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Apresentação

A Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) é uma denominação 
cristã protestante que começa a se desenvolver após 1844, nos 
Estados Unidos, vindo a se formalizar em 1863. Hoje está pre-
sente em quase todos os países do mundo e conta com mais de 
20 milhões de membros.1 Desde seus primórdios, o movimen-
to se caracterizou por um grande apreço pelo estudo da Bíblia, 
visando moldar suas doutrinas à Palavra de Deus. Essa postu-
ra levou o adventismo a não só resgatar doutrinas bíblicas es-
quecidas no seio cristão como também reformar a si mesmo ao 
longo dos anos. O movimento se identifica como parte do pro-
testantismo por seu forte apego aos princípios fundamentais da 
Reforma e por sua consequente interpretação contrária às no-
ções católicas romanas de infalibilidade e autoridade suprema 
da Igreja de Roma.

1 Este dado pode ser conferido no site oficial de estatísticas da IASD: <https://

www.adventistarchives.org/quick-statistics-on-the-seventh-day-adventist 

-church>.

https://www.adventistarchives.org/quick-statistics-on-the-seventh-day-adventist-church
https://www.adventistarchives.org/quick-statistics-on-the-seventh-day-adventist-church
https://www.adventistarchives.org/quick-statistics-on-the-seventh-day-adventist-church
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Dada a relação íntima entre os princípios protestantes e a 
Igreja Adventista do Sétimo Dia (em sua doutrina oficial e ao 
longo de sua história), aqueles que desejam estudar o adven-
tismo precisam conhecer bem esta temática. Para os que já são 
membros desta denominação ou que pretendem fazer parte dela, 
tal conhecimento permite ao indivíduo valorizar a herança pro-
testante da qual os adventistas são devedores. Para os que não 
são adventistas nem pretendem dar esse passo, conhecer a rela-
ção entre adventismo e protestantismo permite um diálogo mais 
saudável entre adventistas e demais protestantes.

O presente guia de estudo, portanto, pretende oferecer ao 
aluno uma visão básica sobre os fundamentos protestantes que a 
IASD sustenta. Para além disso, o guia se propõe a sanar dúvidas 
comuns a respeito de como o adventismo concilia algumas de 
suas crenças distintivas com os princípios da Reforma.

Vale ressaltar que este guia é amplamente baseado no meu 
livro Conselhos de Ellen White sobre Sola Scriptura: o que a mensa-
geira adventista realmente disse sobre o tema, publicado em 2021, 
no formato digital, pelo projeto Reação Publicações. O livro trata 
de modo extensivo muitos dos temas que serão abordados no 
decorrer do guia. Os leitores que desejarem um maior aprofun-
damento após esse estudo, podem adquirir a referida obra, gra-
tuitamente, no blog Reação Adventista.2 Aos que, porventura, já 
tenham lido Conselhos de Ellen White sobre Sola Scriptura, a lei-
tura desse guia ainda será útil, pois acrescento alguns assuntos 
mais específicos da Reforma Protestante, além de complementar 
conceitos e temas diversos que tratei na obra mencionada.

2 Disponível para baixar em: <https://reacaoadventista.com/2021/04/29/livro- 

conselhos-de-ellen-white-sobre-sola-scriptura-de-davi-caldas/>.
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Meu desejo é que o estudante deste guia seja grandemente 
edificado com cada uma das lições, crescendo em conheci-
mento e graça.

Davi Caldas
Ananindeua, PA
Outubro de 2021
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LIÇÃO 1

A Importância da  
Reforma Protestante

A Reforma Protestante foi um movimento cristão que se iniciou 
na Europa por volta do século 16, com o objetivo de se contrapor 
à algumas doutrinas e práticas sustentadas pela Igreja Católica 
Romana. Tradicionalmente, os historiadores da Reforma enten-
dem o dia 31 de outubro de 1517 como o marco inicial do mo-
vimento. Nesta data, o monge e professor de teologia Martinho 
Lutero, pregou as chamadas 95 Teses na porta da Igreja do Castelo 
de Wittemberg, na Alemanha. Para entender o que eram as 95 
Teses e o que ato de Lutero significou, precisamos fazer um breve 
retrospecto histórico.

Segundo a interpretação protestante, em algum momento 
da história cristã a Igreja passou a acumular erros doutrinários 
e a se afastar de vários ensinos bíblicos. Dentre os erros aponta-
dos pelos protestantes se encontram elevação da autoridade da 
Igreja ao mesmo patamar das Escrituras Sagradas, a sacralidade 
da tradição extrabíblica da Igreja, a inclusão de livros do período 
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intertestamentário na Bíblia, a infalibilidade doutrinária da lide-
rança da Igreja (em especial o Papa), a exclusividade dos sacer-
dotes na interpretação das Escrituras, o desincentivo à tradução 
da Bíblia para além do Latim, a negação do sacerdócio universal 
de todos os crentes, um entendimento distorcido da doutrina da 
salvação (favorecendo uma espécie de justificação por obras), 
o conceito de purgatório, a crença na necessidade de orar aos 
santos já falecidos, a noção de que os santos já falecidos inter-
cedem por nós diante de Deus, a veneração de Maria, o conceito 
da eucaristia como a carne e o sangue literais de Cristo (fazendo 
de cada missa um novo sacrifício), o celibato obrigatório dos 
padres, a confissão compulsória ao sacerdote, etc. Além disso, os 
primeiros protestantes apontaram que a Igreja havia acumulado 
e tolerava muitos sacerdotes corruptos, que esbanjavam riqueza 
e faziam da fé um negócio.

Na medida em que esses erros se cristalizavam na Igreja, 
muitos homens se levantavam para combatê-los, tais como 
Pedro Valdo (1140-1205), na França, John Wycliffe (1328-1384), 
na Inglaterra, e Jan Huss (1369-1415), na Boêmia. Todos esses 
clamavam por reformas nas doutrinas, nas práticas e na admi-
nistração da Igreja, a fim de que o cristianismo voltasse a se 
modelar pela Bíblia – como na Igreja Primitiva. Mas foi a partir 
de Martinho Lutero (1483-1546), na Alemanha, que o desejo por 
uma reforma espalhou-se como vento na Europa, convencendo 
inclusive reis e príncipes. E aqui voltamos às 95 Teses.

À época de Lutero, a prática da cobrança de indulgências, 
isto é, de perdão dos pecados, havia se tornado comum. Clérigos, 
com o aval da doutrina, estipulavam quantias de dinheiro e 
bens como penitência para determinados pecados. Assim, essas 
ofertas podiam apagar as culpas de pessoas vivas e até reduzir o 
tempo de sofrimento de parentes e amigos mortos que estives-
sem no purgatório. O purgatório era um local intermediário entre 
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o céu e o inferno, onde alguns mortos permaneciam durante um 
tempo para purgar seus pecados e então irem para o céu. Esta é 
uma crença católica romana até hoje.

Lutero, entendendo que essa prática não se coadunava com 
o ensino da Bíblia sobre justificação pela graça, mediante a fé, 
escreve 95 argumentos contra a venda de indulgências e em prol 
da doutrina bíblica da justificação. O que se seguiria a partir dali 
seria uma série de embates doutrinários com a Igreja Romana até 
a liderança decidir pela excomunhão de Lutero em 1521. Com 
Lutero expulso da Igreja e suas ideias circulando pela Europa, 
outros reformadores de diversos países começaram a ganhar 
voz, como Ulrico Zuínglio (1484-1531), João Calvino (1509-1564) 
e Thomas Cranmer (1489-1556).

A Reforma Protestante legou ao cristianismo igrejas mais 
centradas na Bíblia, bem como uma modificação na mentalidade 
de que a leitura e o estudo da Bíblia deveriam se restringir quase 
que somente aos sacerdotes. Cabe salientar que o incentivo pro-
testante à alfabetização do povo para que pudessem ler a Bíblia 
significou um retorno ao costume judaico. Desde pelo menos o 
segundo século antes de Cristo, os rabinos judeus já começavam 
a instituir uma espécie de ensino público para as crianças nas 
sinagogas. A ideia era alfabetizar os judeus desde pequenos, de 
modo que pudessem ler as Escrituras Sagradas. Ainda que a cul-
tura oral fosse igualmente incentivada (em especial na memori-
zação de textos), a capacidade de ler era valorizada.1 O protestan-

1 O rabino Shimeon ben Shetah (140 a. C. – 60 a. C.) foi um dos maiores res-

ponsáveis por estabelecer escolas públicas para que crianças e jovens apren-

dessem as Escrituras. Estudiosos do judaísmo do segundo templo geralmen-

te concordam que o índice de alfabetização dos judeus era muito superior 

ao dos gentios. Sobre isso ler: FLUSSER, David. Jesus. São Paulo: Perspectiva, 

2010, p. 13-15; PAROSCHI, Wilson. Origem e transmissão do texto do Novo 

Testamento. Barueri, SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 2012, p. 10; SIQUEIRA, 

Reinaldo. “Yeshuah, Hayehudi [‘Jesus, the Jew’]”, In: Shabbat Shalom, 2003, 
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tismo traz de volta esse costume, agora dinamizado pelo advento 
da imprensa (criada no século 15).

Apesar dos benefícios trazidos pela Reforma, ela não pode 
ser avaliada como um movimento perfeito. Longe disso. Os pri-
meiros crentes reformados mantiveram muitas das doutrinas 
errôneas da Igreja de Roma e até repetiram vícios. Um dos fatos 
mais tristes da Reforma é que a primeira onda de reformadores 
tratou a segunda onda com grande intolerância. Os historiado-
res chamam a primeira onda de Reforma Magisterial, enquanto a 
segunda é denominada Reforma Radical. Os adeptos da Reforma 
Radical criam que os primeiros reformadores não avançaram 
tudo o que precisavam avançar na Reforma. Assim, propunham 
mais alguns pontos, como o fim do batismo de recém-nascidos e 
a desvinculação entre as igrejas protestantes e o Estado. As duas 
práticas ainda eram mantidas pelos reformadores magisteriais.

