atenção, o homem será trivial. Se é tão 

negligente que não obtenha mais que uma compreensão superficial da verdade de Deus, não receberá 

as ricas bênçãos que o Senhor deseja conceder-lhe. É uma lei da mente que esta se contrai ou se 
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dilata em proporção àquilo com que se familiariza. A menos que se ocupem vigorosa e 

persistentemente com a tarefa de examinar a verdade, as faculdades mentais certamente se 

contrairão, perdendo sua capacidade para compreender os profundos significados da Palavra de 

Deus. A mente se expandirá se for usada para descobrir a relação entre os assuntos da Bíblia, 

comparando passagem com passagem e o espiritual com o espiritual. Ide além da superfície; os 

mais ricos tesouros do pensamento acham-se à disposição do estudante hábil e diligente (Review 

and Herald, 17 de julho de 1888 – ênfase minha). 

 No mesmo texto, mais adiante, Ellen White resolve finalizar dando aos crentes adventistas 

coragem para provar suas doutrinas mediante o estudo profundo da Palavra de Deus, pois a verdade 

não teme o estudo: 

Não desafiaremos toda doutrina e teoria, submetendo-a à prova da Palavra de Deus? Não devemos 

permitir que nenhum argumento humano nos desvie de uma pesquisa cabal da verdade bíblica. As 

opiniões e os costumes dos homens não devem ser recebidos como se tivessem autoridade divina. 

Deus revelou em Sua Palavra em que consiste todo o dever do homem, e não devemos apartar-nos da 

grande norma de justiça. [...] Os judeus foram induzidos em erro e levados à ruína, e rejeitaram o 

Senhor da glória porque ignoravam as Escrituras e o poder de Deus. Uma grande obra está diante de 

nós: a de levar os homens a fazer da Palavra de Deus a regra de sua vida e a não transigir com as 

tradições e os costumes, mas andar em todos os mandamentos e estatutos do Senhor (Ibdem – ênfase 

minha). 

Em outro texto – o mesmo em que ela diz que os adventistas são protestantes e devem ter os 

primeiros protestantes como modelo no que tange a pregação da Escritura Sagrada – ela afirma 

veementemente: 

Os cristãos devem estar-se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível 

surpresa, e esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da Palavra de Deus e pelo levar a 

vida na conformidade com os seus preceitos. [...] Deus pede um reavivamento e uma reforma. As 

palavras da Bíblia, e a Bíblia somente, deviam ser ouvidas do púlpito. Mas a Bíblia tem sido 

roubada em seu poder, e o resultado é visto no rebaixamento do tono da vida espiritual. Em muitos 

sermões de hoje não existe aquela divina manifestação que desperta a consciência e leva vida à 

alma. Os ouvintes não podem dizer: ―Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo 

caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras?‖ Luc. 24:32. Há muitos que estão clamando 

pelo Deus vivo, ansiando pela divina presença. Permiti que a Palavra de Deus lhes fale ao coração. 

Deixai que os que têm ouvido apenas tradição e teorias e máximas humanas ouçam a voz dAquele 

que pode renovar a alma para a vida eterna (Profetas e Reis, p. 626 – ênfase minha).  

Ou seja, até o sermão entra na repreensão. Púlpito é lugar de Bíblia. Ellen White queria ver a 

Bíblia pregada no púlpito, não palavras sem base bíblica e, presumo, não as suas próprias palavras 

também. Afinal, ela já havia alertado que usar as palavras dela em trabalhos públicos (e pregação é 

trabalho público, já que a Igreja é sempre aberta para visitantes) não era algo produtivo, muito 

menos necessário, pois a Bíblia Sagrada é suficiente e eficaz. Aliás, sobre a autoridade da Bíblia 

Sagrada em matéria de formação de doutrina, Ellen White explica e exorta: 

Examinem cuidadosamente as Escrituras para ver o que é a verdade. A verdade não perde nada para 

a investigação minuciosa. Que a Palavra de Deus fale por si mesma, que ela seja sua própria 

intérprete. […] A Palavra de Deus é o grande detector do erro; cremos que devemos recorrer a ela 

em todas as questões. A Bíblia deve ser nosso padrão de toda doutrina e prática. […] Não devemos 

aceitar a opinião de ninguém sem antes compará-la com as Escrituras. Eis a autoridade divina que é 

suprema em assunto de fé (EGW aos Irmãos, 5 de Agosto de 1888). 

Isso inclui, claro, ela mesma. Ellen White deveria ser aceita porque concordava com a 

Bíblia, não porque tinha autoridade em si mesma. A autoridade de qualquer profeta extracanônico é 
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derivada, não inata. É derivada da Bíblia, a única fonte para doutrinas e o único padrão para 

julgamento de quaisquer informações.  

Em outras duas citações, White vai dizer: ―Meu apelo tem sido: Investiguem as Escrituras 

por vocês mesmos. […] Nenhum ser humano deve servir de autoridade para nós‖ (EGW a WMH, 9 

de Dezembro de 1888); e ―Queremos evidência bíblica para todo ponto que defendemos‖ (EGW a 

GIB e US, 5 de Abril de 1887). Numa sábia exortação (já citada por mim em outro tópico) sobre os riscos 

de não se manter um constante estudo das Escrituras, Ellen White afirma: 

Como um povo, corremos certamente grande risco, se não estivermos em constante vigilância, de 

considerarmos nossas ideias, pelo fato de serem longamente acalentadas, doutrinas bíblicas e 

infalíveis, e medir todos pelo critério de nossa interpretação da verdade bíblica. Este é nosso perigo, 

e este seria o maior mal que poderia sobrevir a nós como um povo (Ms 37, 1890). 

Entre 1886 e 1888, Ellen White negou categoricamente diversos pedidos do presidente da 

Associação Geral para que ela solucionasse um problema de interpretação bíblica através de um 

testemunho. E creu ter sido providencial que um escrito seu sobre o tema em questão tivesse se 

perdido. Ela expressou: ―Deus tem propósito nisto. Ele quer que recorramos à Bíblia e obtenhamos 

evidência escrituristica‖ (Ms 9, 1888; itálicos acrescentados). Sobre o julgamento das doutrinas e 

ideias defendidas pela Igreja Adventista, ela afirma o seguinte em duas ocasiões: 

Se toda a ideia que temos defendido em matéria de doutrina for verdade, não deve a verdade suportar 

a investigação? Ela balançará e cairá se for criticada? Se for assim, que ela caia, quanto mais cedo 

melhor. O espírito que fecha a porta para a investigação cristã dos pontos da verdade não é o Espírito 

que vem do alto (EGW a WMH, 9 de Dezembro de 1888). 

A respeito da autoridade transformadora da Bíblia, Ellen White afirma que ―a Bíblia, e a 

Bíblia somente, entesourada no coração e abençoada pelo Espírito de Deus, pode tornar o ser 

humano reto e conservá-lo reto‖ (EGW a GIB e esposa, 11 de Dezembro de 1888). E eu poderia 

citar literalmente dezenas de outras passagens que mostram Ellen White exaltando a Bíblia como 

única regra de fé e prática, bem como se colocando como um canal para fazer os adventistas 

―comerem Bíblia‖. 

 

Os pioneiros e a Sola Scriptura 

 Apesar de muitos dos pioneiros adventistas terem cometidos muitos erros em matéria de 

doutrina (os quais não são mais defendidos pela IASD hoje), eles também tiveram muitas posições 

acertadas. Uma delas foi o compromisso radical com a Sola Scriptura. Vou citar alguns textos para 

exemplificar: 

Todo cristão deve tomar a Bíblia como uma regra perfeita de fé e dever. Deve orar fervorosamente 

pelo auxílio do Espírito Santo ao pesquisar as Escrituras em busca de toda a verdade e todo o seu 

dever. Ele não se encontra livre para afastar-se delas para inteirar-se do seu dever por meio de 

qualquer dos dons. Dizemos que, no exato momento em que faz isso, coloca os dons num lugar 

errado, e assume uma posição extremamente perigosa. A Palavra deve estar na frente, e o olhar da 

igreja deve estar fixo nela, como a regra pela qual andar e o fundamento de sabedoria do qual 

devemos aprender nosso dever em ―toda boa obra‖ (Tiago White, Review and Herald, 21 de abril de 

1851, p. 70). 

Esse Tiago White era o esposo de Ellen White. Em ocasião posterior, sobre o dom da 

própria esposa, ele afirmou o seguinte:  

Não parece ser desejo do Senhor ensinar as questões bíblicas a Seu povo por meio dos dons do 

Espírito [referência aos escritos de Ellen White] enquanto Seus servos não examinarem 
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diligentemente Sua Palavra. [...] Permitamos que os dons tenham seu devido lugar na igreja. Deus 

nunca os coloca na vanguarda nem nos ordena olhar para eles em busca de liderança na senda da 

verdade e no caminho para o Céu. Foi Sua Palavra que Ele engrandeceu. As Escrituras do Antigo e 

do Novo Testamentos são a lâmpada humana para iluminar a estrada para o reino. Sigam-na. Mas se 

você se extraviar da verdade bíblica e correr o risco de se perder, pode ser que Deus, no tempo que 

Ele achar mais conveniente, o corrija, traga-o de volta para a Bíblia e o salve (Tiago White, Review 

and Herald, 25 de fevereiro de 1868). 

Outro pioneiro, Uriah Smith, quando questionado sobre o uso das visões de Ellen White pela 

congregação no assunto do santuário, em 1874, disse: 

Centenas de artigos foram escritos [pelos adventistas] sobre o assunto [do santuário]. Mas em 

nenhum deles são as visões [de Ellen White] citadas como tendo qualquer autoridade sobre este 

tema, nem são a fonte de onde possa ter-se originado qualquer ponto de vista que adotamos. Nem 

qualquer pregador jamais se referiu a elas sobre esta questão. Sempre recorremos à Bíblia, onde 

existe abundante evidência para o ponto de vista que adotamos sobre este assunto (Uriah Smith, 

Review and Herald, 22 de dezembro de 1874, p. 204, citado em George Knight, Em Busca de 

Identidade, p. 59). 

E era verdade. Knight comenta esse texto: 

Curiosamente, Smith fez uma afirmaçaõ de que qualquer pessoa disposta a voltar à literatura 

adventista do sétimo dia anterior pode verificar ou  refutar . Paul Gordon (um diretor associado do 

White Estate) assumiu essa tarefa investigativa no inı́cio dos anos 80 e publicou suas descobertas em 

1983 como ―O Santuário, 1844, e os Pioneiros‖. Suas descobertas apóiam a afirmaçaõ de Smith de 

que, para as primeiras décadas da denominaçaõ , os adventistas naõ usaram Ellen Whit e como uma 

autoridade teológica em seus escritos‖ (Trecho de ―Ellen White‘s Afterlife‖, de George kinight). 

Obviamente, muitos teólogos e leigos sempre se sentiram tentados a usar Ellen White para 

tentar ganhar debates teológicos intramuros ou sustentar crenças pessoais que não possuem base 

bíblica. É fácil pegar textos isolados de White e tentar formar doutrina nova em cima disso. 

Entretanto, tais atos não devem ser vistos como corretos à luz da doutrina oficial da IASD ou à luz 

das próprias orientações de White. Usar White dessa forma é um erro e não representa o verdadeiro 

espírito adventista. 

 

Teólogos atuais e a Sola Scriptura 

 A posição dos pioneiros e de Ellen White em relação a Sola Scriptura, além de fazer parte da 

doutrina oficial, tem sido mantida pelos teólogos atuais. Não vou citar muitos textos, mas alguns 

são bem interessantes.  

 Robert W. Olson, um teólogo adventista que foi diretor do patrimônio de Ellen White entre 

1978 e 1980, diz o seguinte sobre isso em uma entrevista concedida a David C. James: 

Não podemos usar Ellen White como o árbitro final determinativo do que as Escrituras significam . 

Se fizermos isso, então ela é a autoridade final e a Escritura naõ é . As escrituras devem ter permissaõ 

para interpretar a si mesmas. 

O mesmo Olson tem outra citação em que ele diz que ―dar a um indivíduo um controle 

interpretativo completo sobre a Bíblia, com efeito, elevaria essa pessoa acima da Bíblia . Seria um 

erro permitir que até mesmo o apóstolo Paulo exercesse controle interpretativo sobre todos os 

outros escritores da Bíblia . Nesse caso , Paulo e naõ toda a Bíblia , seria a autoridade final de 

alguém‖ .  
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Aqui Olson está se utilizando de um principio chamado ―Tota Scriptura‖. A ideia é que 

nenhuma parte da Bíblia pode ser considerada mais importante que a outra, tampouco pode ser 

interpretada isoladamente. A Bíblia é um todo. Portanto, todas as partes são igualmente importantes 

e devem ser interpretadas à luz dela toda. Isso evita que textos sejam tirados de contexto e que uma 

hermenêutica errônea seja cultivada. 

Os dois trechos que citei podem ser encontrados no livro ―Ellen White's Afterlife‖, de 

George Knight, que ainda não tem tradução para português e que eu ainda só possuo em PDF. Por 

isso, não citei a página. 

No livro ―A Lógica da Fé‖ (edição brasileira do livro ―Always Prepared‖), escrito por vários 

autores, o teólogo Martin D. Burt, tem dois trechos interessantes também. Ele diz: 

Ela [Ellen White] e outros líderes adventistas não criam que seu dom profético lhe conferia 

autoridade acima ou igual às Escrituras. A Bíblia era base para a sua fé e seu dom profético. 

Consistente e energicamente, ela apontava para a Bíblia como a única base para a fé e a prática 

cristã. Os escritos de Ellen White tampouco são requeridos para estabelecer qualquer das doutrinas 

da igreja (RASI e VYHMEISTER, 2014, p. 191). 

Algumas páginas adiante, ele vai dizer: 

Ellen White cria na autoridade final das Escrituras mesmo acreditando que Deus lhe falava de 

maneira sobrenatural e profética para que a igreja recebesse a mensagem. A qualidade da inspiração 

em seus escritos é a mesma dos profetas bíblicos, mas o propósito é diferente. Uma parte vital do seu 

papel especial como uma profetisa moderna era dar testemunho quanto à centralidade e primazia da 

Bíblia. Ela foi uma profetisa que mostrava a Bíblia para os adventistas do sétimo dia e para o mundo 

(Ibdem, p. 195). 

Quero terminar esse sub tópico citando um teólogo brasileiro. Na obra ―Quando Deus fala‖, 

organizado por Alberto Timm e Dwain Esmond. No capítulo ―Sola Scriptura e Ellen G. White: 

Reflexões Históricas‖, Alberto Timm afirma o seguinte em sua conclusão:  

Corretamente utilizados, os escritos de Ellen White nunca substituirão a Bíblia, mas, sim, nos trarão 

maior compreensão e compromisso com Deus e a Sua Palavra. Embora a Bíblia tenha uma 

autoridade que valida sobre todas as outras fontes da verdade, seus escritos trazem uma autoridade 

validada por sua conformidade com a Palavra de Deus (TIMM e ESMOND, 2017, p. 345 – ênfase 

do próprio autor). 

 

Distinguindo doutrina de informação 

 Ok. Acho que ficou bem claro que a Bíblia, para a IASD, é a única regra de fé e prática 

doutrinárias, e que ela é o padrão absoluto para julgar qualquer teoria, conduta, filosofia e 

cosmovisão. Mas como podemos identificar isso como Sola Scriptura se a instituição também crê 

na continuidade dos dons após o fechamento do cânon, incluindo o dom profético? Como é possível 

crer na Bíblia e em um profeta moderno como Ellen White? Não é algo conflitante? Não, desde que 

entendamos corretamente os conceitos de Sola Scriptura, Doutrina e Informação. Vejamos. 

 O principio da Sola Scriptura requer pelo menos dois pilares: (1) que qualquer doutrina que 

defendamos seja proveniente da Bíblia e (2) que qualquer informação ou filosofia/cosmovisão que 

defendamos não contrarie as Escrituras. Mas o que exatamente é doutrina? Doutrina é uma crença 

importante para a salvação, ou para o conhecimento do caráter e poder de Deus, ou para a nossa 

vida moral e espiritual. Por aí podemos perceber que doutrina é diferente de informação. 

Informação é uma alegação, verídica ou não, que não necessariamente forma doutrina nova ou 

influencia as que existem.  
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Em suma, toda doutrina necessariamente é uma informação, mas nem toda a informação 

necessariamente é uma doutrina. Para facilitar, vou chamar de informação aqui apenas o que não é 

nem forma doutrina. Ela pode vir de qualquer fonte e pode ser aceita sem prejuízo da fé/prática 

cristã.  

A Bíblia, para deixar claro, não possui todas as informações sobre a vida e o contexto de 

seus personagens, por exemplo. Mas isso não nos impede de descobri-las pela história e a 

arqueologia. Muitos cristãos acreditam, por conta do que escreveram os ―pais da Igreja‖, que Paulo 

foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e João foi lançado num barril de óleo 

quente, mas não sofreu dano. Nada disso está na Bíblia. Pode ser verdade ou não. É provável até 

que seja. Mas nem a veracidade, nem a falsidade dessas informações formam doutrina nova, 

alteram as já existentes ou contradizem a Bíblia em algum fato.  

Da mesma maneira, a maioria dos cristãos crê que Mateus e Marcos escreveram os dois 

primeiros evangelhos que vemos em nossas Bíblias, embora os autores desses evangelhos não 

tenham revelado seus nomes nas obras. Há alguns indícios bíblicos que corroboram com a ideia 

dessas autorias, mas a crença vem mais mesmo por conta de informações extrabíblicas da época da 

patrística. Isso gera doutrina nova, altera alguma já existente ou contradiz a Bíblia em algum fato? 

Não. Então, pode ser aceito sem prejudicar a fé cristã e, por conseguinte, sem prejudicar a Sola 

Scriptura. 

Isso não é válido só para informações que podem ser verdade ou não. É válido para 

informações que são comprovadamente verdadeiras, mesmo não estando na Bíblia Sagrada. Muitas 

verdades são descobertas pela arqueologia, até corroborando fatos descritos nas Escrituras, mas que 

não estão, elas mesmas, registradas na Bíblia. Não é preciso, portanto, estar na Bíblia para ser 

verdade. É preciso apenas não contradizê-la e não formar nova doutrina. 

Profecias também podem ser um bom exemplo de mera informação, desde que não formem 

nova doutrina, modifiquem uma já existente ou contradigam a Escritura em algum fato. Por 

exemplo, quando minha mãe estava grávida de mim, ela achava que eu seria menina. Uma irmã 

cristã, no entanto, disse a ela com convicção que eu seria um varão, um homem do Senhor e um 

homem das palavras. Ela acertou as três coisas. Pode ter sido sorte? Pode. Mas a probabilidade não 

era tão alta. Se calcularmos uma chance em duas para cada predição, a probabilidade das três se 

cumprirem eram de uma em oito, ou seja, 12,5% (dito de outra forma, 87,5% de chances de erro). 

Supondo que Deus realmente revelou isso a irmã, a profecia não está na Bíblia. Mas ela mudou 

alguma doutrina, modificou alguma já existente ou contradisse algum fato bíblico? Não. Então, por 

que crer nela seria contra a Sola Scriptura? Não faz sentido. 

Na Bíblia, há exemplos de profetas que não escreveram nenhum livro que se tornou parte 

das Escrituras, como Hulda (II Cr 34:21-28; II Rs 22:13-20); Débora (Jz 4:4-9); Natã (II Sm 7:1-

17); Aías (I Rs 11:29-40 e 12:15); Semaías (II Cr 11:1-4 e 12:5-8); Ido (II Cr 13:22); Jeú (II Cr 

19:1-3); Elias (I Rs 17:1); Eliseu (II Rs 9:1); João Batista (Lc 7:24-30; Mt 11:7-14 e 17:9-13; Mc 

11:32); Ana (Lc 2:36-38); Ágabo (At 11:27-30 e 21:10); e as quatro filhas de Filipe (At 21:8-9). 

Alguns até escreveram livros com suas visões, mas tais documentos não entraram na Bíblia (II Cr 

9:29, 12:15, 13:22, 20:34, 21:12). Nós os chamamos, como já mencionei em outros pontos, de 

profetas extracanônicos. Tomemos a história de Ágabo. Ele previu que fome na Judeia. A previsão 

se cumpriu. Mas Ágabo não era um dos doze apóstolos, nem teve livro escrito na Bíblia. Era um 

extracanônico. Crer nele, na época, contradisse a Sola Scriptura? Não. Por quê? Porque sua profecia 
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não criou doutrina, não modificou uma já existente, nem contradisse a Bíblia. Era apenas uma 

informação.  

Ditas essas coisas, devemos nos perguntar: (1) as doutrinas adventistas estão baseadas só na 

Bíblia ou dependem de Ellen White? (2) o que Ellen White diz em seus escritos forma doutrina 

nova, altera as já existentes ou contradiz algum fato bíblico? Ou elas se constituem de aplicações 

dos princípios bíblicos, exposição de doutrinas já presentes na Bíblia e informações não 

doutrinárias?   

Quanto à primeira questão, basta olharmos as 28 Crenças Adventistas, como eu já mencionei 

em outro ponto. Lá podemos ver que a IASD crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática 

doutrinária; que é toda inspirada pelo Espírito Santo; que Deus é uma Trindade; que Jesus é Deus e 

Filho de Deus; que ele se tornou homem e se sacrificou por nós na cruz, ressuscitando ao terceiro 

dia; que somos salvos pela graça, mediante a fé; que devemos ser batizados; que devemos tomar da 

santa ceia com regularidade; que o decálogo tem valor para os cristãos; que Jesus vai voltar; etc. 

Tudo isso é totalmente bíblico. Mesmo as doutrinas distintivas, como já mencionei, não são 

baseadas em escritos de Ellen White. Pode-se fazer um estudo sobre todas as doutrinas da IASD 

sem sequer mencionar Ellen White.   

Em relação à segunda questão, não há, que eu lembre, nenhuma doutrina nova que tenha 

sido formada por Ellen White, ou alguma que tenha sido alterada. A salvação continua sendo pela 

graça, mediante a fé em Jesus; Deus continua sendo onipotente, onisciente, onipresente, triúno, 

absolutamente bom, racional, pessoal e Criador de todas as coisas; a Bíblia continua sendo vista 

como inteiramente verdadeira; o decálogo continua sendo um guia moral para todos os cristãos; o 

casamento heterossexual monogâmico entre adultos continua sendo o ideal de Deus; e por aí vai. 

Não há novidade doutrinária. Assim, alguém pode até ter dificuldade de crer em Ellen White, mas 

não pode dizer que crer nela é contra a Sola Scriptura.  

―Ah, mas e quanto à informações que ela oferece sobre a vida de personagens bíblicos e que 

não se encontram na Bíblia, tendo como fonte apenas as visões proféticas que ela alegava ter?‖. 

Pois é, são informações. Não se tratam de doutrinas. Elas são plausíveis, não contradizem a Bíblia, 

não formam doutrina nova, nem modificam as doutrinas já existentes. Tem natureza semelhante a 

informações que cristãos aceitam com base na patrística, na arqueologia ou em outras fontes. 

Aceitá-las ou não é irrelevante para a fé e a pratica cristãs. Por exemplo, em um de seus livros ela 

afirma: 

Para Adão, a oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimônia dolorosíssima. Sua mão deveria erguer-

se para tirar a vida, a qual unicamente Deus podia dar. Foi a primeira vez que testemunhava a morte, 

e sabia que se ele tivesse sido obediente a Deus não teria havido morte de homem ou animal 

(Patriarcas e Profetas, p. 68). 

Essa cena está na Bíblia? Não. A Bíblia sequer apresenta Adão fazendo algum sacrifício. O 

primeiro sacrifício de animais que a Bíblia menciona é feito por Abel, filho de Adão (Gn 4:4-7). 

Muitos teólogos acreditam que a prática é anterior a Abel porque Gênesis 3:21 menciona que Deus 

fez vestes de pele para Adão e Eva. Se fez vestes de pele, provavelmente um animal foi morto. 

Portanto, é razoável concluir que o próprio Deus indicou a Adão que animais deveriam ser 

ofertados de tempos em tempos, e que Adão tenha ensinado isso ao seu filho. Ainda assim, não está 

na Bíblia. E então? 

Aqui devemos fazer algumas perguntas: embora a informação não esteja na Bíblia, isso quer 

dizer, à priori, que ela seja uma mentira? Não. Ellen White realmente pode ter visto isso em visão 
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de Deus. Muda alguma doutrina bíblica ou estabelece uma nova? Também não. É uma informação 

imprescindível para entender alguma doutrina? De forma alguma. Nega algum fato bíblico? Menos 

ainda. É algo razoável? Sim. Então, crer ou não nessa informação não afeta em nada a Sola 

Scriptura (assim como não afeta em nada a Sola Scriptura crer ou não que Mateus e Marcos 

escreveram os evangelhos que levam esses nomes em nossas Bíblias, ou que Paulo morreu 

decapitado). 

Sobre aceitar ou não Ellen White como profetisa, ela mesma nunca fez disso um requisito 

para ser considerado cristão e, portanto, ser salvo. Vamos ler alguns textos dela sobre isso: 

Revelou-se-me que alguns, especialmente em Iowa, fazem das visões uma regra pela qual medem 

tudo, e adotam uma postura que meu marido e eu nunca adotamos. Alguns não estão 

familiarizados comigo e meus trabalhos, e são céticos sobre qualquer coisa que tenha o nome de 

visão. Tudo isso é natural e pode ser superado apenas pela experiência. Se as pessoas não estiverem 

bem estabelecidas com relação às visões, não devem ser pressionadas (Testemunhos para a Igreja, 

Volume 1, p. 383). 

Ellen White é bastante clara: não é para empurrá-la goela abaixo de quem está chegando 

agora. Isso é errado e desnecessário. Se a Bíblia é suficiente em matéria de fé e prática doutrinária, 

preguemos a Bíblia e falemos de Ellen White com bom senso, quando for oportuno, mostrando que 

ela também colocava a Bíblia no centro da vida cristã. Sobre a menção que ela mesma faz de outro 

ponto de sua obra onde ela fala sobre isso, lemos: 

Na última visão que me foi dada em Battle Creek, vi que uma atitude insensata estava tendo lugar em 

_____, com respeito às visões, quando por ocasião da organização da igreja ali. Havia alguns em 

_____ que eram filhos de Deus, mas duvidavam das visões. Outros havia que não lhes faziam 

nenhuma oposição, contudo não ousavam assumir atitude definida a seu respeito. Alguns eram 

céticos e tinham suficientes motivos para isso. As falsas visões e práticas fanáticas, bem como as 

conseqüências desastrosas que delas decorreram, exerceram sobre a causa em Wisconsin uma 

influência capaz de tornar as pessoas desconfiadas de tudo que se apresentasse com o nome de 

visões.  

Todas essas coisas devem ser tomadas em consideração, procedendo-se com sabedoria. Não 

se deve atribular nem forçar os que nunca tenham visto um indivíduo receber visões, e não 

possuem um conhecimento pessoal da sua influência. Essas pessoas não devem ser separadas dos 

benefícios e privilégios de membros da igreja, se no demais a sua vida cristã se prova correta, e 

tenham um bom caráter cristão. [...]. 

O irmão G [...] se propôs a não receber na igreja ninguém que não cresse na mensagem do 

terceiro anjo e nas visões. Essa medida afastou preciosas pessoas que não estavam contra as visões. 

Elas não ousavam unir-se à igreja, temendo comprometer-se com o que não compreendiam nem 

criam plenamente. E houve os que se aproximaram prontos a prejudicar essas pessoas 

conscienciosas, pondo diante delas os assuntos sob o pior aspecto possível (Testemunhos para a 

Igreja, Volume 1, p. 328-329). 

A finalidade de Ellen White nunca foi que as pessoas a aceitassem, mas que estudassem e 

cumprissem a Bíblia Sagrada. Ela se colocava como um meio para isso. A aceitação dela deveria ser 

mera conseqüência, efeito. Os bons adventistas de sua época, a aceitaram justamente por ela colocar 

no centro da vida cristã o próprio Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada. Assim, posso dizer com certeza: 

Ellen White defendia a Sola Scriptura e a IASD mantém essa posição oficialmente desde sua 

origem. 
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Alegação 4: A IASD defende a salvação pelas obras (incluindo a guarda do sábado) 

Você diz que a IASD sustenta a salvação pelas obras, incluindo a guarda do sábado. Cita 

alguns textos nesse sentido que realmente parecem comprovar essa sua alegação. Entretanto, o 

reverendo sabe bem que interpretação não é uma ciência tão simples. Interpretação não é mera 

leitura. Para exemplificar: Paulo diz, em Romanos 4:1-22 e Gálatas 3:6-9, que Abraão foi 

justificado pela fé, não por obras. Já Tiago afirma que Abraão foi justificado pelas obras, não por fé 

somente (Tg 2:21-24). Parece uma contradição. Como sabemos que não é? Pelo contexto. Paulo 

estava falando sobre mérito. As obras não geram mérito para a salvação e, portanto, não podem nos 

salvar. Já Tiago estava falando sobre ter uma fé viva. A fé viva produz boas obras. Essas boas obras 

evidenciam que a fé é verdadeira e que, portanto, fomos justificados por Deus.  

Outro exemplo:em Mateus 19:16-19, Marcos 10:17-19 e Lucas 18:18-20, nós encontramos a 

história do jovem rico. Ele pergunta a Jesus como poderia fazer para herdar a vida eterna. Jesus 

responde, nos três registros, que o jovem deveria guardar os mandamentos de Deus. Se parássemos 

por aqui, poderíamos dizer que, para Jesus, o que salva o homem é guardar os mandamentos. Mas 

sabemos, pelo contexto, que não foi esse o intuito da resposta de Jesus. Da mesma forma, Paulo 

argumenta que quem vive transgredindo os mandamentos 1, 2, 6, 7, 8, 9 e 10 do decálogo não 

entrará no Reino de Deus (Gl 5:14-23; I Co 6:9-10). Estaria Paulo defendendo a salvação pela 

guarda dos mandamentos da Lei? Nós sabemos que não. Mas como? Pelo contexto. 

Pois bem, a interpretação de qualquer texto deve ser feita com base em uma análise 

minuciosa dos contextos. Não existe texto autoevidente. Se os contextos não forem minuciosamente 

observados, corremos risco de interpretar mal. Digo contextos, no plural, porque não existe apenas o 

contexto temático (ver o assunto abordado nos versos anteriores e posteriores à passagem 

destacada), mas o histórico-cultural, o estilístico, o idiomático, o teológico, o moral e o lógico. Toda 

e qualquer interpretação deve levar isso tudo em conta. Vale para a Bíblia Sagrada e vale também 

para outros documentos (como os escritos dos teólogos da IASD e de Ellen White). 

Tendo isso em mente, quero convidá-lo a ler algumas declarações adventistas a respeito do 

assunto salvação. Depois vou explicar os textos que você citou no estudo e que parecem apoiar a 

salvação pelas obras. 

 

Ellen White e a salvação pela graça, mediante a fé 

 Em praticamente todas as obras de Ellen White é possível encontrar trechos onde ela 

defende enfaticamente que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, não possuindo 

o homem nenhum mérito. Por uma questão de falta de espaço e de querer buscar as citações mais 

fortes, vou trabalhar com apenas duas obras: ―Caminho a Cristo‖, um dos livros mais famosos de 

White, e ―Fé e Obras‖, que é uma compilação post-mortem de 18 escritos dela (artigos na Review 

and Herald, sermões, discursos na Associação Geral, cartas e trechos de livros) sobre o assunto. 

Comecemos pelo ―Fé e Obras‖, que é mais enfático: 

Torne-se distinto e claro o assunto de que não é possível efetuar coisa alguma em nossa posição 

diante de Deus ou no dom de Deus para nós, por meio do mérito de seres criados. Se a fé e as obras 

adquirissem o dom da salvação para alguém, o Criador estaria em obrigação para com a criatura. Eis 

aqui uma oportunidade para a falsidade ser aceita como verdade. Se alguém pode merecer a salvação 

por alguma coisa que faça, encontra-se, então, na mesma posição que os católicos para fazer 

penitência por seus pecados. A salvação, nesse caso, consiste em parte numa dívida, que pode ser 

quitada com o pagamento. Se o homem não pode, por qualquer de suas boas obras, merecer a 
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salvação, então ela tem de ser inteiramente pela graça, recebida pelo homem como pecador, porque 

ele aceita a Jesus e crê nEle. A salvação é inteiramente um dom gratuito. A justificação pela fé está 

fora de controvérsia. E toda essa discussão estará terminada logo que seja estabelecida a questão de 

que os méritos do homem caído, em suas boas obras, jamais poderão obter a vida eterna para ele (Fé 

e Obras, p. 17). 

 É um texto bem claro, não? Poderia ter sido escrito por Calvino, mas é de Ellen White – a 

escritora acusada de defender a salvação pelas obras. Mais adiante, exaltando o sacrifício de Jesus, 

ela pontua como os anjos valorizam a morte de Cristo pelo ser humano caído: ―Se juntássemos tudo 

que é bom e santo, nobre e belo no homem, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como 

se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana ou na obtenção de mérito, a proposta 

seria rejeitada como traição‖ (Ibdem, p. 21). Ou seja, para todos os habitantes do céu, os méritos de 

Cristo e a dívida humana são indiscutíveis. A salvação reside apenas no sangue de Jesus Cristo 

derramado na cruz. Uma página depois, lemos: 

Há o perigo de considerar que a justificação pela fé concede algum mérito à fé. Quando aceitamos a 

justiça de Cristo como um dom gratuito somos justificados gratuitamente por meio da redenção de 

Cristo. Que é fé? ―O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não 

vêem.‖ Hebreus 11:1. É uma aprovação do entendimento às palavras de Deus que leva o coração a 

uma voluntária consagração e serviço a Deus, o qual deu o entendimento, o qual sensibilizou o 

coração, o qual primeiro levou a mente a contemplar a Cristo na cruz do Calvário. Fé é entregar a 

Deus as faculdades intelectuais, submeter-Lhe a mente e a vontade e fazer de Cristo a única porta de 

entrada no reino dos Céus. Quando os homens aprendem que não podem obter a justiça pelo mérito 

de suas próprias obras e olham com firme e inteira confiança para Jesus Cristo como sua única 

esperança, não haverá tanto do próprio eu e tão pouco de Jesus. Almas e corpos são maculados e 

poluídos pelo pecado, o coração é alienado de Deus, contudo muitos estão-se debatendo, em sua 

própria força finita, para conquistar a salvação por boas obras. Jesus, pensam eles, efetuará uma parte 

da salvação, e eles precisam fazer o resto. Necessitam ver pela fé a justiça de Cristo como sua única 

esperança para o tempo e para a eternidade (Ibdem, p. 22). 

 Acho esse trecho extremamente elucidativo. White explica que nem mesmo a fé nos gera 

mérito. Jesus nos salva por meio da fé, mas mesmo tendo fé, continuamos não tendo mérito algum. 

A salvação ainda é uma dádiva, um favor imerecido, mesmo com a fé. É um requisito que Deus 

impõe ao homem, mas que não muda o fato de que, pelas nossas obras e condição pecaminosa, 

merecíamos a morte eterna. Ela também diz:  

―Pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós; é dom de Deus.‖ Efésios 2:8. Aqui há 

verdade que desdobrará o assunto à vossa mente, se não a verdade aos raios de luz. A vida eterna é 

um dom infinito. Isto a coloca fora da possibilidade de ser ganha por nós mesmos, pois é infinita. 

Precisa ser forçosamente uma dádiva. E, como tal, tem de ser recebida pela fé, e oferecendo a Deus 

gratidão e louvor. Sólida fé não conduzirá ninguém ao fanatismo, nem a desempenhar o papel do 

servo indolente. É o fascinante poder de Satanás que leva os homens a olharem para si mesmos, em 

vez de olharem para Jesus. A justiça de Cristo deve ir à nossa frente para que a glória do Senhor seja 

a nossa retaguarda. Se fazemos a vontade de Deus podemos aceitar grandes bênçãos como generosa 

dádiva de Deus, mas não em virtude de algum mérito em nós; este é sem valor. Realizai a obra de 

Cristo, e honrareis a Deus e sereis mais do que vencedores por meio dAquele que nos amou e deu a 

vida por nós, para que tivéssemos vida e salvação em Jesus Cristo (Ibdem, p. 24 – ênfase minha).  

É interessante como White destaca a necessidade e obrigação humana de fazer a vontade de 

Deus, mas destacando que isso não gera mérito algum. Mais adiante, nós podemos ler: 

Temos de aprender na escola de Cristo. Coisa alguma senão a Sua justiça pode dar-nos direito a uma 

única das bênçãos do concerto da graça. Por muito tempo desejamos e procuramos obter essas 



29 
 

bênçãos, mas não as recebemos porque temos acariciado a idéia de que poderíamos fazer alguma 

coisa para nos tornar dignos delas. Não temos olhado para fora de nós mesmos, crendo que Jesus é 

um Salvador vivo. Não devemos pensar que nossa própria graça e méritos nos salvem; a graça de 

Cristo é nossa única esperança de salvação (Ibdem, p. 31-32). 

White conclui esse raciocínio com um conselho para a vida espiritual: 

Meus irmãos, porventura esperais que vosso mérito vos recomende ao favor de Deus, pensando que 

tendes de estar isentos de pecado antes de poder confiar em Seu poder para salvar? Se esta é a luta 

que se processa em vosso espírito, receio que não haveis de obter força, desanimando-vos afinal 

(Ibdem, p. 32). 

 Em outro trecho, White torna a falar sobre a relação entre fé e obras. O lugar que ela dá a 

cada coisa é bem claro: 

 A fé e as obras andam de mãos dadas; elas atuam harmoniosamente na obra de vencer. As obras sem 

fé são mortas, e a fé sem obras é inoperante. As obras nunca nos salvarão; é o mérito de Cristo que 

será eficaz em nosso favor. Mediante a fé nEle, Cristo tornará todos os nossos esforços imperfeitos 

aceitáveis a Deus. A fé que precisamos ter não é uma fé indolente; a fé que salva é aquela que opera 

pelo amor e purifica o ser. Quem quer levantar a Deus mãos santas, sem ira e sem rancor, andará 

inteligentemente no caminho dos mandamentos de Deus (Ibdem, p. 42). 

Ou seja, as obras não salvam, mas sim a fé no mérito de Cristo. Entretanto, a fé verdadeira 

opera boas obras pelo amor. As boas obras são resultado da fé. Para não deixar dúvidas, vejamos 

mais esse trecho: 

Quem procura alcançar o Céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. 

Não pode o homem salvar-se sem a obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo; 

Cristo deve operar nele o querer e o efetuar, segundo Sua boa vontade. Se o homem pudesse salvar-

se por suas obras, teria ele algo em si mesmo, pelo qual se alegrar. O esforço que o homem faz em 

suas próprias forças para obter a salvação, é representado pela oferta de Caim. Tudo que o homem 

pode fazer sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pecado; mas aquilo que é operado pela fé é aceitável 

a Deus. Quando procuramos alcançar o Céu pelos méritos de Cristo, a alma faz progresso. Olhando 

para Jesus, autor e consumador de nossa fé, podemos prosseguir de força em força, de vitória em 

vitória; pois por meio de Cristo a graça de Deus operou nossa salvação completa (Ibdem, p. 83-84). 

O que fica claro para mim é que a obediência é componente indissociável da fé verdadeira 

(daí não podermos salvar-nos sem ela). Entretanto, a obediência do homem não é perfeita, nem 

pode ser. E ainda que pudéssemos chegar a esse ponto, isso não apagaria nem os pecados passados, 

nem nossa inclinação natural ao mal. Assim, essa obediência, embora seja indissociável da fé 

verdadeira (pelo poder de Cristo), não nos traz mérito. É o sangue de Cristo que nos torna 

justificados. Ela diz ainda:  

Sem a graça de Cristo acha-se o pecador em estado desesperador; coisa alguma pode ser feita em seu 

favor; mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural, que opera em seu espírito, 

coração e caráter. É pela comunicação da graça de Cristo que se discerne o pecado em sua natureza 

odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. É pela graça que somos levados em comunhão com 

Cristo, para com Ele sermos associados na obra da salvação. A fé é a condição sob a qual Deus 

houve por bem prometer perdão aos pecadores; não que exista na fé qualquer virtude pela qual se 

mereça a salvação, mas porque a fé pode prevalecer-se dos méritos de Cristo, o remédio provido para 

o pecado. A fé pode apresentar a perfeita obediência de Cristo em lugar da transgressão e rebeldia do 

pecador. Quando o pecador crê que Cristo é seu Salvador pessoal, então, de acordo com as Suas 

promessas infalíveis, Deus lhe perdoa o pecado e o justifica livremente. A pessoa arrependida 

reconhece que sua justificação vem porque Cristo, como seu Substituto e Penhor, morreu por ele, e é 

sua expiação e justiça (Fé e Obras, p. 90). 
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O resultado disso na vida do crente é a possibilidade da certeza da salvação. A respeito 

disso, Ellen White instiga seus leitores: 

Diante dessas passagens [Jo 3:16; Hb 9:24; I Jo 2:1-2, 4:10; Hb 7:25], é evidente que não é a 

vontade de Deus que sejais receosos e aflijais vossa alma com medo de que Deus não vos aceite 

porque sois pecaminosos e indignos. ―Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós.‖ Tiago 4:8. 