A discordância foi tão forte que em vários países agora pro-
testantes, os reformadores magisteriais perseguiram os que 
defendiam a Reforma Radical, também chamados de anabatistas 
nas primeiras décadas do protestantismo. Neste triste cenário, 
o que se viu foram igrejas protestantes agindo de modo seme-
lhante à Igreja Romana, que também perseguiu grupos oposito-
res ao longo da idade média.

Apesar disso, a Reforma Radical ganhou força no mundo, a 
começar principalmente dos EUA. As perseguições no seio do 
protestantismo se findaram, e hoje as igrejas protestantes do 
mundo todo possuem liberdade para continuar reformando 
pontos de sua doutrina, prática e administração. A Reforma, 
portanto, possui grande importância para todos os cristãos que 
entendem a Bíblia como estando acima da autoridade de líderes, 

p. 28-29; DOUKHAN, Jacques B. Israel and the Church: Two Voices for the 

Same God. Peabody, MA: Hendrickson, 2002; p. 9-10.



LIÇÃO 1: A ImpOrtâncIA dA refOrmA prOtestAnte 17

tradições, credos, filosofias e instituições. Sem a Reforma, a 
Bíblia Sagrada permaneceria disputando lugar com outras fontes 
em vez de reinar absoluta como a Palavra de Deus.
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LIÇÃO 2

O Sola Scriptura

Os protestantes geralmente apontam cinco princípios básicos 
que sustentam a Reforma. Eles são denominados Sola, palavra 
latina para “Somente” ou “Só”. Os cinco Solas da Reforma são: 
Sola Scriptura (“Somente a Escritura”), Solus Christus (“Somente 
Cristo”), Sola Gratia (“Somente a Graça”), Sola Fide (“Somente a 
Fé”) e Soli Deo Gloria (“Somente a Deus Glória”). Nesta lição, va-
mos falar um pouco sobre o Sola Scriptura.

O Sola Scriptura muitas vezes é chamado de princípio formal 
da Reforma Protestante, visto que todos os outros Solas depen-
dem do estabelecimento deste. De maneira resumida, esse prin-
cípio ensina dois pontos principais. Primeiro: que a Bíblia é a 
única regra de fé e prática do cristão. Deste modo, nada pode ser 
proibido ou imposto como doutrina, isto é, algo normativo, se 
não tiver base bíblica. Segundo: a Bíblia Sagrada interpreta a si 
mesma. Isso implica que qualquer leigo dotado das regras lógicas 
e básicas de interpretação pode entender o que a Escritura diz, 
sem a necessidade de uma liderança (um clero) com autoridade 
interpretativa exclusiva.
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Essa definição de Sola Scriptura pode ser encontrada em ter-
mos muito semelhantes nas obras da maioria dos reformadores, 
bem como nas confissões de muitas igrejas reformadas. Lutero, 
por exemplo, respondendo se não faria retratação de seus ensi-
nos a respeito da doutrina da justificação pela fé, afirmou:

A menos que eu seja convencido pelo testemunho das 
Escrituras ou pela razão pura – pois não posso crer ape-
nas no papa ou nos concílios, uma vez que é evidente 
que eles erraram repetidamente e contradizem-se entre 
si –, considero-me preso às Escrituras que citei, e minha 
consciência é cativa da Palavra de Deus.1

O mesmo Lutero sustentou que “Somente a Escritura é o 
verdadeiro senhor e mestre de todos os escritos e doutrinas na 
Terra”.2 Também destacou que “somente a Escritura deve reinar” 
e que ele não a interpretava por seu “próprio espírito ou pelo espí-
rito de qualquer homem”, mas buscava “entendê-la por si mesma 
e mediante seu espírito”.3 Seu apelo era que ninguém fizesse “de 
suas próprias ideias artigos de fé, como a abominação em Roma 
faz”.4 Todos deveriam se agarrar às Escrituras.

Filipe Melâncton, outro reformador e amigo pessoal de 
Lutero, expressou o princípio da seguinte maneira: “Artigos de 
fé devem ser julgados simplesmente em conformidade com o 
cânon da Sagrada Escritura. O que for proposto que não esteja na 

1 LUTERO, Martinho. Obras Selecionadas, Volume 6: Ética política, pp. 121–

126. Porto Alegre: Comissão Interluterana de Literatura, s/d.

2 LUTHER, Martin. Luthers Works, 32:11, 12. Ed. Hilton C. Oswald. Saint Louis: 

Concordia Publishing House, 1973.

3 Martinho Lutero, Epistel S. Petri gepredigt und außgelegt (1523), WA 

12:274.24–32; LW 30:18–19.

4 Martinho Lutero, Grund und Ursach aller Artikel D. Martin Luthers (1521), WA 

7:455.21–24; LW 32:98.
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Escritura não deve ser considerado como artigo de fé”.5 O refor-
mador também explica que devemos “ouvir a Igreja quando ela 
ensina e adverte, mas não crer apenas em virtude da autoridade 
da Igreja, pois a Igreja não é origem de artigos de fé; ela só ensina 
e adverte”. Nosso dever como crentes seria crer na Igreja apenas 
“por causa da Palavra de Deus”, isto é, quando nós “entendemos 
que determinado parecer foi proferido sob a Palavra de Deus 
com sinceridade e sem sofismas”. 6 Em suma, o padrão de julga-
mento seria a Bíblia.

Calvino, escrevendo sobre os que criavam oposição entre a 
ação do Espírito e o estudo veemente da Bíblia, diz:

Se quisermos obter algum fruto ou algum proveito do 
Espírito de Deus, devemos dedicar-nos diligentemente 
a ouvir e a ler a Escritura. Se, porém, alguém que des-
preza a sabedoria da Palavra de Deus ensinar-nos outra 
doutrina, temos todo o direito de suspeitar que essa ou-
tra doutrina não passa de vaidade e mentira.7

Em outra obra, Calvino assevera que “não é permitido aos 
ministros fiéis que forjem qualquer nova doutrina, mas simples-
mente que se apeguem à doutrina à qual Deus a todos sujeitou 
[nas Escrituras], sem exceção”. Complementa que sua afirmação 
engloba “o que se permite a cada indivíduo” e “também o que se 
permite a toda a Igreja”.8

5 Melanchthon, Loci Communes (1522), CR 21:131; Melanchthon and Bucer, 

editado por Wilhelm Pauck, LCC 19. Londres: SCM, 1969, p. 63.

6 Melanchthon, De Ecclesia et de Autoritate Verbi Dei, CR 23:603; Melanchthon: 

Selected Writings, p. 142.

7 CALVINO, João. A Instituição da Religião Cristã, tradução de Carlos Eduardo 

de Oliveira et al., edição de 1559. São Paulo: Editora da Unesp, 2008, V 2, p. 88.

8 CALVINO, João. Institutes (1559), 4.8.13, CR 30:855; tradução de Battles, 

p. 1157.



Davi calDas22

Thomas Cranmer, reformador inglês, não se distancia muito 
dessa linha. Seus escritos inspiraram o estabelecimento do docu-
mento chamado Trinta e Nove Artigos da Religião, que é o credo 
da Igreja Anglicana. O artigo 6 diz o seguinte:

As Escrituras Sagradas contêm todas as coisas necessá-
rias para a salvação; de modo que tudo o que nela não 
se lê, nem por ela se pode provar, não se deve exigir que 
ninguém creia como artigo de Fé nem julgar como re-
quisito para a salvação.9

Já o artigo 20 afirma que a Igreja não pode “obrigar que se 
creia em algo que nelas [as Escrituras] não se encontra, como 
necessária para a salvação”.10

A conhecida Confissão de Fé de Westminster, escrita entre 
1643 e 1646, adotada até hoje por muitas igrejas protestantes, 
também traz definições muito parecidas. Ela afirma que os 66 
livros da Bíblia “são dados por inspiração de Deus para serem 
regra de fé e prática”. Também ensina que “A regra infalível de 
interpretação das Escrituras é a própria Escritura”, de maneira 
que um texto bíblico difícil “pode ser estudado e compreendido 
por outros textos [bíblicos] que falem mais claramente”. Para 
além disso, a confissão sustenta que “Todo o conselho de Deus 
concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para 
a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado 
nas Escrituras ou pode ser lógica e claramente delas deduzido”.11 

9 “Os Trinta e Nove Artigos da Religião”. Disponível em: <https://drive.google.

com/file/d/1prPRQ3J9eGGkohlKEnv2zHTe66HGaZv5/view>.

10 Ibidem.

11 “Confissão de Fé de Westminster”. Disponível em: <https://www.executivai-

pb.com.br/arquivos/confissao_de_westminster.pdf>.
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Essa breve seleção de textos demonstra que existe unanimidade 
entre os protestantes na definição do Sola Scriptura.

O princípio do Sola Scriptura está baseado em diversos tex-
tos bíblicos. Podemos dividi-los em três grupos. O primeiro é 
o dos textos que indicam que as interpretações dos líderes e as 
tradições extrabíblicas podem falhar, ao contrário das Escrituras 
Sagradas (Mt 5:17-48, 12:1-14, 15:1-9 e 16:1-12; Mc 7:1-13; Jo 5:1-
18 e 7:21-24; Cl 2:8 e 20-23; Gl 1:13-14).