Apresentai vosso caso diante dEle, implorando os méritos do sangue derramado por vós na cruz do 

Calvário. Satanás vos acusará de ser grandes pecadores, e precisais admitir isso, mas podeis dizer: 

―Sei que sou um pecador, e é por esta razão que necessito de um Salvador. Jesus veio ao mundo para 

salvar pecadores. ‗O sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado.‘ 1 João 1:7. ‗Se 

confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de 

toda injustiça.‘ 1 João 1:9. Não tenho nenhum mérito ou virtude pelo qual eu possa reivindicar a 

salvação, mas apresento diante de Deus o sangue todo-expiador do imaculado Cordeiro de Deus, 

que tira o pecado do mundo. Esta é a minha única reivindicação. O nome de Jesus me dá acesso ao 

Pai. Seu ouvido, Seu coração, está aberto a minha mais débil súplica, e Ele supre minhas mais 

profundas necessidades.‖ (Ibdem, p. 96 – ênfase minha). 

Eu poderia ficar só com o livro ―Fé e Obras‖. Mas como ele é uma compilação post-mortem 

(há muitas dessas organizadas pela IASD), eu prefiro citar também trechos de um livro que ela 

escreveu por inteiro e que foi publicado durante sua vida. Assim, não corro o risco de ouvir alguém 

dizer que temos tirado Ellen White do contexto. Bom, ela começa enfática já nas primeiras páginas 

de ―Caminho a Cristo‖: 

Por nós mesmos, é impossível escapar do abismo de pecado em que estamos afundados. Nosso 

coração é mau e não podemos mudá-lo. ―Quem da imundície poderá tirar coisa pura? Ninguém!‖. Jó 

14:4. ―O pendor da carne é inimizade contra Deus‖. Romanos 8:7. A educação, a cultura, o exercício 

da vontade, o esforço humano, todas essas coisas têm sua importância, mas nesse caso não têm poder 

para mudar a situação. Podem até produzir um comportamento aparentemente correto, mas não 

transformar o coração nem purificar as fontes da vida. É preciso que haja um poder que opere no 

interior, uma vida nova vinda de cima, para que o homem passe do estado pecaminoso para a 

santidade. Esse poder é Cristo. Somente Sua graça poderá vitalizar as inertes faculdades espirituais e 

atrair a pessoa para Deus, para a santidade (Caminho a Cristo, p. 14). 

Aqui Ellen White fala da graça operando não só na salvação do homem, mas na santificação. 

Ou seja, a graça não é só para o momento da conversão, vindo depois disso uma santificação pelas 

obras. A graça está presente em todos os processos. Isso, mais uma vez, nos leva à possibilidade de 

certeza da salvação: 

Quando Satanás diz que você é um grande pecador, olhe para o Redentor e fale de Seus méritos. 

Reconheça o seu pecado, mas diga para o inimigo que ―Jesus veio ao mundo para salvar os 

pecadores‖ e que você pode ser salvo por Seu incomparável amor. 1 Timóteo 1:15. [...] Somos 

grandes pecadores, mas Cristo morreu para que pudéssemos ser perdoados. Os méritos do Seu 

sacrifício são suficientes para que Ele Se apresente diante do Pai em nosso lugar (Ibdem, p. 24). 

Um pouco mais adiante, White faz uma critica pertinaz: 

Existem aqueles que dizem servir a Deus, embora se apóiem nos próprios esforços para obedecer à 

Sua lei, formar um caráter perfeito e conseguir a salvação. Sem uma intuição profunda do amor de 

Deus para mover esses corações, buscam cumprir os deveres da vida cristã como se isso fosse uma 

exigência de Deus para alcançar o Céu. Uma religião assim não tem valor. Quando Cristo habita no 

coração, a pessoa se sente tão repleta de Seu amor e da alegria da comunhão com Ele que se torna 

cada vez mais apegada a Ele. Ao contemplá-Lo, o próprio eu é esquecido. O amor a Cristo é a 

motivação certa para a ação (Caminho a Cristo, p. 30). 
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Aqui não só Ellen White rebate a ideia de que nossos próprios esforços nos dão a salvação, 

como reprova um tipo de religião que se fundamente em servir a Cristo para ser salvo e não por 

simples amor. Não muito depois, ela nos chama ao equilíbrio: 

Há dois erros que os filhos de Deus — em particular aqueles que há pouco passaram a confiar em 

Sua graça — precisam especialmente evitar. O primeiro, já mencionado, é o de se reportar às 

próprias obras e confiar naquilo que podem realizar para ficar em harmonia com Deus. Aquele que 

procura tornar-se santo buscando, por meio das próprias obras, guardar a lei está tentando algo 

impossível. Tudo o que o ser humano possa fazer sem Cristo está poluído pelo egoísmo e o pecado. 

Somente a graça de Cristo, por meio da fé, pode nos santificar. O erro oposto, e não menos perigoso, 

é acreditar que Cristo isenta a pessoa de guardar a lei de Deus; que, considerando que somente pela 

fé nos tornamos participantes da graça de Cristo, nossas obras nada têm a ver com nossa redenção 

(Ibdem, p. 38). 

É possível, neste ponto, já começar a ter uma leve ideia de porque alguns textos de White, 

quando isolados do restante de sua obra, podem dar a impressão de que ela cria na salvação por 

obras: ela criticava dois extremos. Ou seja, é fácil pegar um texto em que ela está, como o apóstolo 

Tiago, criticando quem fazia uso da fé como desculpa para pecar, e dizer que ela defendia a 

justificação por obras. Mas vamos ver isso daqui a pouco com mais calma. No mesmo contexto, 

White continua: 

Não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus que 

recebemos pela fé. Mas a obediência é o fruto da fé. ―Sabeis que também Ele Se manifestou para 

tirar os pecados, e nEle não existe pecado. Todo aquele que permanece nEle não vive pecando; todo 

aquele que vive pecando não O viu, nem O conheceu‖. 1 João 3:5, 6. Aqui está a verdadeira prova. 

Se estivermos em Cristo, se o amor de Deus habitar em nós, nossos sentimentos, pensamentos, 

propósitos e ações estarão em harmonia com a vontade de Deus expressa nos preceitos de Sua santa 

lei. ―Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém; aquele que pratica a justiça é justo, assim 

como Ele é justo‖. 1 João 3:7. A justiça está definida pelo padrão da santa lei de Deus, como está 

expressa nos dez preceitos dados no Sinai (Ibdem, p. 39). 

 O equilíbrio bíblico de White aqui é inquestionável. Na sequência, ela fala sobre como a Lei 

de Deus é um padrão altíssimo que não pode ser baixado. Assim, a única forma de entrarmos no céu 

é sermos justificados por aquele que cumpriu toda a Lei de maneira impecável:  

Pelo fato de sermos pecadores, profanos, somos incapazes de obedecer perfeitamente à santa lei. Não 

possuímos em nós mesmos a justiça necessária para satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas 

Cristo providenciou uma solução. Ele viveu na Terra em meio a provas e tentações iguais às que 

temos de enfrentar. E viveu sem pecar. Morreu por nós, e agora Se oferece para tirar-nos os pecados 

e dar-nos Sua justiça. Ao entregar-se a Ele, aceitando-O como seu Salvador, você, por causa dEle, 

será considerado justo, não importa quão pecaminosa possa ter sido a sua vida. O caráter de Cristo 

substituirá o seu caráter, e você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Além de 

tudo isso, Cristo transformará o seu coração; e ali, pela fé, Ele vai habitar. Por meio da fé e de uma 

contínua submissão de sua vontade a Ele, você deve manter essa ligação com Cristo. Assim fazendo, 

Ele operará em você o querer e o fazer, segundo a Sua vontade (Ibdem, p. 40). 

 Note como ela volta a ligar a graça à santificação. Ela vai voltar a esse ponto quatro páginas 

depois, falando sobre a permanência em Cristo. 

Você pergunta: ―Como posso permanecer em Cristo?‖ Da mesma maneira como você O recebeu a 

princípio. ―Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nEle‖. Colossences 2:6. ―O [...] 

justo viverá pela fé‖. Hebreus 10:38. Você se entregou a Deus para pertencer inteiramente a Ele, para 

servi-Lo e obedecer-Lhe, como também aceitou Cristo como seu Salvador. Você não pode, por si 

mesmo, redimir-se dos próprios pecados ou transformar seu coração; mas entregando-se a Deus, 
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você crê que Ele, por amor de Cristo, fez tudo isso por você. Pela fé, você passou a ser de Cristo, e 

pela fé, deve nEle crescer – dando e recebendo. Você tem de entregar-Lhe tudo – o coração, a 

vontade, a disposição de servir. Deve dar-se, enfim, a si mesmo para então obedecer a todos os Seus 

mandamentos. Você receberá tudo – Cristo, a plenitude de todas as bênçãos, para habitar em seu 

coração, ser sua força, justiça e esperança eterna – para que tenha o poder necessário para obedecer 

(Ibdem, p. 44). 

 O poder de obedecer vem de Cristo. Está claro. É difícil, depois de declarações tão fortes, 

continuar defendendo a ideia de que White acreditava na salvação pelas obras ou cumprimento da 

Lei. A questão da obediência sendo operada pela força da graça, nos leva outra vez à questão da 

certeza da salvação. Olhe o que ela diz: 

Quando os pensamentos estão concentrados no próprio eu, eles afastam-se de Cristo, a fonte de vida 

e poder. Por isso, Satanás empenha-se em fazer com que as pessoas desviem o pensamento do 

Salvador, evitando a união e a comunhão do ser humano com Cristo. [...] Muitas pessoas que são 

realmente conscienciosas, e que desejam viver para Deus, também são por ele [Satanás] levadas a 

pensar nas próprias faltas e fraquezas. Assim fazendo, ele consegue separá-las de Cristo e obter a 

vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, dando lugar à ansiedade e ao medo de não 

sermos salvos. Tudo isso afasta o coração da fonte de nossa força. Fale de Jesus; pense nEle. Que o 

próprio eu se perca nEle. Afaste toda dúvida; esqueça seus temores. [...] Descanse em Deus. Ele 

pode guardar aquilo que você Lhe confiou. Colocando-se em Suas mãos, Ele fará com que você seja 

mais do que vencedor por Aquele que o amou (Ibdem, p. 45-46 – ênfase minha). 

 Uma última citação nos dará um gancho para discutir os textos que você citou no seu estudo. 

Ellen White diz: 

Se mantivermos iniqüidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado de maneira 

consciente, o Senhor não nos ouvirá; mas a oração que vem do coração arrependido e contrito será 

sempre aceita. Quando todas as faltas conhecidas forem corrigidas, podemos acreditar que Deus 

responderá nossos pedidos. Nossos próprios méritos jamais nos recomendarão ao favor de Deus; é o 

mérito de Jesus que nos salvará, Seu sangue é que nos purificará. Uma parte, todavia, temos que 

desempenhar para cumprir as condições da aceitação (Ibdem, p. 60). 

Note: Ellen White considerava que a salvação estava totalmente baseada nos méritos de 

Cristo. Assim, a nossa parte – manter uma fé viva, isto é, que crê, ama e procura obedecer – não é 

meritória. Ela é apenas uma obrigação e uma evidência de que realmente cremos em Jesus. Quem 

crê de verdade, ama a Cristo pelo que ele fez em nosso favor. Quem ama, guarda os mandamentos 

de Deus (Jo 14:15). Quem guarda os mandamentos de Deus não é impecável, mas sempre que cai, 

arrepende-se com toda a sinceridade e procura não mais cair (I Jo 2:1-6). Essas são as marcas de um 

verdadeiro cristão e é o que vai distinguir os cristãos verdadeiros nos últimos dias dessa Terra (Ap 

12:17 e 14:12). Então, quando Ellen White diz, nos textos que você citou no estudo, que precisamos 

fazer nossa parte, ela não está dizendo que essa parte gera mérito, mas sim que Deus não nos 

controla como robôs.  

Deus nos ilumina para percebermos que somos pecadores, oferece o perdão de todos os 

pecados pelo sangue de Jesus, nos justifica totalmente de nossos pecados conscientes cada vez que 

nos arrependemos e pedimos perdão, nos dá o seu Espírito Santo para gerar em nós a força para 

seguir um caminho de santidade, e promete estar conosco a todo o momento. Mas Ele não nos 

controla como robôs para agirmos e pensarmos de modo perfeito. Em outras palavras, nós ainda 

podemos escolher ser negligentes, relapsos, teimosos, rebeldes e mentirosos. Assim, é nossa parte 

decidir se deixaremos Deus continuar agir em nós ou se viveremos à nosso modo. 
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Esse poder de decisão, no qual Ellen White cria, não tem nada a ver com mérito para 

salvação. Ele tem a ver com responsabilidade e aceitação verdadeira de Jesus. A fé verdadeira gera 

obediência. Se uma pessoa aceita a Jesus, mas se mantém obstinada, consciente e rebeldemente 

insubordinada a Deus, sua fé é falsa. Ela não confia, nem ama a Deus de verdade. E se sua fé é 

falsa, essa pessoa não pode ser salva como ela está. Nesse sentido não meritório, portanto, a 

justificação de cada um depende de suas obras e decisões pessoais, conforme Tiago afirma em sua 

carta (Tg 2:14-26). E nesse mesmo sentido não meritório, cumprir mandamentos como não matar, 

não roubar, não cometer promiscuidade sexual e não dizer falso testemunho importam em salvação 

eterna, conforme diz Paulo aos gálatas e aos coríntios (Gl 5:14-23; I Co 6:9-10) e Jesus aos jovem 

rico (Mt 19:16-19; Mc 10:17-19; Lc 18:18-20). Em suma, aqueles que se mantém em constante e 

obstinada desobediência, não vão ser salvos. Aqueles que foram salvos necessariamente cumprirão 

mandamentos. E isso não tem nada a ver com mérito. 

Eu costumo a dizer que a constante guarda de mandamentos não nos salvaria, pois 

precisamos do sangue de Cristo para nos tornar perfeitamente justificados. Mas a constante 

desobediência aos mandamentos, de modo intencional e rebelde, nos impede de sermos salvos. A 

graça de Cristo não opera por meio de uma fé falsa. Ninguém será salvo pela graça mediante uma fé 

fictícia.  

No livro ―A Lógica da Fé‖, o teólogo adventista Woodrow W. Whidden, no capítulo ―Como 

posso encontrar a salvação e a vida eterna?‖, diz que ―uma das maiores evidências de que o 

exercício de arrependimento do crente é genuíno revela-se quando já não há mais desculpas para as 

práticas pecaminosas. Elas são reconhecidas e renunciadas com sinceridade de coração‖ (RASI e 

VYHMEISTER, 2014, p. 179). Na página seguinte, ele deixa claro: 

O perdão gratuito dos pecados ou a justificação somente pela fé nos liberta do fardo de tentar 

conseguir a reconciliação com Deus por meio de boas obras, o que é frequentemente chamado de 

legalismo. Em outras palavras, o crente sincero, mas mal orientado, pode estar sob a ilusão de que 

atos de obediência a qualquer dos requerimentos da vontade de Deus geram méritos em seu favor. 

Essa é, simplesmente, a ilusão da qual Paulo falou em termos muito claros: ―Pois vocês são salvos 

pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que ninguém 

se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as 

quais Deus preparou antes para nós as praticarmos‖ (Ef 2:8-10). 

Nessa passagem, Paulo estabelece facilmente uma transição de fé convertedora e 

justificadora para fé transformadora ou santificadora. A graça convertedora e justificadora nos livra 

da condenação do pecado e do egoísmo, que nos faz pensar que, pelos próprios esforços [num 

sentido meritório], poderemos chegar ao Céu. Mas, embora Paulo ensine a salvação da culpa do 

pecado apenas mediante a fé, ele também deixou claro que esta fé nunca estará só!Estar unido com 

Cristo me levará a uma mudança (Ibdem, p. 180-181). 

 Não restam dúvidas, portanto, que nem Ellen White, nem a IASD defendem a salvação pelo 

suposto mérito gerado por boas obras e obediência à Lei. O reverendo talvez tenha dificuldade de 

conciliar todas as citações que eu trouxe com as que você leu no púlpito por conta de sua 

cosmovisão calvinista. Ela o leva a pensar na palavra ―esforço‖ e na expressão ―fazer sua parte‖ 

sempre como sinônimos de ―mérito‖. Além disso, na cosmovisão calvinista, a graça é irresistível. 

Assim, quando dizemos que as pessoas devem decidir deixar que Deus continue operando em suas 

vidas, isso soa, para os calvinistas, como se disséssemos: ―Esse poder de decisão acontece por um 

filete de bondade humana que há no ser humano, acontece por iniciativa humana e gera mérito 

diante de Deus‖. Mas não é nada disso. Aliás, a cosmovisão arminiana, da qual Ellen White era 
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adepta (bem como o é a IASD) jamais ensinou uma concepção pelaginana ou semipelagiana de 

salvação, como, infelizmente, muitos calvinistas acham. 

 O problema aqui é que as cosmovisões imbuem as palavras e expressões de uma acepção 

específica. Então, muitas vezes lemos o que pessoas com outras cosmovisões disseram usando as 

acepções da nossa própria cosmovisão. É como se alguém escrevesse um texto sobre mangas de 

camisa, mas eu insistisse em lê-lo com o sentido de manga como fruta. É óbvio que minha 

compressão final do texto será diferente da que o autor quis passar. E esse é o erro básico que 

muitos calvinistas cometem quando interpretam o arminianismo. 

Eis a importância dos contextos! Como eu disse no início do tópico: não existem textos 

autoevidentes. Cito um amigo pessoal que é doutorando em teologia, pastor adventista e escritor – o 

Elton Queiroz: ―[...] o contexto é a maior de todas as forças interpretativas. O poder de uma ou 

poucas palavras jamais será maior do que o poder de todas as demais palavras atuando 

conjuntamente‖ (QUEIROZ, 2020, p. 126). Ele diz isso em relação especificamente ao contexto 

temático. Mas eu estenderia para todos os demais contextos. E sem uma análise minuciosa dos 

contextos, não há interpretação profunda. Sem interpretação profunda, a chance de erro é sempre 

grande. 

 

Alegação 5: A IASD crê que o Domingo foi uma imposição de Constantino 

 Eu não quero gastar muitas linhas nessa alegação. Basta dizer que isso nunca foi uma 

doutrina. Foi, no máximo, uma compreensão simplista de muitos leigos ao longo da história 

adventista, talvez pela importância demasiada que muitos teólogos deram ao decreto do imperador 

nesse sentido. Mas essa é uma questão que tem a ver com estudos históricos, não com doutrina. 

Ademais, há muitas décadas que os estudos sobre o desenvolvimento do domingo como dia de 

guarda ao longo da história passaram a focar mais nos elementos antijudaicos da teologia patrística 

do segundo século em diante. Ou seja, o foco em Constantino é coisa do passado. Ao menos no 

nível acadêmico. 

 Um dos teólogos que mais contribuiu para esse foco na teologia antijudaica dos pais da 

Igreja foi o Dr. Samuele Bacchiocchi. Ele escreveu e defendeu uma tese de doutorado chamada 

“Do Sábado para o Domingo: Uma investigação histórica do surgimento da observância do 

domingo no cristianismo primitivo”, na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, no ano de 

1974. Foi aprovado pela banca com louvor. A obra não tem publicação oficial no Brasil, mas é fácil 

achar uma tradução dela na internet em PDF. Além disso, o teólogo resumiu sua tese em um 

capítulo de seu livro ―Crenças Populares‖, que também indico muito.  

 Outro teólogo que muito contribuiu para essa questão foi Kenneth A. Strand, autor do 

capítulo sobre o sábado no Tratado de Teologia Adventista. Ele escreveu vários livros e artigos 

sobre o tema do desenvolvimento do domingo como dia de guarda, sempre focando nos 

antecedentes teológicos anteriores a Constantino.  

 A leitura desses dois teólogos, alguns historiadores e mais os próprios textos da patrística me 

inspiraram a escrever dois capítulos de um livro que produzi (sem data para publicação ainda) sobre 

as raízes judaicas da igreja apostólica. Nos dois capítulos em questão, eu demonstro como desde o 

final do primeiro século e inicio do segundo, os chamados ―pais da Igreja‖ passaram a adotar uma 

teologia antijudaica. Desse período em diante, nomes como Inácio, Barnabé, Justino Mártir, 

Orígenes, Eusébio, Epifânio, Jerônimo, João Crisóstomo (que escreveu ―Adversus Judaeos‖ e dizia 

que sinagogas eram piores que bordeis), entre tantos outros, se destacariam por lutar ferrenhamente 
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contra práticas de aparência judaica, aumentar a distância entre judeus e cristãos, considerar hereges 

os que mantinham a guarda do sábado e participavam de festas judaicas e moldar um cristianismo 

com seus próprios ritos, datas e festas. 

 As razões para a formação dessa teologia antijudaica eram tanto teológicas, quanto sociais. 

Teologicamente, desde o início da Igreja havia grandes tensões entre gentios crentes em Jesus 

Cristo, judeus incrédulos e até judeus crédulos, mas que queriam impor a circuncisão. Isso foi 

tornando a convivência entre cristãos e judeus nas sinagogas cada vez mais impraticável. A 

destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 d.C. só fez acelerar um processo de separação entre 

os cristãos e sua identidade judaica. Some a isso o fato de que a igreja ia se tornando 

numericamente cada vez mais gentílica e que os apóstolos (que eram judeus) estavam morrendo. A 

cara judaica da Igreja começou a mudar. 

 Neste contexto, o desejo dos crentes gentios de se enxergarem como parte de uma nova 

religião distinta da judaica, com sua própria identidade, costumes, regras e objetos de fé, passou a 

dominar a teologia. Os novos teólogos não desejavam parecer e ser confundidos com judeus. O 

judaísmo passa a ser entendido como uma antítese do cristianismo. Nesse espírito, livrar-se de 

coisas com aspecto ―muito judaico‖ e substituir por coisas de aspecto novo era o caminho natural. 

Assim, a patrística começa a lutar para substituir o sábado pelo primeiro dia da semana, a cidade de 

Jerusalém por Roma, as festas judaicas por festas novas, etc. Até a Páscoa, que era comemorada 

pelos judeus no dia 14 de Nissan, passa a receber incentivo e até pressão para ser comemorada no 

domingo. No Concílio de Niceia, a razão dada para isso é justamente para que a data dos cristãos 

não fosse a mesma dos judeus. 

 Socialmente, já havia um preconceito romano muito forte contra os judeus e tudo o que lhes 

era característico (como o sábado). Isso se tornou mais forte com os adventos das batalhas entre 

Roma e os judeus no ano 70 d.C. e do ano 135 d.C. Assim, essa repulsa social se uniu à repulsa 

teológica no caso do cristianismo gentílico.  

 Interessantemente, um estudo histórico aprofundado nos escritos patrísticos e de 

historiadores eclesiásticos revela que os primeiros lugares a aceitarem de modo amplo a 

substituição do sábado para o domingo e outras posturas antijudaicas foram justamente Roma, o 

maior centro antijudaico dos primeiros séculos, e Alexandria, o maior centro de interpretação 

alegorista dos primeiros séculos. Nas demais igrejas, o processo foi um pouco mais árduo, contando 

com muitos focos de ―hereges‖ sabatistas. 

 Um dos resultados dessa teologia cada vez mais antijudaica foi a multiplicação de concílios 

e sínodos, a partir do quarto século, enfatizando a santidade do primeiro dia da semana (em lugar do 

sábado), mudança de data da Páscoa (para não coincidir com a Páscoa dos judeus), a proibição da 

guarda do sábado por cristãos, a proibição de alguns tipos de trabalho no domingo, a proibição de 

cristãos e judeus de comerem juntos, a proibição de judeus de terem determinados cargos públicos, 

entre outras questões. No meu livro, falo sobre alguns desses sínodos e concílios, tais como 

Concílio de Elvira (300-306), o Concílio de Niceia (325), o Concílio de Antioquia (341), o Concílio 

de Laodiceia (363-364), o Concílio de Epaona (517), o I Sínodo de Macon (581), o Sínodo de Paris 

(613), o Sínodo Geral Espanhol (633), alguns dos Sínodos de Toledo (589, 638, 653 e 681), o IV 

Concílio de Latrão (1215), entre tantos outros. Em todos eles, um elemento em comum: um forte 

antijudaísmo teológico, cultural e até étnico. 

 Com esse forte antijudaísmo, não é de se espantar que o primeiro dia da semana tão-logo 

fosse posto no lugar do sábado e que todos os cristãos que insistiam em guardar o sábado fossem 
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chamados de judaizantes e taxados de hereges (como eu mostro no livro, citando vários textos de 

pais da Igreja nesse sentido). O combate ferrenho da patrística ao sábado e outros elementos 

judaicos é uma evidência de que, conquanto a santidade do primeiro dia tenha sido rapidamente 

aceita, a total substituição pelo sábado não foi tão natural. Aliás, há textos interessantes dos 

primeiros séculos que apontam para uma guarda do sábado e do domingo em algumas igrejas 

(sobretudo as do oriente – para desespero de Roma e as igrejas que a seguiam). Por esse motivo, os 

concílios passaram bater tão forte neste ponto.  

Por questão de falta de espaço, não vou citar as dezenas de textos que incluí na minha 

pesquisa sobre o tema. A ideia é mais mostrar que a pesquisa histórica adventista deixou de focar 

em Constantino há bastante tempo. Ele teve sua relevância no sentido de impor politicamente o 

domingo. Mas há um longo processo de mutação da teologia anterior a Constantino que precisa ser 

estudado para entendermos as razões da decisão do imperador. 

Você diz ainda que a guarda do domingo remonta os apóstolos. Embora não seja objetivo 

meu, nesta carta, convencer o reverendo das doutrinas adventistas (meu intuito é apenas rebater 

alegações improcedentes a respeito de nossas doutrinas), devo dizer que defender a guarda do 

domingo com base na Bíblia é impossível. Os primeiros apóstolos continuaram, por décadas, a 

freqüentar normalmente as sinagogas nos dias de sábado (At 13:14 e 42-44, 17:1-4, 18:1-4; ver 

também At 2:46, 3:1-3, 5:20-21, 5:42, 9:2, 13:5, 14:1, 17:10-17, 18:19, 19:8-10). Quando não havia 

sinagoga na cidade, eles procuravam local apropriado para se reunir em oração, como Lucas faz 

questão de ressaltar (At 16:11-13).  

Os primeiros crentes judeus em Jesus continuaram sendo vistos pelos gentios como judeus 

(At 16:19-22). E o próprio Paulo não se reconhecia como tendo, de alguma forma, transgredido leis 

judaicas (At 22:3-6, 24:14-21, 25:7-11), o que implica que ele ainda guardava o sábado. Lucas, 

escrevendo pelo menos trinta anos depois da morte de Jesus, faz questão de ressaltar que a família 

de Jesus guardou o sábado logo após sua morte (Lc 23:56). Mateus, também escrevendo décadas 

depois, preserva a certeza de Jesus de que na perseguição que se abateria sobre Jerusalém no ano 70 

d.C., ainda haveria sabatistas (Mt 24:20). Jesus se intitulava Senhor do Sábado (Mt 12:8; Mc 2:28; 

Lc 6:5), enquanto o sábado era chamado, no AT, de Sábado de Yahweh, ou Sábado de Adonay (Êx 

16:23-25, 20:10; Lv 23:3; Dt 5:14; ver também expressão ―meus sábados‖ pela boca de Yahweh: 

Êx 31:13; Lv 19:3; Is 56:4; Ez 20:12-24). Ou seja, o dia do Senhor era o sábado. E não só para os 

judeus, já que Isaías 56:1-8 convidava/ordenava os gentios que queriam seguir a Yahweh a guardar 

o sábado. 

As passagens de Atos 20:7 e I Coríntios 16:2 nada falam sobre santidade e guarda do 

primeiro dia da semana. Em Atos 20:7, simplesmente Paulo se reuniu com irmãos antes de viajar no 

dia seguinte, o que não se configura guarda, ainda que ele tenha decidido tomar da ceia nesse dia, 

pois Jesus nunca disse que a ceia deveria ser tomada em um dia de guarda. Inclusive, existe a 

possibilidade de aquele dia ser sábado à noite (pois os judeus contavam que cada dia começava ao 

por do sol). Isso faz sentido, já que judeus não marcavam viagens aos sábados, o que empurraria a 

viagem para o dia seguinte. E como, há dois mil anos, dificilmente alguém viajaria no começo da 

noite, era natural que Paulo estivesse com viagem marcada para a manhã do primeiro dia. Ou seja, 

nada mais corriqueiro que o apóstolo quisesse se reunir novamente com os irmãos para aproveitar a 

noite antes de viajar.  

Já em I Coríntios 16:2, o texto simplesmente diz que a partir do primeiro dia os crentes 

deveriam começar a juntar ofertas. Também é natural, já que a semana começa, economicamente, 
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no primeiro dia. Aliás, o texto sequer menciona uma reunião comum, mas apenas um ajuntamento 

de ofertas dos irmãos em suas próprias casas. Isso também não configura guarda do primeiro dia. 

O mais importante, no entanto, é: não há uma passagem bíblica que diga algo como: ―Jesus 

ressuscitou no primeiro dia. Então, agora, o primeiro dia substituirá o sábado‖. Do ponto de vista 

lógico isso nem faria sentido. Se o sábado era um dia santo que apontava para Deus como o 

Criador, no AT, a manutenção do sábado no NT é uma forma de mostrar que o Deus Criador do AT 

é o mesmo Deus Criador do NT. Se é o mesmo Deus, não há razão para mudar seu dia de guarda. 

Poderíamos adentrar aqui inúmeras outras questões, como a interpretação correta dos textos 

de Romanos 14:5-6, Gálatas 4:8-11 e Colossenses 2:16-17 (que tem sido feita totalmente fora de 

contexto pelos anti-sabatistas desde a patrística), ou a diferença entre leis específicas judaicas e leis 

universais, etc. Mas, como eu disse, não é esse o objetivo da carta. A suma aqui é: os estudos 

históricos a respeito do desenvolvimento do domingo estão muito mais avançados do que foi 

mostrado no seu estudo. Eu sugiro que o reverendo leia duas obras a respeito: a tese doutoral do 

Samuele Bacchiocchi (já citada) e o contraponto que D. A. Carson, teólogo calvinista consagrado, 

organizou tempos depois, chamada ―Do Shabbath para o Dia do Senhor‖. Os dois livros são muito 

bons e o segundo, embora pretenda refutar alguns pontos da tese de Bacchiocchi, acaba por reforçar 

vários. Se, porventura, o reverendo desejar adquirir o Tratado de Teologia Adventista, recomendo o 

capítulo sobre o sábado, de Kenneth Strand. E, quando eu publicar meu livro já mencionado, caso o 

reverendo queira adquirir também, eu ficarei muito honrado e contente. 

 

Alegação 6: A IASD crê que Satanás é co-redentor do ser humano 

 Você alega que os adventistas creem que Satanás é co-redentor dos pecados do ser humano 

em função de nossa interpretação de Levítico 16. Ali é descrito o ritual do Yom Kippur (Dia da 

Expiação). O ritual era feito por dois bodes. Um efetivamente era morto e purificava o santuário (Lv 

16:7-9 e 15-19). O outro esperava até o fim do ritual, quando o sumo-sacerdote confessava os 

pecados sobre a cabeça dele e alguém mandava esse bode vivo para o deserto (Lv 16:10 e 20-22). 

Tradicionalmente, os adventistas entendem que o bode que morre representa Jesus, enquanto que o 

bode vivo representa Satanás. Para muitos evangélicos isso implica que Satanás seria co-redentor. 

 Talvez essa seja a alegação mais terrível que exista contra IASD em termos psicológicos. 

Nada poderia ser tão assustador quanto dizer a alguém: ―Este grupo de pessoas crê que Satanás 

participa da nossa redenção‖. É quase como chamar um grupo de pessoas de satanista. Eu rogo a 

Deus que o reverendo entenda, a partir de agora, o nosso real posicionamento e nunca mais profira 

esta alegação. Prossigamos. 

 Para entender o que o texto de Levítico 16 simboliza para nós, cristãos, é preciso primeiro 

compreender o que o próprio texto está dizendo. Note: os versos 7-9 dizem que os dois bodes 

seriam colocados diante de Yahweh. Sortes seriam lançadas para escolher qual seria o bode para 

Yahweh e qual seria o bode para Azazel. A maioria das Bíblias traduz Azazel como ―bode 

emissário‖, mas o original hebraico é Azazel, que é um nome próprio. Assim, pela estrutura do 

texto hebraico, claramente Yahweh e Azazel eram seres distintos. Quem era Azazel? Ao longo dos 

séculos, diversos exegetas judeus e cristãos discutiram isso. O problema é que a origem etimológica 

da palavra é obscura e o termo só é usado na Bíblia em Levítico 16. Muitos exegetas judeus e 

cristãos, porém, entendem que Azazel provavelmente era o nome de uma entidade demoníaca que 

servia bem como uma representação de Satanás no contexto da expiação. Posso citar judeus como o 

autor de III Enoque, Ibn Ezdra, Rambam, Maimonides, Jacob Milgrom, John Hartley, Baruch 
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Levine e M. M. Kalísch, bem como os cristãos Origines (católico); J. Russell Howden (anglicano); 

Samuel M. Zwemer, William Milligan, James Hastings e William Smith (presbiterianos); E. W. 

Hengstenberg, Elmer Flack e H. C. Alleman (luteranos), Guilherme Jenks, Charles Beecher e F. N. 

Peloubet (congregacionalistas); John JVT Clintock e James Strong (metodistas); entre outros (ver 

―Questões Sobre Doutrina‖, p. 415-419; assistir também os vídeos dos teólogos Elton Queiroz e 

Tiago Sant‘Anna sobre o tema). 

 Na sequência, vemos que o bode que se tornasse para Yahweh era sacrificado como oferta 

ao pecado. E o bode que se tornava Azazel ou ―para Azazel‖? O verso 10 diz que ele não era morto. 

Dos versos 15 a 19, o texto explica que o bode para Yahweh era morto para que o santuário e todo o 

Israel fossem purificados. E dos versos 20-22, é dito que só ―depois de fazer expiação pelo 

santuário‖, é que o sumo-sacerdote pegava o bode vivo para mandá-lo ao deserto. Vamos organizar 

as informações até aqui: 

(1) Dois bodes eram escolhidos; 

(2) Sortes eram lançadas para decidir qual seria o bode de Yahweh e qual seria o bode de 

Azazel; 

(3) O bode escolhido para ser de Yahweh era morto como oferta pelos pecados do santuário, 

expiando os pecados do santuário e todo o povo; 

(4) O bode escolhido para ser de Azazel não morria pelos pecados de ninguém, mas 

esperava todo o ritual da expiação terminar para então ser usado. 

Com essas informações que o próprio texto dá, fica claro que quem expiava os pecados não 

era o bode de Azazel, mas o bode de Yahweh. Mas, então, por que o verso 5 diz ―pegará dois bodes, 

para a oferta pelo pecado‖ e o verso 10 diz que o bode Azazel ―será apresentado vivo, para fazer 

expiação por meio dele‖? Note que o problema aqui não tem a ver com a teologia adventista, mas 

com a exegese do próprio texto. O texto tem duas informações aparentemente contraditórias, pois 

ao mesmo tempo que mostra que o bode de Azazel não faz expiação (v. 20) e que era o bode de 

Yahweh a ―oferta pelo pecado‖ e a ―expiação pelo santuário‖ (vs. 9 e 15-16), também parece dizer 

que os dois eram para o mesmo fim.  

Se optarmos pela ideia de que os dois bodes faziam expiação, criamos um problema 

teológico, pois Azazel, independente de ser um demônio ou não, não é Yahweh no texto. Temos 

dois personagens distintos. Assim, dizer que os dois fazem expiação é dizer que somos purificados 

não só por Deus, mas por alguma criatura. Ou seja, a interpretação comum dos evangélicos de que 

os dois bodes fazem expiação não se encaixa com a ideia de que só Jesus expia nossos pecados. Há 

dois personagens representados no Yom Kippur. Um é Yahweh e o outro não. Como Jesus é um 

com Yahweh (e, portanto, o próprio Yahweh também), então os dois bodes não podem ser uma 

representação de Jesus. Apenas o bode de Yahweh simboliza Jesus. Por outro lado, se optamos pela 

ideia de que apenas um bode faz expiação, então permanecemos com um problema exegético: como 

explicar os versos 5 e 10?  

A solução para esse impasse é, claro, mergulhar nos contextos. Pelo contexto temático, 

sabemos que os bodes só seriam designados para suas respectivas funções depois do sorteio. Assim, 

até o sorteio, dizer que os dois bodes são para oferta parece ser apenas figura de linguagem. São 

dois bodes para o sorteio de qual seria a oferta pelo pecado. Chamamos isso de metonímia. É como 

dizer: ―O professor me mandou ler Lutero e Calvino‖. O sentido dessa frase é: ―O professor me 

mandou ler livros, artigos, discursos e/ou sermões que foram escritos por Lutero e Calvino‖. Isso 

se encaixa bem com o contexto temático geral do texto.  

https://www.youtube.com/watch?v=Dknr9MZ3juw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B1HFOMHM-Ig
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Pelo contexto lingüístico, por sua vez, sabemos que a expressão ―por meio dele‖, no verso 

10 (no hebraico, ―al”), pode ser traduzido como ―sobre‖, ―acima‖, ―diante‖, ―ao lado‖, ―próximo‖, 

etc. Ou seja, o texto provavelmente está dizendo que o bode vivo seria apresentado vivo diante de 

Yahweh para que se fizesse expiação ao lado, próximo ou diante desse bode (não por meio desse 

bode). E isso é exatamente o que o contexto temático geral diz. O bode de Azazel só assistia tudo 

próximo ao bode que realmente era sacrificado. 

Do ponto de vista do contexto temático e teológico da Bíblia como um todo, isso também 

faz todo o sentido. Afinal, o autor de Hebreus diz que todas as coisas se purificavam com sangue e 

que sem sangue não há remissão de pecados (Hb 9:22). Em outras palavras, o bode de Azazel não 

fez expiação, pois não derramou sangue. Aliás, é digno de nota que qualquer cristão entende que 

Jesus expia os pecados de quem o aceitou, não de quem descrê. Logo, quem não aceitar Jesus levará 

sobre si seus próprios pecados, sendo assim condenado por eles. Isso inclui Satanás. Então, se 

Azazel não faz expiação, ele representa bem o que ocorrerá com Satanás e os ímpios: morrerão em 

seus próprios pecados, sem expiação. E nada mais justo que Satanás receba sua parcela de culpa 

pelos pecados de todos os seres humanos.  

Assim sendo, ao sustentar que o bode Azazel representava Satanás, de maneira alguma 

estamos dizendo que Satanás toma parte em nossa expiação/redenção, já que o bode Azazel não 

expiava/redimia ninguém. Essa é a real crença adventista. E não dá para interpretar logicamente de 

outra forma. 

Há algo muito curioso nessa conclusão: no fim das contas, os cristãos que creem que os dois 

bodes expiavam os pecados é que acabam, sem querer, defendendo que existem dois redentores. 

Afinal, o texto diz claramente que um bode era para Yahweh e outro para Azazel (seres diferentes). 

Assim, quem crê que os dois bodes expiam os pecados, está dizendo que a expiação é provida por 

Yahweh e algum outro ser.  

Note que não adianta aqui dizer que os dois bodes representam a Jesus, pois entramos em 

contradição lógica, já que Jesus é Yahweh e o texto diz que só um bode representava Yahweh. 

Assim, os cristãos precisam decidir: ou sustentam que apenas um bode fazia expiação (como o texto 

diz) e que, portanto, só um bode representa Jesus, ou sustentam que os dois faziam expiação, 

contradizendo o texto de Levítico e resultando na existência de dois redentores. A IASD tem 

defendido a primeira interpretação: só um bode faz expiação e ele representa Jesus Cristo, nosso 

único e suficiente redentor.  