O segundo é o dos textos que indicam a falibilidade dos 
próprios líderes religiosos, incluindo os que estão em cargos de 
grande responsabilidade espiritual (Mt 26:62-68; Mc 14:60-65; Jo 
11:46-57 e 18:12-24; At 4:5-31, 5:17-40, 23:1-5 e 25:1-8).

O terceiro é o dos textos que indicam a Escritura como o 
padrão para julgar e/ou comprovar práticas, doutrinas e testemu-
nhos (Is 8:19-20; Lc 24:27; Jo 5:39-47; At 17:10-12).12

Além desses textos, podemos ainda citar II Tm 3:10-17, que 
traz uma afirmação contundente de suficiência das Escrituras 
Sagradas no que tange os fundamentos da vida espiritual.

Portanto, a própria Bíblia rechaça a ideia de que tradição e 
magistério são infalíveis e estão no mesmo patamar da Escritura 
Sagrada. Para a Bíblia, ela mesma é a única regra de doutrina e 
padrão final de julgamento das ideias e práticas.

O princípio do Sola Scriptura não é aceito pelo catolicismo 
romano. Para a Igreja Católica Romana, a Bíblia não é a única 
regra de doutrina, mas está no mesmo patamar da tradição e do 
magistério católicos. Além disso, a Igreja Romana reserva para 
si o direito exclusivo de interpretar a Bíblia e dar a palavra final 
sobre o sentido dos textos. O resultado disso é que muitas das 

12 Ver também textos que mostram como os próprios autores bíblicos com-

provavam suas afirmações pelas Escrituras: Mt 1:18-25, 4:12-17, 8:16-17, 12:9-

21 e 27:35; Jo 12:35-42 e 19:24-36; At 2:22-36, 7:52-53, 8:30-40, 17:1-4 e 

18:28; Rm 1:1-5 e 16:25-27; I Co 15:3-4; Gl 3:22; I Pd 2:6.
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doutrinas, crenças e práticas católicas ou não possuem base na 
Bíblia (mas apenas na tradição e no magistério) ou se mantém a 
partir de uma interpretação frágil de alguns textos bíblicos, mas 
que é vista como infalível.

A aceitação do Sola Scriptura por homens como Pedro Valdo, 
John Wycliffe, Jan Huss, Martinho Lutero, João Calvino, dentre 
outros, foi o que os fez reconhecer os erros acumulados da Igreja 
Romana e clamarem por reformas. Inversamente, a negação do 
Sola Scriptura foi o que fez a Igreja Católica Romana rechaçar o 
movimento protestante.

Para nós hoje, o Sola Scriptura permanece importante. Em 
termos práticos, o princípio nos impede, quando bem utilizado, 
de aceitar qualquer doutrina que não esteja na Bíblia, de crer em 
algum ensino apenas porque determinado líder falou e de pregar 
sermões cujo centro não é a Palavra. Além disso, nos lembra da 
importância de buscar conselho, conforto e consolo na Escritura 
Sagrada, além de avaliar todas as coisas com base em princípios 
bíblicos. Veremos com mais detalhes esses pontos na lição 12.

É importante destacar dois pontos antes de terminar essa 
lição. Primeiro: o Sola Scriptura não deve ser entendido como a 
ideia de que nós só podemos crer em informações que estão na 
Bíblia. Afinal, as Escrituras não contém todas as informações do 
mundo. Existem muitas informações linguísticas, arqueológicas, 
históricas e geográficas nas quais cremos e que não se encontram 
na Bíblia. Nós sabemos, por exemplo, que Pedro Álvares Cabral 
descobriu o Brasil não porque a Bíblia traz esse dado, mas porque 
há documentos históricos que nos informam deste fato.

Isso é verdade também em relação a detalhes históricos da vida 
de personagens bíblicos. Para citar alguns exemplos, os escritos dos 
chamados “pais da Igreja” (os primeiros teólogos após a morte dos 
apóstolos) nos dizem que Paulo morreu decapitado e que Pedro 
morreu crucificado de cabeça para baixo. Nada disso está na Bíblia. 
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Ainda assim é provável que tenha acontecido. Está em documentos 
históricos. Crer nisso, portanto, não afeta o Sola Scriptura.

Em suma, o princípio do Sola Scriptura não exige que toda e 
qualquer informação não doutrinária esteja na Bíblia. Exige sim 
que toda e qualquer doutrina, isto é, crenças e práticas fundamen-
tais para a fé cristã, estejam nas Escrituras.

Segundo: o Sola Scriptura não exige que todas as regras 
morais e espirituais estejam expressas de modo direto e explícito 
na Bíblia. Muitos entendimentos bíblicos são extraídos a partir 
não de afirmações diretas, mas de princípios espalhados por toda 
a narrativa bíblica. Por exemplo, não há uma passagem bíblica 
que condene diretamente a pedofilia ou a necrofilia. Entretanto, 
através de princípios bíblicos como o padrão sexual criado por 
Deus, o amor ao próximo, entre outros, é possível deduzir que 
essas práticas são condenáveis. De modo semelhante, não há um 
texto específico nas Escrituras falando contra o uso de maconha, 
cocaína, ópio, crack, etc. Mas princípios bíblicos como a necessi-
dade de cuidar bem do corpo que Deus nos deu, de administrar 
bem nosso dinheiro, de evitar vícios, de não assumir riscos sem 
necessidade e de não levar problemas aos outros são suficientes 
para concluir que tais práticas se configuram pecados.

Assim sendo, é sempre possível topar com regras que não 
estão explicitamente definidas na Bíblia, mas que estão baseadas 
legitimamente em princípios bíblicos. Isso não quebra de modo 
algum o Sola Scriptura. Pelo contrário, mostra que os princípios 
bíblicos devem ser aplicáveis às novas situações vividas por cada 
geração posterior ao fechamento do cânon. Nosso cuidado deve 
ser apenas o de não interpretar mal as Escrituras para condenar 
ou liberar o que quisermos. Na lição 6, veremos que há regras 
objetivas para interpretar a Bíblia corretamente.





27

LIÇÃO 3

Os demais Solas

Os quatro outros Solas da Reforma Protestante podem ser abor-
dados como desdobramentos diretos uns dos outros. Embora 
seja difícil estabelecer uma ordem, dada a interdependência de 
todos, optamos por começar pelo Solus Christus. A partir dele, 
vamos explicar os demais também.

O princípio Solus Christus ensina que Jesus Cristo é o único e 
suficiente Salvador e Mediador do cristão. Esse pilar da Reforma 
põe em cheque o modo como a Igreja Romana enxerga o papel dos 
sacerdotes católicos e dos santos já falecidos. Para a Igreja Romana, 
por exemplo, os pecados graves cometidos pelos fieis devem ser 
confessados ao sacerdote. O sacerdote, por sua vez, tem a prerro-
gativa de estipular penitências e liberar perdão em nome de Cristo.

Outra prerrogativa dos sacerdotes é comunicar a graça santi-
ficadora de Cristo através da eucaristia. Na eucaristia, de acordo 
com a doutrina católica, o pão e o vinho literalmente se tornam 
a carne e o sangue de Jesus Cristo através das palavras do sacer-
dote. Assim, de certa forma, o sacerdote repete o sacrifício de 
Cristo a cada domingo.
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Quanto aos santos já falecidos, a Igreja Romana entende que 
os crentes podem (e devem) dirigir orações a eles. Os santos, por 
sua vez, intercedem pelos vivos no céu, diante de Deus.

Contrariando essas doutrinas, o princípio Solus Christus 
compreende que os benefícios do sacrifício de Cristo na cruz 
são comunicados aos crentes através unicamente da fé. Assim, o 
crente não necessita de intermediários, podendo confessar seus 
pecados diretamente a Cristo e receber perdão. O Solus Christus 
também implica que o sacrifício de Cristo não precisa, nem pode 
ser repetido, e que Cristo, na posição de sumo-sacerdote celeste, 
é o único que faz mediação entre o crente e o Pai, vivendo para 
interceder pelos seus servos.

O princípio Solus Christus não contraria apenas algumas das 
doutrinas católicas, mas se opõe a toda a religião que não vê a 
Cristo como Senhor e Salvador. A salvação depende totalmente 
do que Cristo fez por nós na cruz. Portanto, sem os méritos de 
Cristo, não existe salvação.

Este fundamento da Reforma Protestante está baseado em 
textos bíblicos como Gn 3:15, Is 53:10-12, Jo 3:16, At 4:10-12, Rm 
1:1-17, Cl 1:12-23, Hb 1:1-4, 4:14-15, 6:20, 7:22-28 e 9:24-28; I Jo 
5:10-21; etc. Em cada um desses textos podemos ver que Cristo 
é o pilar de nossa salvação, aquele que torna possível a nós rece-
bermos do Pai a vida eterna.

Intimamente conectado ao Solus Christus está o princípio 
Sola Fide. Segundo este, o único meio de alcançar a justificação, 
a santificação e a salvação é a fé. O homem tão-somente precisa 
crer em Cristo e em seu sacrifício de todo o coração. A partir daí, 
Deus começa a regenerar o crente através de seu Espírito Santo, 
conduzindo-o à salvação e à progressiva santificação.

A própria fé em si já é vista, pelos protestantes, como o prin-
cípio da regeneração, já que é o próprio Espírito de Deus que 
trabalha chamando os homens ao arrependimento. Não fosse a 
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iniciativa divina, o homem não iria por si só a Deus, visto que o 
pecado alienou os seres humanos dessa capacidade. Assim, a fé 
só pode surgir a partir da ação divina.