 

Alegação 7: A IASD crê que a salvação não foi garantida na cruz 

Você diz que a IASD não crê que a salvação foi garantida na cruz, por conta da doutrina do 

santuário. Na sua concepção, a doutrina do santuário implica que a cruz não nos salvou e que 

precisamos esperar o juízo investigativo para só então termos a certeza da salvação. Ou seja, você 

entende juízo investigativo como sinônimo de um juízo que define se alguém realmente será salvo 

ou não. O problema dessa alegação é que ela não é a doutrina do santuário. Ela é uma má 

interpretação sobre a doutrina do santuário. E não é só o reverendo que interpreta mal. Há, 

infelizmente, muitos adventistas que entendem mal essa doutrina. Para explicar isso, eu vou fazer 

um caminho um pouco diferente do que tenho feito até aqui. Em vez de apresentar textos e mais 

textos de teólogos dizendo o oposto de suas alegações, eu vou começar usando Bíblia e raciocínio 

lógico. Essa é uma maneira melhor, acredito, de demonstrar que a doutrina do santuário não é uma 
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invenção dos teólogos adventistas (ou de Ellen White) e que, portanto, não dependemos do que 

afirmam os teólogos (ou Ellen White) para crer nela. 

Quero começar chamando a atenção para um texto curioso de Paulo. Ele diz o seguinte aos 

irmãos de Corinto: 

Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não 

perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser 

julgado por vós, sois, acaso, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar 

os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida! (I Co 6:1-3). 

Segundo esse texto, os salvos irão, em algum momento da história, julgar o mundo e até os 

anjos. Outra passagem curiosa, que vai mais ou menos nessa mesma linha, está em Apocalipse 

2:26-27: ―Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as 

nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro‖. 

Mais uma vez, parece que os salvos terão autoridade de julgamento e condenação. Antes disso, 

Jesus já havia dito aos seus discípulos: ―Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, 

na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 

doze tronos para julgar as doze tribos de Israel‖ (Mt 19:28). 

Aqui vem a pergunta de ouro: isso quer dizer que os salvos vão determinar se pessoas e 

anjos vão ser salvas ou não? Podemos dizer, com base nesses textos, que essa decisão depende dos 

salvos e que só será definido o destino do mundo e dos anjos após o nosso julgamento? Sem sombra 

de dúvida, qualquer cristão sensato (adventista ou não) responderá não para as duas perguntas. Essa 

autoridade de julgamento que os salvos receberão não irá definir salvação. Quando Jesus Cristo 

volta, a salvação já está definida por Deus: quem creu verdadeiramente em Jesus está salvo, quem 

não creu já está perdido (Jo 3:18; At 16:30-31). Os anjos maus, aliás, já estão perdidos há muito 

tempo (II Pd 2:24; Jd 1:6). Qualquer resposta fora disso seria uma contradição bíblica e também 

lógica, já que (1) quem define a salvação é Deus e (2) Ele não precisa esperar nosso juízo para saber 

quem vai ser salvo e quem não vai. 

Mas se nosso juízo não define quem vai ser salvo e quem não vai; se todos, na vinda de 

Jesus, já estão com seus destinos selados, o que afinal iremos julgar? O que é que significa esse 

julgamento se nós não definimos nada? A resposta é fácil: Deus nos dá a graça de ―avaliar‖ caso por 

caso já julgado por Ele. Assim, podemos constatar com os próprios olhos que Deus foi justo. O 

juízo que faremos não é no sentido de proferir uma decisão diferente da divina, muito menos de 

proferir uma decisão desconhecida por Deus (já que Ele é onisciente), mas no sentido de constatar a 

justiça divina e concordar com ela. E assim Deus nos ―envolve‖ em sua decisão e gera 

transparência. Ninguém, em toda a eternidade, terá a menor sombra de dúvida de que Deus é justo e 

foi justo em todos os seus juízos. 

Por que Deus se preocupa com transparência? Ele não poderia fazer tudo sem nos dar 

ciência de nada? Poderia, claro! Ele é Deus. Mas o seu amor e a sua justiça são tão grandes que Ele 

prefere ser transparente. Um exemplo bíblico disso está no texto de Amós 3:7: ―Certamente, o 

Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os 

profetas‖. Ele precisava avisar? Não. Mas Ele o faz porque quer e porque é bom. 

E o que isso tudo tem a ver com o juízo investigativo? Tudo. O chamado juízo investigativo 

também não é uma obra para Deus definir quem vai ser salvo e quem não vai, muito menos para Ele 

saber quem vai ser salvo e quem não vai. Ele já sabe quem vai ser salvo e quem não vai desde 

sempre, pois é onisciente. E Ele já definiu desde sempre que o critério para salvação é a fé 
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verdadeira em Jesus Cristo. Assim, do ponto de vista temporal, quem crê verdadeiramente em Jesus 

e permanece nele até o fim já está com a salvação garantida. Portanto, todos os que morreram 

crentes em Jesus já estão salvos e aguardando a ressurreição para a vida eterna. Não há nenhum 

sentido em ver o juízo investigativo como uma maneira de Deus definir ou descobrir algo que Ele já 

sabe e já definiu.  

Então, para quê serve o juízo investigativo? Exatamente para a mesma coisa que servirá o 

juízo que os salvos farão do mundo e dos anjos: gerar transparência. No juízo investigativo Deus, 

como juiz, abre os livros de nossos atos diante dos anjos (Dn 7:9-14 e 26-27). Todas obras, boas e 

más, são trazidas à tona (Ec 12:13-14). E então Jesus, o nosso advogado, mostra diante dos milhares 

de anjos, que cada um dos indivíduos salvos recebeu a vida eterna porque foi justificado pelo seu 

sangue. Jesus mostra, diante de todos os seres celestes, como ele purificou os salvos diante do Pai 

durante séculos, a cada confissão de pecado (I Jo 2:1-2). Nada está sendo definido ali, pois já foi 

definido durante a vida de cada pessoa. O procedimento é apenas para mostrar aos seres do céu o 

que já foi feito. Os perdões já foram dados. A obra é de transparência.  

Ora, esse procedimento jurídico de transparência é, nada mais nada menos, que a purificação 

do santuário celeste (Dn 8:13-14). Esse santuário é real; o autor de Hebreus vai dizer que o 

santuário israelita terreno era apenas uma figura desse santuário real, que está no céu (Hb 8:1-6 e 

9:11-24; Ap 11:19, 14:15-17, 15:5-8 e 16:17). A sala de juízo divino é o santuário celeste. É lá que 

Deus abre os livros. É lá que Jesus mostra para milhares de anjos que seu juízo é justo.  

Entendemos melhor essa relação entre juízo e purificação do santuário lendo sobre como 

funcionava o sistema sacrificial judaico. Todos os dias, no templo, uma sacerdote fazia um 

sacrifício na parte da manhã e na parte da tarde (Êx 29:38-46; Nm 28:3-8). Esses sacrifícios tinham 

a função de representar a constante justificação diária dos pecados dos israelitas. Em outras 

palavras, todos os dias, fosse manhã ou tarde, havia perdão disponível para aqueles que se 

arrependiam genuinamente. Continuamente um cordeiro seria morto pelos pecados dos hebreus. 

Nós, cristãos (e também os judeus messiânicos), sabemos que isso era uma representação da 

eficácia diária, constante e perpétua do sacrifício de Cristo Jesus. Como os hebreus do AT, nós 

sabemos que a qualquer hora do dia, todos os dias, o perdão de Jesus está disponível por meio do 

poder justificador de seu sangue derramado na cruz. 

Mas existe um detalhe interessante no ritual diário. Tantos os sacrifícios diários como os 

feitos para pecados específicos (trazidos pelo povo) eram ―absorvidos‖ pelo próprio santuário, que 

ficava ―sujo‖ com os pecados, devendo também passar por uma expiação (Êx 30:10; Lv 4:1-7, 

6:30). Figurativamente era como se os pecados fossem transferidos dos israelitas para o santuário. 

Então, note bem: os pecados já estavam perdoados. Mas eles ficavam registrados no santuário. Por 

essa razão, uma vez por ano, havia o Yom Kippur (Dia da Expiação). Nesse dia, o sumo sacerdote 

fazia o sacrifício de um bode para purificar o santuário (Lv 16:15-19 e 32-33). Ou seja, todos os 

pecados ali registrados durante um ano (pecados já perdoados) eram retirados dali pelo sangue do 

bode sacrificado. Assim, o santuário era limpo. E só após essa limpeza, o bode Azazel levava esses 

―registros‖ para o deserto (Lv 16:20-22). 

Para os judeus, o Dia da Expiação era um dia de juízo, pois os pecados do santuário estavam 

sendo extirpados. A Bíblia ordenava que todos afligissem suas almas e jejuassem (Lv 16:29-30 e 

23:26-32). Só após isso havia festa, pois agora o santuário estava limpo. O pecado, simbolicamente, 

já não mais existia. O que isso simbolizava para a era pós-sacrifício de Cristo Jesus? À luz de 

passagens como Dn 7:9-14 e 8:13-14, bem como Hb 8:1-6 e 9:11-24, podemos concluir que 
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simbolizava um juízo que aconteceria no verdadeiro santuário (o celestial) e que envolveria a 

retirada dos registros de pecados da sala de julgamento (que é o santuário). Isso quer dizer que os 

pecados dos crentes não tinham sido perdoados ainda? De maneira alguma. Eles já estavam 

perdoados. Mas, como um bom juiz que deseja transparência, Deus não tiraria os livros da sala de 

juízo antes de convidar os seres celestes para averiguarem e constatarem como que Jesus Cristo 

salvou aqueles pecadores todos com seu sangue.  

Eu gosto sempre de descrever uma imagem de juízo quando explico a doutrina do santuário 

para alguém. É uma parábola, uma imagem mental. Não quer dizer que é exatamente assim. Mas 

acredito que isso dá uma boa dimensão do que é o juízo investigativo e porque o procedimento é 

importante. Então, vamos fazer esse breve exercício de pensamento. Imagine um tribunal desses 

bonitos que vemos representados nos filmes dos EUA. Eu nem sei se há tribunais daqueles aqui no 

Brasil. Nesse tribunal, Deus-Pai sentado na cadeira central de juiz, lá na frente. Em sua mesa, há 

uma pilha de livros. Na frente dEle está Jesus Cristo, vestido com um belo terno de advogado. Nos 

bancos estão os anjos assistindo. Deus-Pai abre um livro e lê:  

- Indivíduo de nome Davi Caldas Bezerra. Condição: Salvo! História: Nasceu pecador como 

todos os demais seres humanos. Cometeu os pecados [tal, tal, tal e tal]. E deixou de fazer as coisas 

boas [tal, tal, tal e tal].  

Todos os anjos murmuram algumas palavras de exclamação e espanto (algo como um 

―Oooh!‖ ou ―Que coisas horríveis!‖). Muitos deles pensam: ―Que pessoa suja esse Davi! Igual a 

todos os outros anteriores. Cheia de egoísmo, soberba, teimosia, mágoas... Como é que Jesus salvou 

esse rapaz?! Como será que foi esse juízo? Parece impossível salvar um sujeito desses!‖. Então, o 

advogado Jesus toma a palavra: 

- Excelentíssimo Juiz-Pai e senhores anjos aqui presentes: este sujeito nasceu imundo, de 

fato. Não possui mérito nenhum para receber a vida eterna. Mas eu o salvei porque estabeleci a fé 

verdadeira como meio para ele receber a graça imerecida da salvação eterna. Ele creu! Creu até o 

fim. 

O advogado olha para o Pai, que assente com a cabeça, mostrando o livro aberto para os 

anjos. No livro há registro da conversão verdadeira de Davi, de suas orações a Deus, de suas 

confissões de pecados, de seu progresso na santificação ao permitir que o Espírito Santo operasse 

em sua vida. Em cada página do livro há uma marca de sangue ao lado dos atos. É a marca do 

sangue de Jesus. 

Alguns anjos são convocados como testemunhas. São os anjos que costumavam a andar 

próximos ao Davi, sua família e amigos. Eles confirmam as palavras de Jesus, dizendo que 

realmente o Davi creu. Cada anjo no tribunal recebe uma cópia do livro nas mãos de Deus-Pai. O 

livro, como um tablet, mostra as cenas da vida de Davi. Os anjos fecham os livros e olham mais 

uma vez para o advogado. Então, o Dr. Jesus diz: 

- Por si mesmo, Davi não merece nada a não ser a morte. Mas como Ele creu em mim, eu o 

justifiquei e o salvei pelo meu sangue. Meu sangue purificou todos os seus pecados conscientes e 

inconscientes. Meu sangue pagou o seu preço. Ele merecia morrer eternamente, mas eu morri no 

lugar dEle. A dívida de Davi está paga. E eu testifico: ele é meu amigo. Eu o amei e ele me amou de 

volta. Portanto, o Davi é meu e eu o ressuscitarei assim que acabar esse julgamento e voltarmos à 

Terra. 

Os anjos exultam de alegria, diante da justiça de Deus e dos méritos salvíficos de Jesus. O 

Pai fecha o livro, dá para um anjo assistente, que o leva embora do santuário para um local onde há 
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uma pilha de livros já examinados em juízo. Quando o juízo de todos terminarem, incluindo vivos, 

os livros serão dados a Satanás, o acusador, a fim de que ele seja condenado por todos os pecados 

que estão naqueles livros e que foram perdoados das pessoas pelo sangue de Jesus. 

Como eu disso, isso é um exercício mental. Ninguém tem a menor ideia de como 

exatamente se processa o juízo investigativo, nem como se processará o juízo que os salvos farão ao 

mundo e os anjos. Mas uma coisa é certa: a Bíblia Sagrada fala sobre esses juízos. Não é uma 

invenção. As passagens que citei falam claramente sobre um juízo/purificação celestial. Se 

interpretadas em seus contextos, comprovam que a IASD está certa ao defender a doutrina do 

santuário. 

Há outro aspecto importante no juízo investigativo. Segundo Daniel 7:9-14, 26-27 e 8:9-14, 

23-26, o juízo investigativo também inicia o julgamento de um poder terreno blásfemo que aflige o 

povo de Deus, se exalta até o Príncipe dos príncipes, derruba o santuário e tira dele o sacrifício 

diário. Eu sei que a maioria dos evangélicos interpreta que esse poder era Antíoco IV Epifânio. 

Calvino, aliás, defendia que no capítulo 7 o poder são os Césares e no capítulo 8 é Antíoco. Não há 

espaço para abordar esse tema aqui, mas eu trato dele em uma série de postagens que estou fazendo 

no blog Reação Adventista, intitulada ―Comparando Escatologias‖. Lá exponho e comparo as 

interpretações católica, calvinista, protestantes em geral e adventista. Se o reverendo desejar ler a 

argumentação, elas se encontram na parte 1 (sobre Daniel 2), parte 2 (sobre Daniel 7) e parte 3 

(sobre Daniel 8) e parte 4 (sobre Daniel 9). Para os fins dessa carta, contudo, vou me limitar a dizer 

que Antíoco IV Epifânio e os Césares não se encaixam nas descrições de Daniel 8 e 7 por diversas 

razões.  A estrutura dos textos e outras evidências indicam que o poder mencionado em Daniel 7 e 8 

é Roma (em sua fase pagã e papal). Esse é o poder que causa tanto estardalhaço ao longo dos 

séculos dentro do cristianismo.  

De que maneira o poder romano começa a ser julgado a partir do juízo investigativo? 

Através da continuação da Reforma no sentido de que restaurar o que os primeiros reformadores 

não restauraram, como o sábado. E assim, um pouco antes de Jesus Cristo voltar, todos os cristãos 

verdadeiros terão pleno entendimento sobre isso e romperão com todas as tradições criadas e/ou 

sacramentadas pelo romanismo. O Sola Scriptura será pleno, as placas de igreja já não farão mais 

sentido e todo o verdadeiro povo de Deus (hoje espalhados por diversas denominações e até fora 

delas) se unirá e será definido como ―aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em 

Jesus‖ (Ap 12:17 e 14:12). Um desses mandamentos será o sábado, o mandamento que melhor 

aponta para Deus como o mesmo Criador lá de Gênesis, conforme Ap 14:6-7 insta para que 

lembremos (comparar com Êx 20:11; Gn 2:1-3; Jo 1:1-5; Ez 20:12-20; Is 56:1-8; Mt 24:20). 

Fica claro, portanto, que a doutrina do santuário não requer a crença de que só somos 

perdoados e salvos no juízo investigativo. Isso é antibíblico. É uma distorção grotesca da doutrina 

do santuário. É uma interpretação pobre e que precisa ser extirpada tanto da cabeça de quem não é 

adventista quanto da cabeça de muitos que são. A obra da cruz precisa ser exaltada. A justificação 

pela fé precisa ser proclamada. E a doutrina do santuário, de modo algum, contradiz a obra da cruz 

e a justificação pela fé.  

Eu poderia terminar aqui. A doutrina do santuário tem sólida base bíblica. É só uma questão 

de ler os textos em seus contextos, de modo profundo e amplo. Não é preciso Ellen White ou 

nenhum teólogo adventista. Inclusive, uma vez que teólogos são sujeitos a erros, eu instigo que a 

doutrina seja estudada e aceita independentemente de como teólogos exponham a doutrina. Sim, ela 

pode ser exposta de maneira errada, como já vi muitas vezes por leigos e até pastores. Mas, para 

https://reacaoadventista.com/2020/01/24/comparando-escatologias-pt-1-daniel-2/
https://reacaoadventista.com/2020/01/27/comparando-escatologias-parte-2-daniel-7/
https://reacaoadventista.com/2020/01/30/comparando-escatologias-parte-3-daniel-8/
https://reacaoadventista.com/2020/03/22/comparando-escatologias-parte-4-daniel-9/
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não parecer ao reverendo que a minha compreensão não possui o apoio da congregação, quero citar 

alguns textos. O teólogo Frank B. Holbrook, no livro ―O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo‖, 

diz: 

O pecador arrependido que recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor é perdoado e aceito, e 

permanece justificado e salvo perante Deus. Na fase pré-advento do juízo final [isto é, o juízo 

investigativo], a justificação anterior do verdadeiro crente e sua união com Cristo são reafirmadas 

por Cristo diante do Universo leal, e o nome dele é conservado no ―livro da vida‖. O crente apenas 

nominal é removido desse livro. Creio ser este o ensino bíblico da abrangente doutrina do sacerdócio 

de Cristo. 

Essa crença é mantida pelos adventistas do sétimo dia. Longe de privar o genuíno crente da 

segurança em Cristo, o sacerdócio expiatório de Cristo confirma a confiança. Os tipos do santuário 

ilustram e esclarecem o plano da salvação, e o penitente se regozija de compreender a realidade da 

morte substitutiva de Cristo em favor dos seus pecados, conforme prefigurado nos sacrifícios. A fé 

eleva-se para encontrar estabilidade num Cristo vivo, o Advogado sacerdotal do crente, que ministra 

em nosso favor na própria presença do Deus santo.  

Ao andar humildemente em união com o Senhor, os crentes podem ter a plena certeza de que 

Cristo intercede em seu favor. Além disso, no solene juízo pré-advento agora reunido em sessão, 

representará e reafirmará nossa justificação e fé em Deus diante do Universo leal. Não podemos 

escapar do juízo final [II Co 5:10]. Mas que maior segurança podemos ter do que saber, pela fé, que 

Cristo é nosso Salvador pessoal e nosso Sumo Sacerdote, e que Seu último ministério no tribunal do 

santuário celestial é em nosso benefício? (HOLBROOK, 2001, p. 219 – ênfase minha). 

 Como o reverendo pode ver, o juízo investigativo serve simplesmente para reafirmar diante 

dos seres celestes (e todo o universo) o que já fora feito. Isso significa que desde que Jesus morreu 

na cruz, há dois mil anos, todos os cristãos verdadeiros podem ter certeza de sua salvação ainda em 

vida. Isso não é definido no juízo investigativo.  

Há um detalhe desse texto do qual discordo. Não acho que o cristão nominal tenha seu nome 

escrito no Livro da Vida e depois tirado. Se ele era um cristão nominal, penso que seu nome nunca 

foi posto lá. Creio, por outro lado, na possibilidade de apostasia, isto é, alguém crer realmente em 

Jesus Cristo, mas depois rejeitá-lo de modo permanente. Note: não estou falando de simplesmente 

pecar, mas de apostatar mesmo, no sentido mais pleno, consciente, obstinado, contínuo e 

permanente. A Bíblia Sagrada fala afirma que isso é possível (Hb 3:6 e 10:26-31; I Tm 1:18-20 e 

4:1; Mt 10:22, 24:13; Mc 13:13; Ap 2:26). Neste caso, ainda assim, acredito que o nome do 

indivíduo é riscado no momento de sua apostasia, não no juízo investigativo. De qualquer forma, 

esse é um detalhe e não interfere na essência da doutrina do santuário. Há espaço, na teologia 

adventista, para pequenas divergências que não afetam o âmago das doutrinas. 