Apesar de todos os protestantes crerem no Sola Fide, há duas 
formas distintas de entender esse princípio: a calvinista e a armi-
niana. O calvinismo é a corrente teológica protestante que se 
alinha às interpretações de João Calvino (1509-1564). Na área da 
doutrina da salvação (chamada de soteriologia), essa corrente crê 
que o Espírito não chama todos os homens ao arrependimento, 
mas apenas os escolhidos. Desta forma, muitos homens estariam 
predestinados à perdição porque aprouve a Deus não chamá-los, 
deixando-os no pecado e na alienação.

O arminianismo, por sua vez, é a corrente teológica pro-
testante que se alinha às interpretações do teólogo e professor 
holandês Jacob Armínio (1560-1609). Na doutrina da salvação, 
essa corrente crê que o Espírito Santo chama todos os homens ao 
arrependimento. Ao chamá-los, suas mentes são iluminadas para 
enxergarem a necessidade de aceitarem a Cristo como Senhor e 
Salvador. Mas eles são livres para recusar o convite de Deus. Por 
essa razão, muitos irão se perder.

O princípio Sola Fide está baseado em textos bíblicos como 
Hb 2:4, Rm 3:21-31, Gl 2:16, 3:8-26, Fl 3:9, Cl 2:12 e II Tm 3:15. Em 
todos esses textos enfatiza-se que o meio pelo qual Deus justifica 
o homem é por sua fé, não pelas obras, as quais não geram qual-
quer mérito.

Praticamente inseparável do Sola Fide, o princípio Sola 
Gratia completa o entendimento da justificação, da santificação 
e da salvação. O princípio ensina que toda essa obra é realizada 
por graça divina.

O termo graça geralmente é definido como um favor imere-
cido que Deus presta ao homem, um presente, um ato divino de 
pura bondade e misericórdia. Graça é o contrário de obrigação, 
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dever. Para os protestantes, o ser humano está totalmente imerso 
no pecado e na alienação de Deus, de modo que não tem nenhum 
direito diante de Yahweh1 e nenhum mérito próprio para ser 
salvo ou receber qualquer benção. Assim, quando Deus decide 
chamar o homem ao arrependimento, ofertar-lhe a salvação, jus-
tificá-lo pela fé e conduzi-lo à santificação, tudo isso é graça.

Mesmo quando o homem aceita a oferta de Deus e torna-se 
um cristão repleto de boas obras, nenhuma dessas obras cria 
nele mérito para ser salvo. Primeiro, porque o cristão ainda é 
um pecador. Não conseguindo ser perfeito, depende sempre da 
graça divina em perdoar seus pecados. Segundo, porque mesmo 
que o homem pudesse alcançar a perfeição ainda nessa terra, 
isso não anularia o fato de que ele cometeu pecados no passado. 
E esses pecados só foram perdoados pela graça. Terceiro, porque 
se o Espírito de Deus se apartar do crente, o pecado e a aliena-
ção tomarão novamente conta de sua vida. Quarto, porque até 
mesmo as boas obras do crente são limitadas e até manchadas 
com algum grau de pecado. Assim, não há nenhum mérito no 
crente para ser justificado, salvo e santificado.

O princípio do Sola Gratia encontra base bíblica em textos 
como Jó 41:11, At 15:11, Rm 4:16 e 5:1-15, Ef 2:8 e Hb 2:9. Em 
todos esses textos a noção central é de que nós não recebemos 
algo de Deus porque Ele nos deve, mas sim porque Ele é bon-
doso, misericordioso e amoroso. Ele nos dá o bem, incluindo a 
salvação, por sua livre vontade e escolha – mesmo sendo nós os 
seus devedores.

1 O nome Yahweh é uma das variações do termo hebraico YHWH, que é o 

nome de Deus no Antigo Testamento. Não se sabe qual é a pronúncia cor-

reta desse termo, conhecido como tetragrama. Os hebreus evitavam pro-

nunciar o nome de Deus para não correrem o risco de profana-lo. Em lugar 

de YHWH eram usados outros nomes como Adonai, El-Shaddai, etc. Na ten-

tativa de oferecer um som ao nome original de Deus, tem se utilizado das 

variações Javé, Jeová e Yahweh, conforme adotado nesse livro.
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Tanto o Sola Fide quanto o Sola Gratia implicaram a con-
denação de algumas doutrinas e práticas católicas pelos pri-
meiros reformadores. Por exemplo, a venda de indulgências, as 
penitências e a crença no purgatório como local para purgar os 
pecados após a morte contradiziam à noção bíblica de “salvação 
pela graça mediante a fé”. De certa forma, o homem passava a 
negociar com Deus a salvação por meio de obras de caridade, 
ritos e ofertas.

Finalmente, o princípio do Soli Deo Gloria fecha os cinco 
Solas. Este princípio é, de certa forma, um desdobramento lógico 
dos anteriores, em especial o Solus Christus, o Sola Fide e o Sola 
Gratia. Ele ensina que só Deus é digno de glória, pois apenas Ele 
nos ofereceu a salvação sem termos qualquer mérito e nos deu 
tudo o que precisamos para ser redimidos. Além disso, apenas 
Deus é o Criador de todo o universo, apenas Ele é transcendente e 
triúno, apenas Ele é onipotente, onisciente e onipresente, apenas 
Ele pode ser chamado de amor. Assim, Ele é o único digno de 
adoração, isto é, de glória no sentido máximo.

O princípio do Soli Deo Gloria está baseado em textos bíbli-
cos como Sl 115 e 147:3-4; Jó 40:6-14; Is 44:8, 45:5-6, 46:9 e 66:18; 
Jr 17:5-10; Rm 11:36; I Co 6:20; II Co 1:20; Ef 3:21; Fl 2:11; I Tm 
6:16; II Tm 4:18; Hb 13:21; Ap 4:11 e 5:13; etc. Esses textos nos 
informam que Deus é digno de toda a glória, que não há outro 
igual ao Senhor e que o homem não pode receber a confiança e a 
exaltação que são cabidas apenas a Yahweh.

O resgate desse princípio pelos reformadores é uma resposta 
à supervalorização dos sacerdotes, do papa e dos santos já faleci-
dos. O Soli Deo Gloria marca uma diferenciação extensa e ampla 
entre Deus e as suas criaturas. E assim nos leva a refletir sobre 
qual é o limite da exaltação dos homens, mesmo os mais santos e 
os de cargo mais alto. Para além das críticas à determinadas cren-
ças e práticas da Igreja Romana, o princípio nos leva condenar 
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qualquer filosofia que coloque o homem ou outras criaturas 
como o centro da vida. Deus deve ser o centro de tudo.

Estes quatro Solas, mais o Sola Scriptura são a essência do 
protestantismo. Ainda que existam algumas divergências entre 
os protestantes quanto à interpretações de variadas passagens da 
Bíblia, todos eles comungam desses pilares. É isso o que une os 
mais diversos protestantes doutrinariamente.
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LIÇÃO 4

O Sola Scriptura na IASD

Conforme afirmamos na apresentação desse guia de estudo, a 
Igreja Adventista do Sétimo Dia sustenta os princípios básicos 
da Reforma Protestante. Mas onde podemos comprovar isso? 
Há pelo menos quatro obras adventistas oficiais mais importan-
tes que expõem as doutrinas da IASD: a Declaração de Crenças 
Fundamentais, o Tratado de Teologia, o Nisto Cremos e o Questões 
sobre Doutrina. Nesta lição, vamos trabalhar algumas citações 
dessas fontes sobre o princípio do Sola Scriptura.

A primeira e mais importante citação sobre esse princí-
pio está no Preâmbulo da Declaração de Crenças Fundamentais, 
votada pela primeira vez em 1980.1 Podemos ler:

1 Antes da Declaração de 1980, a congregação teve exposições semelhantes 

das crenças fundamentais, produzidas nos anos de 1872, 1889 e 1931. Mas 

nenhuma delas era oficial no sentido de ter sido votada em uma assembleia 

da Associação Geral. Em 1946, a Associação Geral votou a Declaração de 

1931 como oficial. Apenas em 1980, numa nova assembleia da Associação 

Geral, o documento tomaria a forma que tem hoje. Desde então tem havido 

apenas algumas pequenas alterações na Declaração de tempos em tempos.
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Os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como seu 
único credo e mantêm 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 re-
visões destas declarações em assembleia da Associação 
Geral, quando a igreja é levada pelo Espírito Santo a 
uma compreensão mais completa da verdade bíblica ou 
encontra uma linguagem mais apropriada para expres-
sar os ensinos da Santa Palavra de Deus.2

Note que o parágrafo tem o cuidado de colocar a Bíblia como 
único credo, deixando claro que a própria Declaração de Crenças 
Fundamentais não deve ser vista como um credo fixo e norma-
tivo, que jamais pode ser alterado e que determina nossas cren-
ças. Esse é o papel apenas da Bíblia.