 Angel Manuel Rodriguez, no capítulo ―O Santuário‖, do ―Tratado de Teologia Adventista‖, 

também fala algo parecido. Embora eu não aprecie totalmente a maneira como ele aborda o tema 

(ele poderia se expressar de modo mais claro, evitando más interpretações), o âmago da doutrina se 

mantém na escrita dele: 

O juízo investigativo, que está se realizando no Céu e sendo proclamado no contexto do evangelho, 

tem vários objetivos, todos eles relacionados com o Dia da Expiação. Esse juízo vindica os servos de 

Deus [diante dos anjos e de todo o universo] e revela, sem nenhuma sombra de dúvida, que eles 

foram lavados no sangue do Cordeiro (Ap 7:14). Eles mantiveram seu relacionamento pactual com o 

Salvador, razão por que entrarão no templo de Deus no Céu para O servir (v. 15). [...]. 

O juízo investigativo serve sobretudo para vindicar o próprio Deus [mais uma vez, diante dos 

anjos e todo o universo]. Ao analisar o pleno impacto da cruz, percebe-se que Deus é misericordioso, 
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justo e santo. Todos os seus atos de justiça são revelados aos justos (Ap 15:4), e os redimidos 

exclamam: ―Justos e verdadeiros são os teus caminhos!" (v. 3). Os habitantes do Céu louvam ao 

Senhor dizendo: ―Aleluia! A salvação, e a glória, e o poder são do nosso Deus, porquanto 

verdadeiros e justos são os Seus juízos‖ (Ap 19:1, 2; ver 11:16-18) (DEDEREN, 2011, p. 447-448). 

 No livro ―101 Perguntas sobre o Santuário e Ellen White‖ (duas crenças da IASD que 

vinham sendo muito atacadas na década de 1980 por Desmond Ford, que fora pastor adventista), o 

autor Robert W. Olson cita o parágrafo 23 do pronunciamento sobre doutrinas votado pela 

Conferência Geral em 1980. Um trecho dele diz o seguinte: 

O juízo investigativo revela às mentes celestiais quem dentre os mortos dormiu em Cristo e por 

conseguinte, nEle, são considerados dignos de ter parte na primeira ressurreição. O juízo também 

torna manifesto quem, dentre os vivos, tem permanecido em Cristo, guardado os mandamentos de 

Deus e a fé de Jesus e nEle, portanto, estão prontos para a transladação ao Seu reino eterno. Este 

julgamento vindica a justiça de Deus em salvar os que crêem em Jesus. Declara que aqueles que têm 

permanecido leais a Deus receberão o reino (OLSON, 1981, p. 8). 

O reverendo notou que a razão e a ênfase do juízo é a transparência? A salvação foi 

consumada na cruz e é garantida na vida de cada um pela fé. Mas Deus quer tornar transparente 

como salvou cada um, a fim de que todos vejam que os salvos realmente creram e, por isso, foram 

purificados pelo sangue meritório de Jesus. É importante ressaltar que a obra iniciada no juízo 

investigativo não contradiz o que a Bíblia fala sobre a constante intercessão de Jesus por nós diante 

do Pai (Rm 8:34; Hb 7:25). Ele faz isso desde que ascendeu aos céus, perdoando-nos os pecados. E 

continua fazendo até hoje, mesmo tendo agora iniciado também o juízo investigativo. Ele faz as 

duas coisas. Como Cristo faz isso eu não sei. Mas faz. E todos os adventistas creem nisso. 

Eu não poderia deixar de citar quem eu creio ser o teólogo adventista mais relevante dos 

últimos trinta anos, e o maior historiador adventista de todos os tempos, George Knight. Se alguém 

não leu Knight, posso dizer com convicção: esse alguém pouco sabe de adventismo. E digo isso de 

Knight mesmo sabendo que ele, como qualquer outro teólogo, é falho e tem posições das quais eu 

mesmo discordo. Ainda assim, é fato inconteste que George Knight é uma sumidade em matéria de 

história do adventismo, autocrítica dos erros dos adventistas e exaltação do evangelho. Sobre a 

doutrina do santuário, ele afirma na obra ―A visão apocalíptica e a neutralização do adventismo‖: 

Aqui precisamos enfatizar que o juízo não ocorre para informação de Deus. Acorde! Deus já 

conhece o nosso coração. Ele, porém, enfrenta um problema. Se todos pecaram (Rm 3:23), e o 

salário do pecado é a morte (Rm 6:23), como Ele pode conceder a alguns algo que não merecem 

(graça) enquanto dá a outros exatamente o que merecem (a morte)? O julgamento e os livros do 

julgamento não são para Deus, mas para o restante do Universo. Eles existem para a justificação de 

Deus, a qual é fundamental para a justificação divina que aceitaram Cristo em seu coração e em sua 

vida (Rm 3:25-26; I Jo 1:9). A grande questão em muitas passagens em Apocalipse envolve a justiça 

de Deus e Seu julgamento (ver, por exemplo, Ap 15:3-4, 16:5-7, 19:1-2, 11). No fim dos tempos, 

Deus deseja que todo o Universo seja capaz de proclamar que a salvação de Deus foi justamente 

conferida, ―porquanto verdadeiros e justos são os Seus juízos‖ (Ap 19:1-2) e porque Ele ―julga e 

peleja com justiça‖ (verso 11). Mesmo assim, para certificar-Se de que não resta nenhuma dúvida a 

respeito de Sua justiça, Deus oferece aos santos a oportunidade de uma revisão judicial de Suas 

decisões antes da exterminação dos pecados e dos pecadores (Ap 20:4, 9-15) [KNIGHT, 2010, p. 72 

– ênfase minha]. 

Exatamente tudo o que aprendemos da própria Bíblia. Knight é bastante claro, não é 

mesmo? E os livros dele são vendidos pelas editoras oficiais da IASD. Ou seja, não estamos falando 

de uma posição particular dele. Essa é a interpretação certa. É a interpretação que precisa ser 
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aprendida por não adventistas e por alguns adventistas que insistem em apresentar a doutrina do 

santuário de modo antibíblico. 

Para finalizar este tópico, quero refletir com o reverendo sobre porque tantos adventistas 

interpretarem mal a doutrina do santuário. E aqui não farei uma critica aos não adventistas (como o 

reverendo), mas apenas aos adventistas mesmo. É muito mais obrigação dos adventistas 

interpretarem bem a doutrina do santuário do que daqueles que não creem nela. Bom, eu penso que 

existem pelo menos duas razões: (1) ignorância e (2) dificuldade de expressão. Quanto à primeira, 

já pude constatar que tem muitos adventistas que, embora tenham anos de igreja, não sabem 

defender as doutrinas com solidez. Possuem pouco conhecimento bíblico, são ruins de interpretação 

e péssimos de conhecimento dos principais livros teológicos da Igreja. Sei que isso é um problema 

que também aflige crentes de outras igrejas, mas me limito a falar dos adventistas aqui. O problema 

é real e, por isso, o Reação Adventista também procura levar conhecimento sólido para nossos 

jovens (e velhos) adventistas. É uma obra urgente. 

Knight conta uma história tragicômica sobre esse ponto, que nos como a falta de 

conhecimento pode levar a resultados catastróficos em nossas fileiras. Falando sobre como o juízo 

pré-advento (juízo investigativo) é uma doutrina algo biblicamente sólida, ele pontua: 

O problema não é o julgamento pré-advento, mas sim o que fizemos com ele. Uma das minhas 

primeiras visitas à Igreja Adventista ocorreu quando eu tinha 18 anos e servia como soldado no 

exército. Fui à igreja simplesmente porque queria ficar com a minha namorada, mas o que vi me 

deixou espantado. Lá na frente estava uma senhora ―idosa‖ (provavelmente 40 anos) que tinha um 

dedo excepcionalmente longo e ossudo que utilizava para apontar para cada um de nós adolescentes. 

O conteúdo de sua mensagem era que deveríamos ficar acordados durante a noite relembrando e 

confessando cada pecado que havíamos cometido em nossa vida, pois, se esquecêssemos de um, 

acabaríamos sendo queimados. Disse que o julgamento havia começado e que ninguém sabia em 

qual momento nosso nome seria passado. 

A tragédia do adventismo é que fizemos do julgamento pré-advento algo terrível, baseado 

numa compreensão menos do que bíblica do pecado, da lei, da perfeição [teleios = maturidade] e até 

mesmo do próprio julgamento. ―Deus está pronto para pegar você no flagra‖ foi a mensagem da 

época da mulher do dedo ossudo. Esse, porém, não é o ensino bíblico sobre o julgamento (Ibdem, p. 

71-72). 

Esse tipo de crente ignorante sempre existiu ao longo do cristianismo. E não é diferente no 

adventismo. O problema não está na doutrina, mas nas distorções que são passadas de geração em 

geração, a despeito do que diz a Bíblia, a teologia oficial e os principais teólogos. É um problema 

que teremos até pouco antes de Jesus voltar. Por isso o estudo profundo da Bíblia, dos princípios 

básicos de interpretação, da teologia oficial e dos principais teólogos são tão relevantes. E por isso 

precisamos tornar isso tudo disponível, simples e acessível aos leigos. São eles os mais 

prejudicados com a falta de conhecimento aprofundado, o que os faz reféns de seus próprios 

conceitos culturais, popularescos e extrabíblicos de ―juízo‖, ―lei‖, ―perfeição‖, etc. 

Em relação ao segundo problema, ele alcança mais os teólogos e pastores. Eu costumo a 

dizer que o bom comunicador não só fala a verdade; ele fala a verdade de uma maneira clara, 

convincente e apropriada ao ouvinte. Ter a verdade, mas expressá-la de modo desajeitado, obscuro, 

dúbio, superficial ou até errado mesmo traz descrédito à mensagem. Pois bem, você certamente vai 

encontrar, de vez em quando, pastores e até escritores dizendo coisas como ―o juízo investigativo é 

tão importante para a salvação como a cruz‖ ou ―a obra de expiação não terminou na cruz‖. São 

formas absolutamente erradas de se expressar a doutrina do santuário. Por quê? Porque são dúbias. 
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Dão a entender que a obra da cruz foi incompleta, que Deus define quem vai ser salvo apenas no 

juízo investigativo, que nós não podemos ter certeza da salvação, etc. E isso é muito antibíblico. 

Antibíblico e contrário a real teologia adventista. 

Mas o que quem se expressa dessa maneira quer dizer? Quer dizer que dentro do 

procedimento jurídico criado por Deus (em prol da transparência), há algo a ser feito depois da cruz. 

Não é a definição da salvação, pois sobre isso Jesus Cristo disse: ―Está consumado!‖. Para além da 

intercessão diante do Pai (que todos os cristãos, adventistas ou não, creem), a obra a ser feita é de 

garantir a transparência.  

Repito: Deus precisava fazer isso? Não. Deus não deve nada a ninguém. Ele não precisava 

nem morrer por nós. Já que morreu, poderia salvar quem creu sem dar nenhum tipo de justificativa 

detalhada. Mas, para Ele, absolutamente bom, justo, puro e transparente, esse procedimento não 

estaria completo. Ele é perfeito e quer que sua obra em prol do ser humano (e contra o pecado) seja 

também perfeita. Não pode haver nenhuma mancha de dúvida nos corações de suas criaturas. Todos 

precisam ter total convicção de como e por que Deus operou a salvação de tantos pecadores e 

condenou outros tantos. Sim, nós saberemos e concordaremos. 

Os calvinistas gostam muito da passagem de Romanos em que Paulo diz que não podemos 

questionar a Deus (Rm 9:20). Com todo o respeito, penso que ela tem sido desvirtuada. A resposta 

brava de Paulo não intentava pintar Deus como um arbitrário, passional e cheio de caprichos. O 

Deus judaico-cristão nunca foi assim. Enquanto os deuses pagãos eram conhecidos por ser 

mutáveis, passionais, mesquinhos e iracundos, Yahweh sempre foi conhecido por ser imutável, 

racional, justo, bom e transparente. O patriarca Abraão, quando questionou insistentemente a 

Yahweh sobre se Ele puniria os ímpios juntamente com os justos, em Sodoma e Gomorra, recebeu 

respostas pacientes, benevolentes e transparentes (Gn 18:23-33). 

Paulo está certo: não somos ninguém para questionar a Deus. Mas ele diz isso para judeus 

incrédulos. Os judeus incrédulos estavam questionando como Deus poderia ter feito um pacto com 

os judeus e não salvar a maioria deles ―apenas‖ porque não aceitaram a Jesus como Messias e 

Senhor. Ou seja, eles estavam dizendo: ―O Senhor não deveria salvar por meio da fé em Jesus, mas 

por meio da nossa etnia israelita, circuncisão, obediência e demais obras meritórias‖. Eles queriam 

mudar o critério de salvação, em vez de aceitar o já posto. É por isso que Paulo se irrita. É, de fato, 

muita petulância. Se um judeu chegava a discordar de Deus só para não crer em Jesus, sua 

sinceridade já tinha ido para o ralo fazia tempo.  

Abraão, contudo, era outro tipo de questionador. Ele sabia que Deus era justo e queria 

entender, com humildade, como Deus poderia praticar uma injustiça. Deus, com paciência, aceitou 

o questionamento e respondeu. Sua resposta é uma lição para nós. Ele não tinha o menor desejo de 

punir justos. Se houvessem dez justos, ele não destruiria a cidade inteira (incluindo injustos) por 

amor aos dez justos. Mas nem dez justos existiam naquela cidade. Era hora de punir e acabar com o 

mal. Notemos como Deus fez justiça, mas avisou a Abraão antes e foi totalmente transparente. 

Notemos também que Abraão não deixou de ser visto como um homem de grande fé mesmo tendo 

questionado a Deus sobre suas razões. Assim, vemos que o juízo investigativo se encaixa bem ao 

caráter bom, justo, racional e transparente de Deus. 

 

Alegação 8: A IASD crê que Jesus é o Arcanjo Miguel 

 Essa alegação e a próxima são as únicas que o reverendo realmente acertou ao atribuir à 

IASD. Como meu objetivo central não é convencê-lo das doutrinas da IASD, mas mostrar quais 
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realmente são as nossas doutrinas, não vou gastar muitas linhas falando sobre essas alegações. Mas 

quero mencionar alguns argumentos seus que me pareceram muito frágeis e superficiais. Estou 

sendo franco. Se o reverendo deseja passar para os membros conteúdo sólido, sugiro fazer reparos 

nos argumentos. Vamos ver. 

 Você diz que Jesus não poderia ser o Arcanjo Miguel porque Miguel é um anjo e anjos não 

podem ser adorados, além de serem criaturas. Já Jesus é Deus e é adorado, claro. O problema desse 

argumento é que eu poderia usá-lo para dizer que Jesus não pode ter se transformado em ser 

humano. Afinal de contas, seres humanos não podem ser adorados, além criaturas. No entanto, a 

Bíblia diz que o Filho de Deus (que é um com o Deus-Pai) se fez homem e passou a se chamar 

Jesus. Ora, se o Filho de Deus pode se tornar homem, por que antes disso Ele não poderia ter se 

tornado anjo? É claro que há essa possibilidade. E a Bíblia dá margem para isso? Sim! 

 A Bíblia fala, no AT, que algumas vezes Yahweh descia do céu (Gn 3:8-13, 11:4-6, 18:1-

25). O curioso é que em várias dessas ocasiões, o texto bíblico identifica Yahweh primeiramente 

como ―Anjo de Yahweh‖ e depois como o próprio Yahweh (Gn 16:7-13, 22:11-18, 32:24-30; Os 

12:4; Ex 3:2-10, 13:21, 14:19-24, 23:20-23, 33:14-23, 34:5-9; Jz 6:11-27 e 13:3-22; Zc 3:1-2). Há 

duas interpretações geralmente propostas para o sentido desses textos: (1) o ―Anjo de Yahweh‖ não 

é Yahweh, apenas o representa fielmente e, portanto, o texto confunde ambos; (2) o ―Anjo de 

Yahweh‖ é Yahweh, pois o único que pode representar fielmente a Yahweh a ponto de ser 

confundido com Ele é o próprio Yahweh.  

 A segunda interpretação parece a muitos cristãos (inclusive os adventistas) mais bíblica. 

Afinal, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é divino e a expressão exata de Deus-Pai (Jo 10:30, 

14:6-11; Cl 1:15-17; Hb 1:1-4; Fl 2:6-8; Cl 2:9). E o Anjo de Yahweh não só se confunde com o Pai 

nos textos, mas é descrito como tendo seu nome, sua autoridade e seu poder. Além disso, os textos 

dizem que a presença de Yahweh e a de seu Anjo é a mesma coisa. Cremos que nenhuma criatura 

poderia ter essa descrição, receber tamanha honraria. Assim, o Anjo de Yahweh só pode ser o Filho 

de Deus, que é um com o Pai e, portanto, o próprio Deus. 

 Ora, se o Filho de Deus é o Anjo de Yahweh no AT, é óbvio que Ele assumiu a forma de 

anjo em anjo em algum ponto da história. Afinal, Ele é Deus, não anjo. E por que Ele se tornou 

anjo? O NT também parece prover resposta para isso. Jesus diz que ninguém viu o Pai senão o 

Filho (Jo 1:18 e 6:46). Isso provavelmente quer dizer que os anjos do céu não vêem o Pai 

diretamente, mas vêem o Filho de Deus, que é a expressão exata do Pai. Mas por que não vêem ao 

Pai? Provavelmente porque sua glória é tamanha que os próprios anjos não poderiam vê-lo. Isaías 

6:1-3 parece concordar com isso ao dizer que os anjos da presença escondem o rosto para não 

verem toda a glória de Deus Pai. Se este for o caso, então o Filho de Deus toma a forma de anjo 

para poder tratar visivelmente com os anjos. É a mesma coisa que Ele faz conosco quando toma a 

forma de homem. 

 Supondo que realmente Jesus pré-encarnado (o Filho de Deus) assumiu a forma de anjo. É 

natural pensar que esse anjo seja o mais glorioso e, claro, o chefe de todos os demais anjos. 

Curiosamente, a palavra Arcanjo significa ―Chefe dos Anjos‖. E o nome Miguel pode ser traduzido 

como ―Quem é como Deus?‖ ou ―Ninguém é como Deus‖. 

 Não é curioso que haja um anjo que tem o cargo de chefe e um nome que nos lembra não 

existir ninguém como Deus? Isso não parece corroborar com a ideia de que o único que poderia ser 

chefe dos anjos e representante exato de Deus é o próprio Deus e mais ninguém. Logo, como Jesus 

é Deus, apenas Ele (quando pré-encarnado) poderia ser Arcanjo e representante de Deus. Note que 
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na Bíblia não existe outro Arcanjo a não ser Miguel. Assim, é mais que razoável concluir que 

Arcanjo Miguel é Jesus quando ainda não encarnado. O Filho de Deus, muito antes de tomar a 

forma de homem, já havia assumido a forma de Chefe dos Anjos. 

 Para além de Judas 1:9, as três outras referências a Miguel parecem concordar com essa 

interpretação. Daniel 10:21 chama Miguel de príncipe de Israel. É interessante que Daniel 9:25-26 

já havia feito uma profecia a respeito da vinda de um príncipe ungido após setenta semanas de anos 

(que a maioria dos cristãos entende ser Jesus). E Daniel 8:11 e 25, já tinham mencionado uma 

figura denominada ―Príncipe do exército do céu‖ e ―Príncipe dos príncipes‖. E ainda Daniel 7:13-14 

já havia falado sobre alguém como um ―filho do homem‖ que recebia do Ancião de Dias todo o 

domínio, glória e reino de maneira eterna. É natural, portanto, entender que todos esses textos falam 

sobre o mesmo príncipe: Cristo. 

 Em Apocalipse 12:7 é dito que Miguel e seus anjos batalhavam contra Satanás e seus anjos. 

Uma vez que o conflito bíblico foi sempre entre Cristo e Satanás (desde a primeira profecia 

messiânica em Gênesis 3:15), que Satanás é chefe dos anjos maus e que, obviamente, Cristo é chefe 

dos anjos bons (e todas as criaturas), parece óbvio que Miguel aqui só pode ser Cristo. Os anjos 

pertencem a Cristo. Ele é o Criador. Não faz sentido que o texto esteja falando de outro ―chefe‖. 

Miguel, portanto, é o nome de anjo e de guerra do Filho de Deus. Quando Cristo age como Arcanjo, 

Ele é Miguel. 

 O texto de Daniel 10:13 tem sido usado para dizer que Miguel não poderia ser Jesus, pois 

―um dos primeiros anjos‖ não é ―o primeiro‖. Mas aqui há uma questão lingüística no texto original 

a ser analisada. A palavra traduzida como ―um‖ é ―echad‖, que, embora realmente signifique ―um‖, 

também pode significar ―primeiro‖. No livro de Daniel, é possível ver a palavra ―echad‖ com 

sentido de ―primeiro‖ seis vezes (Dn 1:21, 9:1-2, 11:1, 6:2, 7:1). O profeta Daniel pode ter desejado 

dizer, portanto, ―primeiro dos primeiros príncipes‖. Ele tinha pelo menos uma boa razão ―estilístico-

teológica‖ para isso: enfatizar que o primeiro príncipe não é só primeiro, mas único (em sua 

espécie). É possível também que Daniel preferisse o termo ―echad‖ em vez de ―rishon‖ (primeiro), 

usada apenas quatro vezes (Dn 8:21; 10:4,12,13).  

 Finalmente, em Judas 1:9, temos Miguel não ousando repreender a Satanás em sua própria 

autoridade. Muitos usam isso para dizer que se Miguel não repreendeu a Satanás é porque não era 

divino. Mas a Bíblia indica que mesmo os homens (que são pecadores) podem expulsar/repreender 

demônios em nome de Jesus (Mt 10:8; Mc 6:7-13; Lc 10:17-20). Então, por que um ser angelical 

não o faria? A realidade é que esse argumento é inconclusivo para definir se Miguel é Cristo ou 

não. A razão mais plausível para que Miguel não tenha repreendido Satanás é que a repreensão ali, 

no contexto, tinha mais o sentido de ―resposta malcriada‖ e de ―juízo condenatório‖. Afinal, Judas 

usa esse exemplo para dizer que se nem Miguel respondeu no mesmo nível baixo de Satanás, mas 

respondeu com um ―O Senhor te repreenda‖. Aliás, em Zacarias 3:2, nós vemos praticamente a 

mesma coisa. O texto diz: ―Mas o Senhor [YHWH] disse a Satanás: O Senhor [YHWH] te 

repreende, ó Satanás; sim, o Senhor [YHWH], que escolheu a Jerusalém, te repreende‖. Digno de 

nota é que o Yahweh que fala é o Anjo de Yahweh no verso 1. A passagem evidencia tudo que foi 

dito até aqui. 

 Note ainda que a expressão ―O Senhor te repreenda‖ já é, em si mesmo, uma repreensão. 

Quando dizemos a alguém que desejamos que o Senhor a repreenda, estamos externando a ela que 

seus atos são dignos de repreensão divina. Logo, nós mesmos estamos dizendo que ela está errada e 

não deveria ter agido assim. Isso é repreensão. Ou seja, Miguel repreendeu a Satanás. Mas não de 
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modo irreverente. E, com sua repreensão, demonstrou não só ser alguém respeitoso e que não se 

deixa levar pela ira, mas que sabe ser submisso ao Pai, mesmo tendo poder e autoridade para 

destruir Satanás com um sopro a hora que bem entender 

Antes de finalizar, quero analisar outro argumento seu. Você disse que não há base bíblica 

para pensar que Miguel ressuscitou a Moisés, pois Yahweh enterrou o seu servo. Ora, mas isso não 

faz sentido. Então, quer dizer que se alguém é enterrado por Deus não pode ser ressuscitado? Note 

que os adventistas não dizem que Moisés foi ressuscitado antes de ser enterrado. Então, é 

perfeitamente possível que Moisés tenha sido enterrado e Miguel tenha ido desenterrá-lo algum 

tempo depois (dias, semanas, meses ou até anos) para ressuscitá-lo. Perceba que Deus ter enterrado 

o corpo, o Diabo ter contendido por ele e depois Moisés aparecer vivo no monte da transfiguração 

ao lado de Elias (que a Bíblia diz que não morreu – II Rs 2:1-17), são evidências muito boas de que 

Deus, de fato, o ressuscitou.  

Deus poderia ter ressuscitado Moisés? Ora, por que não? ―Ah, mas a Bíblia diz que Jesus é 

as primícias do que dormem‖ (I Co 15:20-23). Sim. Contudo, isso é dito, obviamente, em relação à 

ressurreição geral do último dia, que possui a garantia da vida eterna. Esse é o contexto. A 

ressurreição de Moisés não teve essa garantia até o próprio Jesus morrer e ressuscitar. Se Jesus não 

tivesse morrido, Moisés morreria novamente. A ressurreição de Moisés era um cheque pré-datado. 

Além do mais, Jesus é primícias no sentido de primazia, de importância. É a ressurreição que torna 

todas as outras possíveis, incluindo a de Moisés, de forma retroativa. É ainda a ressurreição que 

torna possível a Enoque e Elias continuarem sem passar pela morte, também de maneira retroativa. 

Ou seja, Jesus é primícias em todos os sentidos lógicos mesmo que Moisés tenha sido ressuscitado 

antes. 

Voltando para a questão de Miguel, a fim de concluir o tópico, julgo relevante lembrar que o 

próprio João Calvino acreditava que Miguel era Cristo. Isso não prova, claro, que Calvino estava 

certo neste ponto. Mas nos deixa a refletir: se Calvino não é chamado de herege pelos calvinistas 

por defender esse ponto, por que a IASD deveria receber esse tratamento? Não faz sentido. 

Vejamos o que Calvino diz:  

Há quem pensa que a palavra Miguel representa Cristo, e não faço objeção a essa opinião. 

Evidentemente, é suficiente que todos os anjos mantenham vigilância sobre os fiéis e eleitos, embora 

Cristo mantenha a primeira posição entre eles, uma vez que ele é seu chefe e usa seu ministério e 

assistência em defesa de todo seu povo. Visto, porém, que isso não é geralmente admitido, deixo-o 

em suspenso por enquanto, e direi algo mais sobre o assunto no capítulo 12 (CALVINO, 2002, p. 

299-300). 

Nesse primeiro trecho, Calvino não bate o martelo, mas deixa clara a opinião de que a 

discordância nesse ponto não era perfeitamente aceitável. As duas posições eram plausíveis. Ele 

continua em outro ponto: 

Parecia que Deus, pelo menos por certo tempo, havia deixado seu povo sem qualquer auxílio [nos 

eventos descritos em Daniel 10], e depois dois anjos foram enviados para pelejarem por eles: 

primeiro, um só foi enviado a Daniel; e então Miguel, que alguns pensam ser Cristo. Não faço 

objeção a este ponto de vista, porque ele o chama príncipe da Igreja, e esse título não parece de 

forma alguma pertencer a qualquer outro anjo, porém é peculiar a Cristo (Ibdem, p. 315). 

Aqui Calvino já demonstra ser inclinado à ideia de que Miguel era Cristo. É um dos 

argumentos que usei ainda há pouco. Como indicado, Calvino volta a falar do tema ao comentar o 

capítulo 12 de Daniel. Ele primeiro torna a frisar a plausibilidade de ambas as interpretações: 



51 
 

Por Miguel muitos concordam em interpretar como sendo Cristo a Cabeça da Igreja. Mas se parecer 

preferível entender Miguel como sendo o arcanjo, este sentido provará ser adequado, pois sob Cristo 

como a Cabeça os anjos são os guardiães da Igreja (Ibdem, p. 434). 

Calvino finaliza o tema dando sua clara opinião em prol da interpretação de que Miguel era 

mesmo Cristo: 

Como afirmei ontem, Miguel pode significar um anjo; porém adoto a opinião dos que aplicam isso à 

pessoa de Cristo, porque se adéqua melhor ao tema representá-lo como se pondo em defesa de seu 

povo eleito. Ele é chamado poderoso príncipe, porque naturalmente colocou a invencível fortaleza de 

Deus contra aqueles perigos aos quais o anjo representa a Igreja como estando sujeita (Ibdem, p. 

436). 

 É o bastante. Dei um tratamento curto, singelo, a esses temas. Minha sugestão e desejo é que 

o reverendo se debruce sobre o tema mais calmamente ao longo dos meses e anos que se 

sucederem. A discussão não é tão evidente a ponto de poder ser extinta em alguns poucos minutos 

de palestra. E, creio, não há razão para taxar de herege nenhum dos dois lados por isso (como João 

Calvino também não via). São questões exegéticas legítimas dentro dos muros do cristianismo. É 

plausível haver divergências. Não vejo motivos para condenações mútuas.  

 

Alegação 9: A IASD crê no estado inconsciente dos mortos 

 Como dito no tópico anterior, você também acerta nesta alegação. E eu também não vou 

gastar muitas linhas aqui. Mas também preciso mencionar dois argumentos ruins que o reverendo 

usou no estudo. O primeiro foi sobre o ladrão na cruz. Você citou uma alegação adventista comum 

de que o texto grego original não tem pontuação, nem a palavra ―que‖ antes do ―hoje‖, nem a 

palavra ―mesmo‖ depois do ―hoje‖ e, portanto, diz apenas: ―Em verdade te digo hoje estarás comigo 

no paraíso‖. Assim, os adventistas (e outros cristãos) traduzem: ―Em verdade te digo hoje: estarás 

comigo no paraíso‖. A alegação está correta e, para contra-argumentar, você diz: ―Ué, mas faz 

sentido ‗em verdade te digo hoje‘? Ele ia dizer quando? Ontem? Amanhã? Claro que não!‖.  

 Foi um argumento bastante descuidado, já que o advérbio ―hoje‖ é usado como recurso de 

ênfase diversas vezes em Deuteronômio (por exemplo, Dt 4:26; 6:6; 7:11; 8:19; 11:26, 32; 30:18, 

19; 32:46) e até em Atos (ver At 20:26; 26:2). Esse é um erro que já notei algumas vezes. Em 

algumas ocasiões, calvinistas tendem a esquecer que as traduções nunca equivalem 100% a 

estrutura lingüística de um idioma. Há expressões, construções frasais e modos de pensar comuns a 

uma língua e cultura que muitas vezes são pouco usuais ou até inexistem em outras línguas. 

Tradução, o reverendo sabe, não é feita através de uma tabelinha onde cada palavra equivale 

exatamente a outra e, assim, vertemos o significado de toda a linguagem original. O processo é 

muito mais difícil, pois exige traduzir conceitos e formas de expressões que eram normais na língua 

original, mas não são na nossa.  

 Creio que esse erro que às vezes (não sempre) acomete os calvinistas se dá pelo medo dos 

extremos do alegorismo e da hermenêutica histórico-crítica. Esses extremos, de fato, são danosos à 

interpretação, pois em vez de fazerem exegese, fazem uma eisegese, impondo ao texto sentidos 

extrabíblicos. O primeiro o faz de acordo com a desculpa de ―espiritualizar‖ o texto. O segundo o 

faz com a desculpa de tornar o texto mais ―atual‖ e ―racional‖. Os dois extremos morrem no mesmo 

erro: passam por cima do que o próprio texto bíblico diz ao matar os contextos. Temendo esses 

extremos, já vi alguns calvinistas adotarem uma tradução favorita e se firmarem nela como se a 

própria tradução fosse inspirada e fosse totalmente desnecessário ir às línguas e cultura de origem 
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para averiguar se o sentido foi mesmo apreendido. Penso que essa é uma baita distorção do método 

gramático-histórico. O gramático e o histórico precisam respeitar a busca pelos conceitos das 

línguas originais, não sacralizar traduções, cometendo o anacronismo de impor nossa língua e 

cultura à língua e cultura originais. 

 Essa é uma critica muito pontual. Acho o reverendo um bom exegeta. E louvo seu 

compromisso com o método gramático-histórico. Ele é o método adotado pela IASD também. Mas 

todos nós estamos sujeitos a erros. E não posso deixar de dizer que o reverendo errou nesse 

argumento.  

 Voltando ao texto do ladrão da cruz, preciso enfatizar que o próprio Jesus diz à Maria 

Madalena, ao ressuscitar, que ainda não tinha subido para a presença do Pai (Jo 20:17). Ora, se não 

havia subido, não esteve no paraíso. Se não esteve no paraíso, como a promessa poderia ser que na 

própria sexta-feira (dia da morte de Jesus e do ladrão), o ladrão estaria no céu com Jesus? Fica 

claro, portanto, que o ―hoje‖ só poderia ser um recurso de ênfase comum nas línguas semíticas.  

 Outro argumento ruim, a meu ver, foi dizer que, pelo contexto, Eclesiastes 9:5 está falando 

que o homem perde a consciência dessa vida, mas isso não significa que ele está inconsciente, pois 

ele está no céu. Há pelo menos três problemas aqui. Primeiro: um estudo amplo não só dessa 

passagem, mas de diversas outras e de toda a teologia do AT a respeito de alma, espírito, céu, 

inferno, ressurreição e vida após a morte revelam que o AT entende a morte como o ponto final no 

que tange à continuidade da vida. Em outras palavras, o AT não oferece margem para pensar que o 

homem possui uma vida inata em si mesmo para além do corpo. O estudo é amplo, pois envolve 

literalmente os sete contextos que sempre menciono (temático, lingüístico, histórico-cultural, 

estilístico, teológico, moral e lógico).  

Tenho três livros terminados, esperando oportunidade para publicação e um já publicado em 

2014. Em dois deles eu tenho capítulos sobre o assunto da mortalidade da alma e do inferno. No 

mais curto, são 20 páginas de análises bem resumidas. No mais longo, são umas 50, divididas em 

dois capítulos. Como não há espaço para falar sobre isso aqui (nem é minha intenção), apenas deixo 

a sugestão de que o reverendo faça uma avaliação mais profunda nessa temática, pois ela não é 

curta. 

 Segundo: há uma tendência no mundo cristão em geral de interpretar o AT com base no NT, 

numa via de mão única. E pior: interpretam o NT com base na patrística, em alguns aspectos do 

platonismo e na tradição interpretativa da maioria das igrejas cristãs. Creio que esse é um método 

errôneo. É certo que Jesus é o assunto principal de toda a Bíblia, o que torna o NT uma luz para o 

AT. Não discuto isso. Jesus mesmo disse que as Escrituras Sagradas (na época, o AT) testificam 

dele (Jo 5:39-47; Lc 24:27-32 e 44-47). Mas isso não quer dizer que o NT interpreta o AT numa via 

de mão única. Isso atropelaria o principio da ―Tota Scriptura‖. Toda a Escritura é igualmente 

inspirada, de modo que cada ponto da Bíblia deve ser interpretado à luz de toda a Bíblia, não apenas 

de um testamento. Assim, você entende o NT com base no AT, o AT com base no NT e ambos com 

base em si mesmos. 

 Isso pode parecer óbvio, mas na prática nos esquecemos disso quando aplicamos ao NT os 

nossos próprios conceitos já viciados de alma, espírito, inferno, vida após a morte e estado dos 

mortos e, em seguida, forçamos essa interpretação viciada do NT sobre o AT. Note ainda que essa 

não foi a postura de Jesus. Embora ele se colocasse como o centro das Escrituras, ele provava ser 

esse centro com base em quê? Na coerência para com o que o AT dizia. Ou seja, ele não impunha 

um sentido ao AT, mas mostrava que o AT, em seu próprio sentido, apontava para ele. Uma vez 
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aceito isso, era possível fazer a via de mão dupla e lançar luz sobre o AT. A base, portanto, era o 

AT. 

 Conversando sobre isso com o já citado Elton Queiroz, certa vez, ele me afirmou algo 

interessante: 

O AT só iluminará o NT quando for lido independentemente dele. Na prática, o NT é apenas uma 

ampliação de coisas já ditas no AT. Neste processo de ampliação, como um zoom microscópico, 

novas coisas aparecem. Estas coisas já estavam lá. Só não eram percebidas. Cristo é este instrumento 

que nos permite dar um zoom no AT. Mas o AT é independente e esta independência é que permite a 

unidade com o NT. À guisa de exemplo, Jesus disse: ―errais em não conhecer as Escrituras‖. Esta 

fala implica que havia uma forma certa de entender o AT a despeito do NT que sequer existia. Se a 

compreensão do AT só fosse possível pelo NT, então esta fala de Jesus não faz sentido já que o NT 

sequer existia então. 

 É por isso que nas minhas análises eu primeiro procuro entender qual era a teologia do AT 

sobre os assuntos supracitados. Depois eu tento entender como Jesus concordava com isso. Assim, 

ilumino o AT com o NT e o NT com o AT. Finalmente, avalio se a Bíblia como um todo concorda 

com a interpretação que emergiu dessa análise de mão dupla. Contudo, o reverendo, neste assunto 

em específico, parece pegar carona com os que acabam imputando sentidos prévios ao NT e 

forçando o AT e concordar com essa imposição. Talvez pudéssemos conversar mais sobre isso em 

outras ocasiões, pois o tema é grande e importante. 

 Terceiro: o reverendo citou apenas um texto em que a IASD se apóia para defender o estado 

inconsciente dos mortos. Talvez fosse bom mostrar aos membros que há pelo menos 23 passagens 

diretas sobre isso (Sl 6:4-5, 17:15, 30:9, 49:12-20, 88:3-12, 115:17-18, 146:3-4; Ec 3:18-20, 9:5-6 e 

10, 12:1-7; Gn 2:7, 3:19; Is 38:17-19; Jó 3:11-22, 7:9, 10:18-22, 14:10-14, 17:13-16; Is 26:19; Dn 

12:2; Ml 4:1-3; At 2:25-35; I Co 15:12-55), mais uma dúzia ou mais de indiretas, e que a 

multiplicidade de textos exige uma análise contextual minuciosa sobre cada um. Não dá para 

analisar todos os textos a partir de um só.  

Claro, só isso ocuparia a uma hora inteira de palestra. Estou ciente. Mas fazer parecer que a 

posição da IASD se baseia em um texto só cria uma distorção. Dá a impressão de que somos 

analfabetos bíblicos. E isso ofende não só aos adventistas, mas também a teólogos não adventistas 

que também não defendiam a imortalidade inata da alma, tais como Oscar Cullman, John R. W. 

Stott, Clark Pinnock, Murray J. Harrís, J. W. Wenhan, Emil Brunner, William Temple, Gerardus 

van Der Leeuw, Aubrey R. Vine, Martin J. Heinecken, David R. Davies, Reinhold Niebuhr, T. A. 

Kantonen, D. R. G. Owen, entre outros (isso só para citar teólogos dos últimos 150 anos). Aliás, nas 

exposições não adventistas é comum o expositor dar a impressão de que só os adventistas sustentam 

determinadas posições. A verdade é que quase todas (senão todas) as nossas doutrinas são (ou 

foram) sustentadas, parcial ou totalmente, por outros grupos e teólogos. Inclusive antes da IASD 

existir. 

 Quero lembrar, para finalizar o tópico, que o fato de a maioria dos cristãos não defender 

muitas das doutrinas sustentadas pela IASD não implica que elas não sejam verdadeiras. A verdade 

nunca dependeu de maioria. A verdade, nesse sentido, nunca foi democrática. E nós, como 

protestantes, deveríamos ter sempre isso em mente, já que quando Lutero, Calvino e companhia 

começaram a Reforma, eles não eram maioria e estavam lutando contra doutrinas acalentadas há 

séculos por doutores católicos. Se a maioria estivesse sempre certa, a Reforma seria um erro. Mais 

que isso: se a maioria estivesse sempre certa, o cristianismo seria um erro, já que a maioria dos 

judeus não creu e não crê até hoje em Jesus. Longe, portanto, de ser arrogante, eu sugiro com todo o 
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respeito e humildade que o reverendo não se deixe guiar por tradição e maioria. Dê uma chance 

para a avaliação isenta das doutrinas adventistas. 

 

Considerações Finais  

 Quero iniciar minhas considerações finais reafirmando que o intuito dessa carta não é me 

arrogar diante do reverendo. Eu reconheço o conhecimento, a inteligência e a sabedoria do 

reverendo. E, embora eu não possa ver seu interior, creio que você é um cristão verdadeiro. O que 

me levou a escrever essa carta é a vontade de contribuir com seu ministério, de gerar maior união 

cristã entre adventistas, presbiterianos e os demais protestantes, e de desfazer mal entendidos. Sobre 

esse último aspecto, eu gostaria de levar o reverendo à reflexão de como deve ser ruim ser acusado 

de várias doutrinas heréticas que não defendemos. Imagine se alguém gravasse um vídeo dizendo 

que os presbiterianos do Brasil são hereges porque a IPB apóia casamento homossexual, aborto e 

hermenêutica alegorista? Ou que alguém gravasse um vídeo dizendo que a IPB é uma seita porque 

defende Calvino no mesmo patamar da Bíblia e acredita na preexistência consciente das almas antes 

de elas encarnarem? Sem dúvida, os presbiterianos iriam se incomodar com isso.  

Imagine diversos cristãos topando com o reverendo e dizendo: ―Ah, eu acho que a IPB é 

seita porque ela aceita a homossexualidade como bíblica‖. Tenho certeza que você diria: ―Olha, 

você pode não gostar da IPB por muitas razões, mas não por esta, pois nossa doutrina não defende 

isso, nem nossos principais teólogos‖. É esse o sentimento que eu e a maioria dos adventistas temos 

quando alguém grava um vídeo com as alegações que o reverendo fez.  