O cuidado em não ter um credo que possa adquirir tanta 
autoridade quanto a Bíblia faz parte da história adventista. Um 
dos pioneiros do movimento adventista chegou a escrever:

[...] o primeiro passo para a apostasia é elaborar um cre-
do dizendo o que devemos crer. O segundo é fazer desse 
credo uma prova de comunhão. O terceiro é julgar os 
crentes por esse credo. O quarto é denunciar como he-
reges os que não acreditarem nesse credo. O quinto e 
último é começar a perseguir essas pessoas.3

Tiago White, outro pioneiro do movimento, tinha opinião 
semelhante. Para ele, “criar um credo é limitar e obstruir o cami-
nho para todo progresso futuro”, limitar “a maneira de agir do 

2 “Declaração de Crenças Fundamentais”. Disponível em: http://www.centro-

white.org.br/iasd/crencas-fundamentais-dos-adventistas-do-setimo-dia/

3 Review and Herald, 8 de outubro de 1861, p. 148.

http://www.centrowhite.org.br/iasd/crencas-fundamentais-dos-adventistas-do-setimo-dia/
http://www.centrowhite.org.br/iasd/crencas-fundamentais-dos-adventistas-do-setimo-dia/
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Todo-Poderoso” e dizer 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 nos manter receptivos às verda-
des bíblicas que Deus queira resgatar “de tempos em tempos”.4

Para o teólogo e historiador adventista George Knight, o 
posicionamento anticredo dos pioneiros derivava de uma forte 
relação do adventismo “com aquilo que os historiadores ecle-
siásticos chamam de a Reforma Radical ou os anabatistas”. O teó- 
logo complementa:

O anabatismo pretendia um retorno completo aos ensi-
nos da Bíblia. Para os anabatistas, era um erro parar onde 
Lutero, Calvino e Zuínglio tinham parado teologicamen-
te. Em seu melhor, o anabatismo era um afastamento da 
tradição igrejeira e da formulação de credos, e uma apro-
ximação dos ideais da igreja do Novo Testamento.5

Além do texto presente no Preâmbulo da Declaração de 
Crenças Fundamentais, podemos citar a primeira crença listada 
no documento:

As Escrituras Sagradas, o Antigo e Novo Testamentos, 
são a Palavra de Deus escrita, dada por inspiração divi-
na, através de santos homens de Deus que falaram e es-
creveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta 
Palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento 
necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são 
a infalível revelação de Sua vontade. Constituem o pa-
drão do caráter, a prova da experiência, o autorizado 

4 Ibidem.

5 KNIGHT, George. Em busca de Identidade. Tatuí, SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2005, p. 29.
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revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos 
de Deus na História.

Neste trecho, vemos todas as características básicas que o 
princípio do Sola Scriptura afirma que a Bíblia é: suficiente para a 
salvação, infalível na revelação da vontade de Deus, padrão para 
o caráter, prova das experiências e reveladora das doutrinas. Fica 
claro no parágrafo que essas características são exclusivas das 
Escrituras Sagradas.

Fora da Declaração de Crenças Fundamentais, podemos citar 
algumas passagens do Tratado de Teologia. Na página 49, lemos 
que “somente nas Escrituras Deus confiou à raça humana, sob 
a forma escrita, a suprema e autorizada revelação de Sua pessoa 
e vontade, parâmetro esse pelo qual tudo o mais deve ser pro-
vado”. Por essa razão, “A nenhum outro livro sagrado, sejam his-
tórias sacras, tradições antigas, declarações eclesiásticas ou cre-
dos, pode-se atribuir autoridade igual à da Bíblia”.6

Já na página 55, o Tratado cita Lutero a respeito do papel 
exclusivo da Escritura no que diz respeito à doutrina e completa 
dizendo: “Toda a verdade essencial ao nosso conhecimento de 
Deus e à nossa salvação nos foi revelada na Palavra”. O Tratado 
ainda ressalta que Lutero não admitia que “fosse necessária a 
autoridade da igreja para declarar o que é Palavra de Deus ou 
para fornecer a correta interpretação das Escrituras”.7

Nas páginas 70-71, o Tratado define Sola Scriptura como o 
princípio de que “somente a Bíblia (Sola Scriptura) é a norma 
final da verdade”. O autor do capítulo indica que o texto clássico 
que expressa esse conceito é Isaías 8:20. Mais adiante, falando 
sobre a suficiência das Escrituras, diz:

6 DEDEREN, Raoul (Org.). Tratado de Teologia Adventista, Tatuí, SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2011, p. 49.

7 Ibidem, p. 55.



LIÇÃO 4: O sola scriptura na Iasd 37

O princípio da Sola Scriptura abrange o corolário da sufi-
ciência da Escritura. A Bíblia não tem paralelo como guia 
infalível da verdade. Ela é suficiente para nos dotar da sa-
bedoria que leva à salvação (2Tm 3:15). É o padrão pelo 
qual toda doutrina e experiência devem ser testadas (Is 
8:20; Jo 17:17; 2Tm 3:16, 17; I Tm 4:12). A Escritura, por-
tanto, fornece a estrutura, a perspectiva divina, os prin-
cípios fundamentais, para todo ramo de conhecimento 
e experiência. O conhecimento, a experiência ou a re-
velação adicional deve se basear no fundamento todo- 
suficiente da Escritura e a ele permanecer fiel. Assim se 
confirma o grito de guerra da Reforma: Sola Scriptura, ou 
seja, a Bíblia e a Bíblia somente como a norma final da 
verdade. Todas as outras fontes de conhecimento devem 
ser testadas por esse padrão infalível.8

Nas páginas 102 e 103, há ainda uma passagem curta, mas 
bastante contundente onde o autor afirma que Lutero “natural-
mente, não inventou esse princípio bíblico [o Sola Scriptura], 
embora o tenha aplicado poderosamente”.9

É digno de nota que o Tratado de Teologia, embora faça uma 
exposição das crenças adventistas de maneira detalhada e acu-
rada, também não foi produzido para servir de credo. Em suas 
considerações iniciais, os autores afirmam que o volume não foi 
escrito “com a pretensão de que o mesmo seja a última palavra 
sobre os assuntos tratados”.10 Algumas páginas adiante, lê-se:

O preâmbulo da declaração de crenças fundamentais da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia, votada em 1980, afirma 
claramente que a igreja ainda permanece aberta a no-

8 Ibidem, p. 70-71.

9 Ibidem, p. 102-103.

10 Ibidem, XIV.
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vos esclarecimentos e compreensão adicional da Bíblia. 
Os estudos apresentados neste volume representam a 
compreensão atual e em profundidade dos principais 
temas bíblicos conforme tratados por aqueles que exer-
cem o ministério do ensino na igreja.11

Em suma, as exposições das crenças adventistas presentes 
nos documentos oficiais não são infalíveis tais como a Bíblia. 
É possível que em detalhes ou em linguagem, essas exposi-
ções contenham erros ou não abarquem pontos importantes. 
E embora a Igreja tenha grande convicção dos pontos centrais 
de sua teologia, esses pontos só se sustentam porque fluem de 
modo bastante claro da Bíblia. Isso implica que tais documentos 
não tem autoridade normativa sobre a Igreja. Essa é uma prerro-
gativa da Bíblia.

A obra Nisto Cremos segue na mesma linha. Em sua versão 
publicada em 2017, por exemplo, ela diz:

Durante muitos anos, os adventistas do sétimo dia têm-
-se demonstrado relutantes em formalizar um credo, 
no sentido usual da palavra. Entretanto, de tempos em 
tempos – tendo em vista propósitos práticos –, temos 
constatado a necessidade de resumir nossas crenças em 
uma estrutura organizada. [...] Mesmo com a publicação 
da relação de crenças em 1980, a igreja procurou assegu-
rar que ela não fosse vista como um credo imutável.12

Ainda nas páginas introdutórias, os autores e editores do 
livro asseveram:

11 Ibidem, p. 24.

12 AMAGASD. Nisto Cremos: AS 28 Crenças Fundamentais da Igreja Adventista 

do Sétimo Dia. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2017, p. 6-7.
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Não escrevemos este livro para que servisse como um 
credo – ou declaração de doutrinas montadas sobre 
concreto teológico. Os adventistas possuem apenas um 
credo: “A Bíblia, e a Bíblia somente”.13

Sobre a origem bíblica do Sola Scriptura, o Nisto Cremos tam-
bém é claro:

A autoridade da Bíblia como regra de fé e prática de-
corre de sua origem. Os escritores bíblicos viam as 
Escrituras como situando-se em uma categoria única, 
distinta e separada de toda a literatura restante. Eles se 
referiram à Bíblia como as “Sagradas Escrituras” (Rm 
1:2), “sagradas letras” (2Tm 3:15) e os “oráculos de Deus” 
(Rm 3:2; Hb 5:12).14

Para terminar as citações, podemos mencionar o livro 
Questões sobre Doutrina, publicado em 1957. A obra foi uma res-
posta a diversas perguntas feitas pelos expoentes protestantes 
Walter Martin e Donald Grey Barnhouse a respeito das doutrinas 
dos adventistas do sétimo dia. Há muitas passagens que aludem 
ao Sola Scriptura na obra. Talvez a mais contundente seja esta:

Os adventistas do sétimo dia sustentam a posição pro-
testante de que a Bíblia e somente a Bíblia é a única 
regra de fé e prática para os cristãos. Cremos que todas 
as crenças teológicas têm que ser aferidas pela Palavra 
viva, julgada pela sua verdade, e o que quer que não seja 
capaz de suportar essa prova, ou seja achado em desar-
monia com sua mensagem, deve ser rejeitado.15

13 Ibidem, p. 11.

14 Ibidem, p. 16.

15 FROOM, LeRoy E., READ, Walter E., ANDERSON, Roy A. Questões sobre 

Doutrina. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007 (edição especial de 
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Com todas essas citações, podemos concluir que a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, em sua doutrina oficial, sustenta o 
princípio do Sola Scriptura. Isso não garante, claro, que todos 
os adventistas, na prática, ajam de acordo com o princípio. Em 
todas as igrejas, há pessoas que não são coerentes com o que 
dizem professar. O homem é livre para agir como deseja. Mas a 
doutrina adventista é bastante clara quanto ao Sola Scriptura.

cinquenta anos desde a publicação original – comentada por George R. 

Knight), p. 54.
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LIÇÃO 5

Os demais Solas na IASD

Na lição anterior, vimos que a IASD sustenta o Sola Scriptura em 
sua doutrina oficial. Nesta lição, veremos que além do princípio 
do Sola Scriptura, o adventismo também subscreve os demais 
quatro Solas da Reforma Protestante. Para demonstrar, nós va-
mos utilizar as mesmas obras oficiais e principais da lição ante-
rior: a Declaração de Crenças Fundamentais, o Tratado de Teologia, 
o Nisto Cremos e o Questões sobre Doutrina. Vejamos.

A respeito do Solus Christus, a Declaração de Crenças 
Fundamentais enfatiza melhor o preceito na crença 9. Lemos:

Na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de 
Deus, e no Seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus 
proveu o único meio de expiação para o pecado huma-
no, de modo a que os que aceitem essa expiação pela 
fé possam ter vida eterna, e toda a criação compreenda 
melhor o infinito e santo amor do Criador.

Destaca-se a expressão “único meio de expiação para o pecado 
humano”, denotando exclusividade. O parágrafo ainda dirá mais 
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à frente que a expiação de Cristo é “perfeita”, que a sua morte é 
“substituinte e expiatória, reconciliadora e transformadora” e que 
a sua ressurreição “proclama a soberania de Jesus Cristo, diante do 
qual se dobrará todo o joelho, no Céu e na Terra”. A crença 24 tam-
bém expressa bem o Solus Christus ao fazer de Cristo nosso grande 
sumo sacerdote e intercessor no santuário celeste:

Há um santuário no Céu, o verdadeiro tabernáculo que 
o Senhor erigiu, não o homem. Nele, Cristo ministra em 
nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefí-
cios do Seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por 
todas na cruz. Ele foi empossado como nosso grande 
Sumo-sacerdote e começou o Seu ministério interces-
sor por ocasião da Sua ascensão.

De certa forma, a crença 26 também exalta o princípio do 
Solus Christus. Ao sustentar que “a morte é um estado incons-
ciente para todas as pessoas”, mostra ser impossível a oração aos 
santos mortos ou a oração deles pelos vivos. Ao defender ainda 
que apenas quando Cristo voltar “os justos ressuscitados e os jus-
tos vivos serão glorificados e arrebatados para irem ao encontro 
do seu Senhor”, deixa claro que a esperança absoluta do crente 
deve ser a volta de Cristo Jesus.

O Sola Gratia e o Sola Fide também são exaltados na 
Declaração de Crenças Fundamentais. A crença 10 é a mais con-
tundente nesse sentido. Ela apresenta o processo da salvação:

Guiados pelo Espírito Santo, sentimos a nossa necessi-
dade, reconhecemos a nossa pecaminosidade, arrepen-
demo-nos das nossas transgressões e temos fé em Jesus 
como Senhor e Cristo, como Substituto e Exemplo. Esta fé 
que recebe a salvação advém do divino poder da Palavra 
e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos 
justificados, adotados como filhos e filhas de Deus, e li-
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bertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito, 
nascemos de novo e somos santificados; o Espírito renova 
a nossa mente, escreve a amorosa Lei de Deus no nosso 
coração, e recebemos o poder para levar uma vida santa.

Todo o processo aqui tem Deus como protagonista. É a graça 
de Deus que possibilita a existência da fé, é o Espírito que nos 
guia à conversão e renova nossa mente, é a fé em Cristo e em sua 
obra substitutiva que nos dá acesso à salvação. A graça e a fé aqui 
são os pilares da salvação e da santificação.

O Soli Deo Gloria perpassa toda a Declaração de Crenças 
Fundamentais. Na crença 2, lemos que Deus é “para sempre digno 
de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação”. Na crença 
7, o documento diz que nós fomos “Criados para a glória de Deus” 
e “chamados a amá-lo”. A crença 22 nos lembra que tudo pertence 
a Deus e que somos apenas seus mordomos. E a crença 28 afirma 
que após o fim do pecado, “Todas as coisas, animadas e inanima-
das, declararão que Deus é amor; e Ele reinará para todo o sempre”.

O Tratado de Teologia também traz material sobre os demais 
Solas. Na página 853, o autor menciona o Sola Gratia e o Sola Fide 
textualmente, além de tacitamente tratar do Solus Christus. Lemos:

Da perspectiva de Paulo, a perda no Éden é restaura-
da em Cristo mediante Sua ressurreição, que é prova 
de nossa futura vida com Deus. A restauração só vem 
pelo ato de Deus, Sola Gratia (Rm 3:28; G1 2:16). As 
obras nunca podem ser um meio de restauração; até 
Abraão foi justificado pela fé, Sola Fide, antes de rece-
ber a circuncisão (Rm 4:9-11). Os remidos devem viver 
no Espírito (Rm 8:1-4), mediante o qual a harmonia da 
nova aliança é restaurada (Hb 8:10, 11).1

1 DEDEREN, Raoul (Org.). Tratado de Teologia Adventista. Tatuí, SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2011, p. 853.
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Os trechos sobre Jesus como sumo sacerdote são de especial 
relevância, pois tocam nas doutrinas estranhas à Bíblia que a 
Igreja de Roma desenvolveu ao longo dos séculos. Na página 469, 
por exemplo, lemos:

Embora [os “pais da Igreja”, a patrística] reconhecessem 
a morte sacrifical de Cristo, continuavam a suplemen-
tar Sua obra mediatória como sumo sacerdote com a 
obra de muitos santos. Foi durante esse período que 
a igreja popularizou a ideia da obra mediatória da vir-
gem Maria, a mediadora. A interpretação do santuário 
celestial como a igreja cristã se tornou a opinião teoló-
gica prevalecente.2

Essa é uma demonstração de que a ênfase adventista na dou-
trina do santuário se constitui uma forma clara de exaltar os prin-
cípios protestantes.

Em diversos trechos, o Tratado também fala da glória a Deus 
como central em nossas vidas. É dito que “O princípio da glória 
a Deus (lCo 10:31) orienta a vida humana em direção a seu obje-
tivo supremo”3. Além disso, uma das dimensões da missão da 
igreja seria “a atribuição de glória Àquele que a criou pela reden-
ção em Jesus Cristo”.4 O Tratado vai dizer que apesar de a igreja 
também se destinar “a beneficiar os adoradores (Hb 10:25), o 
glorificar a Deus centraliza sua atenção em quem e no que Deus 
é”.5 Um dos resultados práticos de glorificar a Deus seria cui-
dando bem de tudo o que Ele criou e nos permite ter. Assim, o 
Tratado vai dizer também:

2 Ibidem, p. 469.

3 Ibidem, p. 763.

4 Ibidem, p. 611.

5 Ibidem, p. 612.
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O apelo do primeiro anjo para dar “glória” a Deus como 
o Criador (Ap 14:7) fez com que os adventistas levassem 
mais a sério sua prestação de contas pelo bem-estar do 
corpo e mente humanos como o santuário do Espírito 
de Deus (lCo 6:19, 20).6

No Nisto Cremos, também é possível encontrar boas citações 
sobre os demais Solas. Em uma sessão sobre a Reforma, no capí-
tulo que fala sobre remanescentes, a obra menciona alguns dos 
efeitos deletérios de se esquecer a obra mediadora de Cristo no 
santuário celeste:

À medida que crescia a influência da igreja de Roma, 
a atenção dos crentes foi sendo desviada de Cristo e de 
sua contínua obra de mediação como Sumo Sacerdote 
no Céu – o antítipo dos sacrifícios diários contínuos 
apresentados nos serviços do santuário terrestre do 
Antigo Testamento (ver capítulos 4 e 24 deste livro) – 
para um sacerdócio terrestre cujo líder se achava em 
Roma. Em vez de confiar em Cristo para o perdão dos 
pecados e para a eterna salvação (ver capítulos 9 e 10 
deste livro), os crentes fizeram repousar sua fé em pa-
pas, sacerdotes e prelados. Contradizendo o ensino 
neotestamentário do sacerdócio de todos os crentes, 
passou-se a crer agora que o ministério sacerdotal da 
absolvição era vital à salvação.7

Na sequência, o livro diz que o ministério sacerdotal de 
Cristo é negado quando a igreja passa a ver a santa ceia como 
“o sacrifício humano não sangrento oferecido pelo sacerdote a 
Deus”, onde Cristo é “repetidas vezes oferecido”. Afirma ainda 

6 Ibidem, p. 982.

7 AMAGASD. “Nisto Cremos: AS 28 Crenças Fundamentais da Igreja Adventista 

do Sétimo Dia”. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2017, p. 207.
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que “conhecendo apenas a missa conduzida por um sacerdote 
humano, multidões perderam as bênçãos do acesso direto a 
nosso mediador Jesus Cristo”.8

A sessão ainda fala de outras doutrinas errôneas da Igreja 
Romana, como a visão meritória das boas obras, a penitência, 
as indulgências e a infalibilidade da igreja e do papa. Sobre 
essa última doutrina, a obra protesta que ela “nega a corrupção 
básica dos seres humanos” e “atribui prerrogativas divinas” ao 
líder da igreja.9

Algumas páginas depois, os autores comentam sobre o res-
gate do Sola Fide pelos reformadores, pontuando algumas de 
suas implicações doutrinárias:

A justificação pela fé, o grande princípio do evangelho, 
foi redescoberta, e passou a existir novo apreço pelo sa-
crifício expiatório único e completo de Jesus Cristo, bem 
como por seu todo-suficiente sacerdócio mediatório. 
Muitos ensinos não bíblicos, tais como as orações pelos 
mortos, veneração de santos e relicários, celebração da 
missa, adoração de Maria, purgatório, penitências, água 
benta, celibato dos sacerdotes, o rosário, a inquisição, a 
transubstanciação, a extrema-unção e a confiabilidade 
da tradição, foram repudiados e abandonados.10

Sobre o princípio Soli Deo Gloria, uma bela passagem nos 
lembra de uma das razões pelas quais só Deus é digno de toda a 
glória, honra, louvor e obediência:

Ao contemplarmos o nosso crucificado Salvador, que 
nos redimiu da penalidade e nos livrou do poder do pe-

8 Ibidem.

9 Ibidem, p. 206.

10 Ibidem, p. 210.
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cado, somos motivados a fazer somente “o que lhe é agra-
dável” (1Jo 3:22; cf. Ef 5:10). Os cristãos não vivem mais 
para si mesmos, “mas para Aquele que por eles morreu 
e ressuscitou” (2Co 5:15). Todo cristão verdadeiro coloca 
a Deus em primeiro lugar naquilo que faz, em todos os 
seus pensamentos, e em todos os seus desejos. Ele não 
terá outros deuses à frente de seu Redentor (1Co 10:31).11

Para finalizar, podemos citar algumas assertivas do primeiro 
capítulo de Questões sobre Doutrina, onde os autores respondem 
quais as crenças em comum os adventistas possuem com os cris-
tãos conservadores e os credos protestantes históricos. A obra 
lista 19 crenças. Eis algumas: “Que a morte vicária e expiatória de 
Jesus Cristo, uma vez por todas, é todo-suficiente para a reden-
ção da raça perdida”; “Que Ele presentemente serve como nosso 
advogado no ministério sacerdotal e mediação diante do Pai”; 
“Que a salvação por meio de Cristo é pela graça somente, pela 
fé em Seu sangue”; “Que o homem é justificado pela fé”; “Que 
o homem é santificado pela permanência em Cristo através do 
Espírito Santo”.12

Em suma, em todas as passagens apresentadas nessa lição, 
a congregação claramente se coloca ao lado dos princípios pro-
testantes, entendendo-os como bíblicos. Muitas outras citações 
poderiam ter sido feitas, mas o espaço e os propósitos desse guia 
não permitem. Contudo, o leitor pode adquirir essas obras para 
desenvolver um estudo mais completo. Este guia é meramente 
uma introdução ao tema.

11 Ibidem, p. 355.

12 FROOM, LeRoy E., READ, Walter E., ANDERSON, Roy A. Questões sobre 

Doutrina. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007 (edição especial de 

cinquenta anos desde a publicação original – comentada por George R. 

Knight), p. 51.
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LIÇÃO 6

Sola Scriptura, Tota Scriptura 
e Interpretação

Dos cinco Solas da Reforma, talvez o mais mal compreendi-
do seja o Sola Scriptura. Um dos principais motivos para isso 
é que muita gente ignora que esse princípio se relaciona inti-
mamente a alguns outros. Em outras palavras, não é possível 
separar o Sola Scriptura desses outros princípios sem destruí-
-lo. Conhecer esses outros princípios, portanto, é essencial para 
preservar a existência do Sola Scriptura e aplicá-lo corretamen-
te. Nesta lição, vamos aprender sobre esses princípios indisso-
ciáveis do Sola Scriptura.

O primeiro princípio que precisamos conhecer chama-se 
Tota Scriptura, expressão latina que significa “Toda a Escritura”. 
Esse princípio ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus, 
e não apenas algumas partes. Por essa razão, a Bíblia pode ser 
entendida como a própria “Palavra de Deus”, ainda que escrita 
em linguagem e estilo humanos. Os principais textos bíblicos 
que nos indicam essa realidade são II Tm 3:14-17, I Pd 1:19-21, 
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Jo 5:39 e 10:35, Lc 24:27 e II Pd 3:16.1 Para além desses textos, o 
Tota Scriptura se sustenta a partir da coerência e complementa-
ridade interna das Escrituras, das citações cruzadas, das evidên-
cias de idoneidade dos autores, da historicidade comprovada de 
diversas descrições bíblicas e, claro, do raciocínio lógico: se não 
pudéssemos confiar inteiramente nas Escrituras, ela não nos ser-
viria como revelação da vontade de Deus.

O leitor deve ter em mente que sem Tota Scriptura não há como 
existir Sola Scriptura. É só quando a Escritura é vista como um todo 
inspirado que podemos apontar esse todo como a única regra de 
doutrina e seu próprio intérprete. Se abrimos mão do Tota Scriptura, 
já não temos a Escritura completa para chamar de padrão absoluto.

Dois outros princípios intimamente relacionados ao Sola 
Scriptura são: (a) todo texto precisa ser interpretado e (b) exis-
tem regras lógicas e básicas de interpretação. Vamos entender 
esses princípios.

Interpretação é o ato de extrair de um texto ou fala o seu sig-
nificado. Isso significa que qualquer leitura que extrai sentido de 
um texto já é uma interpretação, ainda que esteja errada. E uma 
vez que o objetivo de qualquer leitura é entender o sentido do 
que se lê, disso decorre que todo texto precisa ser interpretado. 
Não existe exceção a esse princípio.

As regras básicas e lógicas da interpretação textual tem a ver 
com a análise dos contextos com os quais determinada fala ou 
escrita se relaciona. Existem vários tipos de contexto: o temático, 
o histórico, o idiomático, o estilístico, o teológico, etc. O sentido 
de qualquer coisa escrita ou falada se encontra na relação entre 

1 Além desses, ler também Êx 24:7; Ap 22:18-19; Dt 4:1-2, 12:32, 28:58-61, 

29:20-27, 30:10, 31:9-13; Js 1:8, 8:31-34, 23:6; Is 8:20; Dn 9:2; Ez 14:14,20 e 

28:3; Gl 2:6-10; Cl 4:16; I Ts 5:27; I Tm 5:18; Lc 10:7. São textos que auxiliam 

no entendimento de como os livros bíblicos foram sendo validados pelos 

demais autores canônicos ao longo dos séculos.
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esses contextos e a mensagem. Por exemplo, se lemos que João 
está no banco, o termo banco pode estar se referindo a uma ins-
tituição financeira, um assento, um local que armazena sangue 
para doação, uma pasta digital com vários dados ou um monti-
nho de areia na praia. A análise dos contextos é essencial para 
revelar qual é o sentido da frase sobre João. Suponhamos que no 
parágrafo anterior, o texto diz que João saiu de casa para pagar 
uma conta. Esse é o contexto temático. A avalição dele torna pro-
vável que o banco em que João está é uma instituição financeira.

Quando se fala em raciocínio lógico, muitos pensam que 
isso seria uma forma de quebrar o Sola Scriptura, pois ao usar 
a lógica, já não seria “Só a Escritura”. Mas esse é um raciocínio 
equivocado. O uso da lógica permeia toda a nossa vida. Usamos 
a lógica para fazer contas, dar e receber trocos, construir frases, 
erguer prédios, argumentar, avaliar situações, criar tecnologias, 
escrever livros e, claro, interpretar textos e falas. Não há como 
nos desvencilhar da lógica. A lógica é uma linguagem universal, 
um axioma, um dado da realidade.

Portanto, o uso de regras lógicas para interpretação do texto 
bíblico, além de não quebrar o Sola Scriptura, é um ato pressu-
posto pelo Sola Scriptura. Não há como existir Sola Scriptura sem 
o uso das regras básicas e lógicas de interpretação. Sem as regras, 
o sentido correto do texto bíblico não é extraído e, por conse-
guinte, a Escritura Sagrada deixa de ser regra para nós. Em vez do 
“Assim diz o Senhor” passamos a ter o “Assim eu acho que devo 
interpretar”. Podemos citar alguns exemplos reais de problemas 
que foram causados pela negação desses princípios.

Surgida entre os séculos 18 e 19, a teologia liberal entende 
que a Bíblia não é a Palavra de Deus, mas no máximo contém a 
Palavra de Deus, misturada a uma série de conceitos e visões 
humanas. Assim sendo, caberia a cada liberal descobrir o que na 
Bíblia é inspirado e o que não é. A teologia liberal desenvolveu 
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as mais diversas formas de negação das verdades bíblicas: a cria-
ção do mundo em seis dias literais, o dilúvio, os milagres, o nas-
cimento virginal de Jesus Cristo, a sua ressurreição física, a sua 
ascensão ao céu, o seu retorno no futuro, etc. Todas essas cren-
ças básicas foram negadas explicitamente ou reinterpretadas de 
modo alegórico, passando por cima de muitas regras básicas de 
interpretação. Na teologia liberal, portanto, encontramos a nega-
ção do Tota Scriptura, das regras básicas de interpretação e, con-
sequentemente, também do Sola Scriptura.

Mesmo não aderindo o liberalismo no sentido estrito, mui-
tos crentes flertam com uma visão “self-service” da Bíblia, onde 
as partes que não lhes agrada são ignoradas. Embora muitos que 
assim agem não tenham grande conhecimento teológico, existe 
uma corrente de cristãos teologicamente mais arrojados que 
procura dar uma fundamentação teórica mais elaborada à visão 
“self-service”. Eles desenvolvem o conceito de Jesus como a chave 
interpretativa (ou chave hermenêutica)2 da Bíblia. Em um pri-
meiro momento, isso não parece ruim. Jesus é mesmo o centro 
das Escrituras e, portanto, a Bíblia como um todo só é compreen-
dida à luz dele. No entanto, uma vez que geralmente os adeptos 
dessa visão possuem sua própria versão particular de Jesus, o con-
ceito de Jesus como chave interpretativa não passa de uma tenta-
tiva de impor à Bíblia conceitos extrabíblicos. O resultado é sem-
pre negação de partes da Escritura ou reinterpretações absurdas.