Eu não gastaria meu tempo escrevendo essa extensa carta e consultando tantos materiais se o 

reverendo fosse mais um desses doidos de internet que só falam besteira, ou alguém claramente 

bélico, raivoso, destemperado e passional. Mas o reverendo é alguém que aparenta calma, 

tranqüilidade, mansidão e racionalidade. Além disso, é um homem muito influente. Seus vídeos são 

vistos por literalmente milhões de pessoas e, portanto, impactam a opinião de muitos. Assim sendo, 

pensei: ―Se eu conseguir fazer o reverendo ler essa carta, esse mal entendido será desfeito. Os 

adventistas poderão ter paz, não sendo mais chamados de seita por um grande teólogo e, quiçá 

(seguindo um efeito dominó), por outros teólogos de influência, pelas doutrinas oficiais das igrejas 

protestantes e por grande parte dos leigos. Pessoalmente, eu aguardo muito o momento em que não 

serei mais acusado de coisas que não defendo. Sofrer falso testemunho é algo desgastante e chato. 

Minha carta não pretende torná-lo um adventista. Ela pretende, sim, fazer com que o futuro 

diálogo entre presbiterianos e adventistas não se dê em torno de doutrinas que não defendemos (de 

―espantalhos‖), mas do que sustentamos de fato. É chato ter de conversar com um presbiteriano e 

gastar uma hora desfazendo as sete alegações erradas que o reverendo colocou no vídeo para só 

então começar a defender nossas doutrinas.  

Nessas palavras, prezado reverendo, não vão nenhum sentimento de mágoa. Ao contrário, eu 

sou grato pelos vídeos e textos que já ouvi seus. Não lhe guardo nenhum rancor ou raiva. Como seu 

admirador, eu ficarei honrado se realmente eu for lido e respondido de uma maneira apropriada. 

Gostaria mesmo de ser seu amigo.  

Se, portanto, achei mercê aos seus olhos, gostaria de fazer dois pedidos. Meu primeiro 

pedido é que o reverendo refaça seu estudo sobre o adventismo, de modo a representar a IASD 

corretamente nas próximas séries. Eu tenho esperança que a IASD saia do catálogo de ―seitas e 

heresias‖ e entre num catálogo de ―divergências teológicas aceitáveis‖. Desejo que um dia a IASD 

seja vista pelo reverendo (e os demais da IPB) como uma batista arminiana, anglicana, luterana ou 



55 
 

metodista. Meu segundo pedido é o seguinte: grave um vídeo reparando seus erros. Não há razão 

para ficar envergonhado em relação a esses equívocos. Como eu disse, o estudo correto do 

adventismo exige um conhecimento específico mais aprofundado.  

O reverendo, sem dúvida, conhece muito mais coisa que eu em dezenas de áreas da teologia. 

Mas, com toda a certeza, eu conheço muito mais coisa de adventismo do que o reverendo. Eu 

estudo isso há quase dez anos, ininterruptamente. E estudo por fontes primárias, já que eu estou 

inserido no contexto adventista. Por outro lado, por ter sido um cristão protestante não adventista 

por dezessete anos (sendo inclusive de uma IPB durante uns cinco anos), sei exatamente como 

pensam os não adventistas e os anti adventistas. Eu já fui um deles. Então, eu conheço muito bem o 

adventismo pelo lado de dentro e pelo lado de fora. É, portanto, natural que ao menos de 

adventismo eu entenda mais que o reverendo.  

Gravar um vídeo reconhecendo e reparando os erros é uma atitude nobre, cristã e muito 

amorosa. Você não será humilhado por isso, mas exaltado por Deus e bem visto pelos cristãos 

verdadeiros. Além disso, livrará os adventistas de um falso testemunho que tem sido reproduzido 

por suas ovelhas.  

Deixo aqui algumas sugestões de tipos de vídeo. Você pode gravar uma palestra de uma 

hora explicando os equívocos. Você pode gravar um vídeo menor, passando os equívocos de modo 

rápido e deixando o link da minha carta na descrição. Eu tornarei essa carta pública logo depois de 

enviá-la, pois quero que ela ajude os adventistas que não sabem refutar essas alegações e rebata os 

não adventistas que as utilizam. Mas seria legal que o próprio reverendo o fizesse a mesma coisa 

também. Uma terceira opção é me convidar para uma gravar uma entrevista na sua igreja, diante de 

seus membros. O próprio reverendo pode me entrevistar e eu vou explicando os equívocos. Seria 

um programa com aquele estilo de conversa amigável, não de debate. Isso traria leveza ao vídeo, 

pois mostraria que conversamos antes, que entendemos um ao outro, fizemos amizade, somos 

irmãos em Cristo e vamos juntos desfazer os equívocos dos quais o próprio reverendo foi vítima.  

Se a opção do reverendo for essa última, eu estou morando no Pará atualmente. Não tenho 

verbas para ir a Recife (onde fica sua igreja atual). Mas posso tentar arrecadar com seguidores e 

amigos. Não garanto conseguir, mas não me custa tentar. Não quero levar gasto à sua igreja. Porém, 

se sua igreja desejar me oferecer o pagamento dos custos de viagem e estadia, e eu não conseguir 

outra fonte de recursos, aceitarei de bom grado.  

Espero que meus pedidos não pareçam arrogantes. Eles são ousados, sim. Mas são humildes. 

Eu convivo com cristãos de todas as denominações. Não tenho nenhum preconceito. Não me acho 

melhor que ninguém. Aprendo muito com a centralidade bíblica dos calvinistas presbiterianos, o 

amor dos pentecostais assembleianos, as boas obras dos católicos, etc. Em Cristo, apesar das 

diferenças, somos todos uma só Igreja Cristã. Essa é uma convicção honesta minha e a crença 

oficial da IASD. Assim sendo, devemos ter um diálogo mais baseado na verdade e no amor, a fim 

de que quando Cristo retornar, todos nós estejamos realmente unidos, e placas de igreja sejam 

superadas. No momento das perseguições finais aos cristãos bíblicos, não haverá presbiterianos ou 

adventistas, mas sim homens e mulheres tementes e obedientes a Jesus Cristo. Soli Deo Gloria.  
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TABELA DE RESUMO DA CARTA 

O QUE O REVERENDO DISSE 
NO QUE O REVERENDO NÃO FOI 

PRECISO 
OBJETIVO: esclarecer ao reverendo Augustus Nicodemus Lopes o que realmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia 

(IASD) crê e ensina de modo que a verdade prevaleça e a própria crítica do reverendo esteja firmada em terreno sólido e 

não movediço. Assim, seus ouvintes, ao discordarem dos ensinamentos adventistas, o farão com mais propriedade. 

1. O reverendo falou em seu vídeo que os adventistas são 

exclusivistas, num sentido de que eles pensam que apenas 

os próprios adventistas serão salvos. 

1. De fato a IASD se enxerga como ―remanescente‖, mas 

não no sentido soteriológico (salvação) e sim no sentido 

missiológico (missão). Esta convicção está firmada em 

bases sólidas dos livros bíblicos de Daniel e Apocalipse, 
em especial Ap 12:17 e 14:6-12. Tal fato pode ser atestado 

empiricamente, já que nenhum outro seguimento cristão 

de abrangência mundial e crescimento considerável prega 

o mesmo corpo de mensagens bíblicas esquecidas que a 

IASD (ex.: guarda do sábado, mortalidade da alma, 

reforma de saúde, etc.). Em suma, a IASD crê plenamente 

que cristãos não-adventistas foram salvos ao longo dos 

séculos e serão salvos nos tempos atuais. Mas também crê 

que somente ela tem pregado, em nível mundial, a última 

mensagem de Deus para o mundo, segundo a Bíblia.  

 
- Autores citados: Raoul Dederen, Hans K. LaHondelle, 

Leroy Edwin Froom, Walter E. Read, Roy Allan 

Anderson, Ellen G. White, etc. 

2. O reverendo asseverou em seu vídeo que para 
adventistas do sétimo dia Jesus tem uma natureza 

pecaminosa, exatamente como a natureza pecaminosa que 

nós, seres humanos, temos. 

2. A história está incompleta. De fato, entre as décadas de 

1920 e 1950, muitos teólogos adventistas de influência 

mantinham esse entendimento. Mas faltou dizer que (1) 

essa doutrina nunca foi endossada de maneira oficial em 

uma Assembléia Geral (o que significa que ela nunca foi 

uma doutrina oficial da IASD); (2) Ellen White nunca 

endossou essa doutrina (ela cria exatamente no contrário); 

(3) desde o fim da década de 1950, esse entendimento 

passou a cair em descrédito entre os principais teólogos; 

(4) a maioria esmagadora dos teólogos da IASD hoje (e 
também dos leigos) entende que Jesus não tinha nenhuma 

inclinação natural ao pecado. É preciso observar que a 

IASD não tem um credo (mas apenas uma exposição de 

crenças) e seu entendimento sempre está em constante 

processo de modificação, em busca do aprendizado 

bíblico. Logo, é natural que haja dentro da história do 

adventismo posições antigas já abandonadas oficialmente 

e/ou pela maioria dos teólogos.  

 

- Autores citados: George Knight, Tiago White, Urias 

Smith, Ellen White, Vinicius Mendes e Kwabena Donkor. 

3. O reverendo disse em seu vídeo que, para adventistas, 

os textos de Ellen White estão no mesmo nível que o texto 

da Bíblia. 

3. A IASD se considera protestante e adota o princípio da 
Sola Scriptura. A Bíblia é a única regra de fé e prática. 

Desta forma, todas as doutrinas cridas pela IASD estão 

pautadas na Bíblia. E todas as informações aceitas pela 

IASD como verdadeiras (ou possivelmente verdadeiras) 

não contrariam a Bíblia. De fato, a IASD crê que a Bíblia 

e Ellen White são igualmente inspiradas já que, para esta 

igreja, quando Deus inspira, ele não inspira pela metade. 

Porém, apesar de igualmente inspiradas, a Bíblia e Ellen 

White não tem a mesma função. Para a IASD, a Bíblia é o 

único padrão doutrinário e de julgamento de informações. 

Os escritos de Ellen White são subservientes à Bíblia. 

Aliás, adventistas só aceitam a mensagem whiteana 
porque entendem que o principal ministério desta mulher 

foi conduzir o movimento adventista do sétimo dia a ter a 

Bíblia como sua única regra de fé e prática. Assim, as 



57 
 

falas de Ellen White nada mais são do que aplicações 

específicas de ensinamentos bíblicos universais e/ou 

informações de visões que não constituem nova doutrina, 

não alteram nenhuma doutrina bíblica já existente, 

tampouco contradizem informações e doutrinas bíblicas. 

 

- Autores citados: Ellen G. White, Tiago White, Uriah 

Smith, George Knight, Robert W. Olson, Martin D. Burt, 

Alberto Timm, Dwain Esmond e Wilson Paroschi. 

4. O reverendo falou em seu vídeo que a Igreja Adventista 
do Sétimo Dia defende a salvação pelas obras e pela 

guarda do sábado.  

4. A IASD crê que a salvação é única e exclusivamente 

pela graça, mediante a fé no sacrifício expiatório de Cristo 
em nosso favor, como meio de obtenção do perdão dos 

pecados. E nada do que fazemos gera qualquer mérito para 

a salvação. Há diversos textos adventistas ratificando isso 

sem a menor sombra de dúvida. Entretanto, a IASD crê 

também que a fé verdadeira necessariamente gera boas 

obras e obediência (não perfeita, mas progressiva). Assim, 

há textos enfatizando que devemos ter uma fé verdadeira, 

não meramente uma fé nominal. Alguns desses textos são 

interpretados por calvinistas e outros protestantes como 

significando que nossas obras e obediência nos dão mérito 

para a salvação, o que não é o ensino adventista. Para a 
IASD, a guarda dos mandamentos (incluindo o sábado) 

não é um meio para obtenção da salvação, mas uma 

evidência externa da aceitação da graça de Cristo. Quem 

ama a Cristo, guarda os seus mandamentos. De fato, num 

futuro próximo, de natureza escatológica, o sábado se 

tornará (ainda não é) um sinal distintivo naqueles que já 

aceitaram a Cristo como seu Salvador, reconhecendo-o 

como seu Criador (a função do sábado). Mas isso só 

ocorrerá quando todos tiverem ciência da importância e 

função do sábado, de modo a poderem escolher se 

obedecerão a Cristo e à Bíblia ou não. 

 
- Autores citados: Ellen White, Woodrow W. Whidden, 

Elton Queiroz. 

5. O reverendo informou que, para os adventistas, o 

domingo só passou a ser guardado pela Igreja a partir da 

imposição do imperador Constantino, no século IV da era 

cristã. 

5. A ideia de que o domingo só passou a ser guardado a 

partir de Constantino nunca foi uma doutrina. Foi apenas 

um entendimento de alguns adventistas, principalmente 

em nível popular, talvez por conta da ênfase que muitos 

teólogos davam no imperador. Mas essa visão simplista 

não reflete a posição da maioria dos teólogos adventistas 

há décadas. Bons estudos têm sido realizados a respeito de 

como o antijudaísmo de muitos nomes da patrística foi um 

dos fatores determinantes para que a mudança do sábado 

para o domingo ocorresse já a partir do segundo século. A 
IASD rejeita que essa mudança tenha sido encaminhada 

pelos apóstolos. Os textos do NT que falam do ―primeiro 

dia semana‖ não endossam esta suposta mudança. 

 

- Autores citados: Samuele Bacchiocchi, Kenneth A. 

Strand e D. A. Carson. 

6. O reverendo declarou em seu vídeo que os adventistas 

do sétimo dia creem que Satanás é um corredentor dos 

homens porque entendem que ele é o bode Azazel do dia 

da expiação (Levítico 16). 

6. A IASD não afirma que Satanás é corredentor do ser 

humano. Ela afirma que o bode para Azazel é um símbolo 

de Satanás porque o texto mostra uma oposição entre os 

dois bodes, dos quais um é para Yahweh. Ora, esta 

identificação não é exclusiva dos adventistas, nem mesmo 

dos cristãos. Muitos autores judeus e cristãos que nunca 

foram adventistas chegaram às mesmas conclusões em 
seus estudos exegéticos. Uma interpretação cuidadosa do 

texto de Levítico 16 (levando em conta os contextos 

temático e idiomático) revela que o bode para Azazel não 
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expiava pecado nenhum e que, ademais, os dois bodes 

representavam seres distintos. Assim, Jesus só pode ser 

representado pelo bode para Yahweh, não pelos dois. Os 

versos 5 e 10 de Levítico 16 são bem explicados a partir 

de nuances do idioma hebraico, comprovando a 

interpretação supracitada. Curiosamente, uma vez que 

Levítico 16 não possibilita interpretar os dois bodes como 

representando Jesus, a interpretação da maioria dos 

cristãos – a que os dois bodes fazem expiação – é que 

acaba criando um cenário de dois redentores. Por isso, a 
IASD rejeita essa posição. Só um bode faz expiação e, 

portanto, só um bode pode representar Jesus. Assim, 

Satanás é visto como Azazel pela IASD sem ser um 

corredentor com Cristo. Jesus Cristo ocupa lugar único e 

exclusivo de redentor da humanidade. 

 

- Autores aludidos: Ibn Ezdra, Rambam, Maimonides, 

Jacob Milgrom, John Hartley, Baruch Levine. M. M. 

Kalísch, Origines, J. Russell Howden, Samuel M. 

Zwemer, William Milligan, James Hastings, William 

Smith, W. Hengstenberg, Elmer Flack, H. C. Alleman, 
Guilherme Jenks, Charles Beecher, F. N. Peloubet, John 

JVT Clintock, James Strong, Elton Queiroz e Tiago 

Sant‘Anna. 

7. O reverendo afirmou em seu vídeo que, segundo os 

adventistas, a salvação e o perdão de pecados não são 

completamente obtidos na cruz de Jesus Cristo, mas 

apenas são complementados no santuário do céu, no Juízo 

Investigativo. 

7. Para a IASD, o perdão dos pecados é obtido na cruz de 

Cristo. A morte de Jesus é completa e suficiente para 

expiar pecados, não carecendo, para isto, de nada além 

dela mesma. A doutrina do juízo investigativo, segundo a 

crença adventista, não serve para salvar, definir quem foi 

salvo ou revelar a Deus quem foi salvo. A salvação se dá a 

partir da fé verdadeira em Jesus durante a vida, não 

carecendo de um juízo posterior para definir algo, nem 

para Deus tomar ciência de algo, já que Ele sabe tudo de 

antemão. O juízo investigativo serve para confirmar a 
todos os seres do universo (anjos) que os salvos receberam 

a salvação porque realmente tiveram fé verdadeira em 

Jesus, que os limpou com seu sangue. Deus é onisciente; 

suas criaturas, não. Assim, para que nenhum ser angelical 

receba os salvos no céu desconfiando de sua aceitação de 

Cristo, o próprio Jesus, voluntariamente, porque é amor, 

decidiu revelar-lhes os pormenores de seu julgamento. 

Assim, o Juízo Investigativo exalta a cruz e faz com que 

seus benefícios não se restrinjam aos homens, mas até 

mesmo a seres de esfera celestial. O mesmo benefício 

dado aos anjos será dado aos seres humanos salvos, que 
poderão ―confirmar‖ o juízo de Deus (I Co 6:1-3; Ap 

2:26-27; Mt 19:28). A doutrina do juízo investigativo tem 

total base bíblica (em livros como Daniel e Apocalipse), 

não carecendo de afirmações de Ellen G. White para se 

sustentar, como muitos erroneamente alegam.  

 

- Autores citados ou aludidos: Frank B. Holbrook, Angel 

Manuel Rodriguez, Raoul Dederen, Robert Olson, George 

Knight, Marvin Moore – destaco em especial esses três 

últimos nomes. 

8. O reverendo expôs em seu vídeo que, para a Igreja 
Adventista, Jesus é o Arcanjo Miguel, mas que tal 

interpretação tornaria Cristo um ente inferior, não estando 

no mesmo nível da divindade. 

8.  De fato, a IASD entende que Jesus é o Arcanjo Miguel. 

Esta crença, ao contrário do que se imagina, não é única 

da Igreja Adventista e sequer foi desenvolvida por ela. 
Grandes vultos da teologia cristã no passado pensaram 

assim (incluindo João Calvino). Para a IASD, Jesus é 

100% Deus e o fato dele ser identificado como Miguel em 

nada muda esta realidade. Jesus é Miguel porque para 
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liderar anjos, ele se fez anjo; para tornar o Criador 

acessível aos anjos, ele se fez anjo. Se não há dificuldade 

de se admitir que Cristo, sendo homem, também era Deus, 

então, igualmente, não há porque se pensar que a 

identificação de Jesus como Miguel lhe retire a 

prerrogativa divina. Há diversas passagens bíblicas que 

sustentam essa doutrina, não sendo necessário recorrer a 

Ellen White, como muitos erroneamente afirmam. 

 

- Autores citados: João Calvino.  

9. O reverendo declarou que os adventistas creem que ao 

morrer o ser humano permanece num estado de 

inconsciência, esperando a ressurreição no retorno de 

Cristo, mas que o texto de Lucas 23:43 desfaz esta 

compreensão. 

9. A IASD realmente entende que não há vida fora do 
corpo humano, o que implica que ao morrer o ser humano 

não está vivo em forma de alma desencarnada em algum 

ambiente etéreo. Entretanto, a interpretação mais popular 

de Lucas 23:43, segundo o entendimento adventista, não 

está correta. O uso do advérbio ―hoje‖ nesta passagem é 

um idiomatismo hebraico bastante usado na Bíblia como 

recurso de ênfase (sobretudo nos livros de Deuteronômio e 

Atos) e se liga ao ―em verdade te digo‖ com esse mesmo 

intuito. Além disso, João 20:17 deixa claro que Jesus não 

subiu ao Pai, no céu, na sexta-feira de sua morte, mas 

apenas após a sua ressurreição. 

IMPORTANTE: o reverendo deve reconsiderar algumas de suas críticas a IASD justamente para que a discordância 
esteja fundamentada sobre o que este igreja realmente ensina e não sobre o que se pensa que ela ensina. A discordância 

deve ser feita em bases da verdade e não em bases de dissonâncias semânticas. ―E conhecereis a verdade, e a verdade 

vos libertará‖ (Jo 8:32, ARA). ―Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade‖ (Jo 17:17, ARA). 
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