Em nichos mais progressistas, muitos crentes aderem às teo-
logias da libertação (de matiz católica) e da missão integral (de 
matiz protestante). Ambas tem a proposta de ler os evangelhos e 
a Bíblia a partir de perspectivas políticas trabalhistas, socialistas e 
marxistas. De maneira semelhante, teologias identitárias como a 

2 As expressões “chave hermenêutica” e “chave interpretativa” são sinônimas. 

Hermenêutica é o termo geralmente usado para designar algum método de 

interpretação ou mesmo a ciência da interpretação como um todo.
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feminista procuram ler a Escritura Sagrada com as lentes de seus 
respectivos nichos representados. Em todos esses casos, a Bíblia 
também não fala. Ela serve apenas de estante para filosofias e 
cosmovisões extrabíblicas e até antibíblicas em muitos de seus 
aspectos. Quando o intérprete deixa de se preocupar com o que 
a Bíblia diz em seus contextos originais, passando a se preocu-
par com uma tentativa de síntese entre Bíblia e filosofias diver-
sas, a interpretação oriunda dessa síntese já não é um reflexo da 
Palavra de Deus.

Nas igrejas neopentecostais, a teologia da prosperidade pas-
sou a ter grande aderência desde os anos 1970. Segundo essa 
teologia, Deus sempre quer nos dar riquezas e cura. O único 
impedimento seria a nossa falta de fé. A fé, portanto, nos daria 
o direito de determinar o que queremos em nossa vida. Qual é a 
base bíblica para essa teologia? Nenhuma. É claro que os adeptos 
dessa teologia usam passagens bíblicas para tentar sustentar suas 
teses. Mas existe um uso discriminado dos textos. Passagens que 
contrariam as ideias da teologia da prosperidade são ignoradas, 
enquanto passagens sobre bênçãos e fé são usadas fora de seus 
contextos. Em suma, as regras básicas de interpretação não são 
utilizadas. Aqui também a Bíblia deixa de falar por si mesma.

Entre muitos crentes, uma visão equivocada de “leitura espi-
ritual” da Bíblia os leva a pensar que interpretações baseadas em 
regras muito técnicas e estritas seriam uma maneira de ler sem o 
Espírito, atendo-se à letra fria. Para estes, a Bíblia só falaria a partir 
de leituras mais místicas e menos lógicas, onde as verdades vão 
além do texto puro e simples. Evidentemente, esse tipo de raciocí-
nio abre margem para que cada intérprete impute ao texto ideias 
que não fluem de lá, sob a justificativa de que isso seria uma lei-
tura espiritual. Cria-se assim uma hermenêutica subjetiva.

Esse modo de interpretar não é novo. Dentre as escolas de 
interpretação que surgiram ao longo da história cristã, a Escola 
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de Alexandria trabalhou muito com ideias semelhantes, sobre-
tudo entre os séculos 2 d.C. a 4 d.C. O resultado foi o desenvol-
vimento de um sistema alegórico de interpretação, cuja base era 
buscar alegorias em todo e qualquer texto bíblico. O sistema teve 
grande influência na idade média, levando muitos teólogos a 
proporem as mais equivocadas interpretações da Bíblia e as utili-
zarem como base para doutrinas.

Embora a Reforma Protestante tenha atacado a chamada ale-
gorese, propondo o método histórico-gramatical (interpretação 
baseada na análise objetiva do texto à luz dos contextos gramá-
tico e histórico), ainda vemos hoje crentes protestantes se vol-
tando a esses vícios teológicos.

Um último exemplo de desvios que podemos citar é o chamado 
“método texto-prova”. Comum nas discussões teológicas de baixo 
nível, o método consiste em citar textos bíblicos sem contextuali-
zá-los e explicá-los, na convicção de que isso prova determinada 
posição. A ideia por trás desse método é que os textos são autoevi-
dentes, não necessitando de qualquer explicação, nem de relação 
com o que o autor do texto queria dizer para o seu púbico original.

Discussões movidas ao método texto-prova são sempre enfa-
donhas e nada edificantes. Os debatedores lançam dezenas de 
textos “na mesa” e cada qual acha que provou algo. A Bíblia, no 
fim das contas, não fala por si mesma, pois ou os textos bíblicos 
são usados fora de contexto, ou são usados sem explicações que 
tornem claro como eles suportam as posições dos debatedores.

O que podemos concluir desses exemplos é que o Sola 
Scriptura, para existir e ser eficaz, precisa andar de mãos dadas 
com o Tota Scriptura e as regras básicas de interpretação. Sem 
esta associação, Sola Scriptura se torna uma expressão vazia de 
sentido e até contraditória. Se queremos levar a sério a Bíblia 
como regra de fé e prática, precisamos dominar os princípios de 
interpretação e enxergar a Bíblia como um todo inspirado.
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LIÇÃO 7

A continuidade  
dos dons do Espírito

Enfatizar o princípio bíblico do Sola Scriptura levanta algumas 
questões importantes. Uma delas é se Deus continuou utilizando 
profetas após o fechamento do cânon bíblico. Na teologia há duas 
posições principais em relação ao tema. A primeira, denominada 
cessacionismo, afirma que alguns dos chamados dons do Espírito 
Santo cessaram ao fim da era apostólica. Nesta perspectiva, os 
dons sobrenaturais que eram dados a muitos crentes na igreja pri-
mitiva, como o de cura, o de falar outro idioma sem ter aprendido 
antes e o de profetizar, não existiriam mais nos dias de hoje.

A segunda posição, denominada continuísmo, afirma que 
os dons sobrenaturais do Espírito Santo não cessaram ao fim da 
era apostólica, mas permaneceram ao longo de toda a história da 
Igreja cristã, ainda que possam ter se tornado raros na maioria 
dos contextos. Nesta visão, os dons existiriam ainda hoje, o que 
inclui o dom de profecia. Qual dessas duas posições é bíblica? 
Essa é a temática que vamos trabalhar nesta lição.
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Um dos argumentos cessacionistas para defender que alguns 
dons espirituais se extinguiram é que após a edificação da Igreja 
cristã e o fechamento do cânon bíblico, eles não seriam mais 
necessários. Falando especificamente sobre o dom de profecia, 
a ideia por trás desse argumento é que com a Bíblia completa, 
não há mais o que ser revelado por profetas. Logo, acreditar na 
continuidade do dom profético seria contrariar a suficiência das 
Escrituras Sagradas, o que poria em cheque o Sola Scriptura.

A falha primordial desse argumento é pressupor que a única 
função do dom profético é revelar doutrina. E como só a Bíblia 
pode revelar doutrina, a conclusão seria que profetas só são 
levantados para “fazer Bíblia”. Mas o pressuposto cessacionista 
é desmentido pela própria Escritura. Para entender isso, preci-
samos perceber que há dois tipos de profetas mencionados na 
Bíblia: os canônicos e os extracanônicos. Os profetas canônicos 
são aqueles que escreveram os livros e cartas que se tornaram 
parte do Canon Bíblico. Os extracanônicos são aqueles que não 
escreveram nenhum livro ou carta da Bíblia.

Podemos citar como profetas canônicos Moisés, Isaías, 
Jeremias, Ezequiel, Daniel, Miqueias, Malaquias, João, Paulo, 
Pedro, etc. Todos esses possuem livros ou cartas na Bíblia. Já 
como exemplo de profetas extracanônicos, podemos citar Hulda 
(II Cr 34:21-28), Débora (Jz 4:4-9), Natã (II Sm 7:1-17), Aías (I Rs 
11:29-40), Semaías (II Cr 11:1-4), 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), 
Ana (Lc 2:36-38), Ágabo (At 11:27-30 e 21:10) e as quatro filhas 
de Filipe (At 21:8-9). Todos esses foram chamados de profetas 
pela Bíblia, conquanto não tenham escrito nenhuma linha das 
Escrituras Sagradas.

Curiosamente, alguns profetas extracanônicos escreveram 
cartas e livros que não se encontram na Bíblia. É o caso de Elias 
(II Cr 21:12), Natã (II Cr 9:29), Aías (II Cr 9:29), Ido (II Cr 9:29; 
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12:15; 13:22), Semaías (II Cr 12:15) e Jeú (II Cr 20:34). Essas obras 
também eram inspiradas, pois se tratavam de produções de pro-
fetas verdadeiros. Contudo, não adentraram o cânon e se perde-
ram no tempo.

Com essas informações na mesa, podemos concluir que o 
dom de profecia e a inspiração não são ferramentas destinadas 
apenas a “formar Bíblia”. Ao longo de toda a história, Deus usou 
essas ferramentas para outros fins também, tais como repreender 
o povo ou um indivíduo por se desviar das Escrituras Sagradas, 
levar pessoas ao arrependimento e preparar seus contemporâ-
neos ou a próxima geração para algum acontecimento relevante 
que ocorreria num futuro breve. Vejamos alguns exemplos.

Natã não revelou uma doutrina nova para o rei Davi em II 
Sm 12:1-12. Apenas recebeu revelação de Deus a respeito de um 
grave pecado do rei e confrontou o monarca. Elias passou todo o 
seu ministério (descrito nos livros de Reis e Crônicas) alertando e 
repreendendo todo um povo que estava desviado das Escrituras 
e de Deus. Hulda, ao ser procurada pelos servos do rei Josias, que 
desejava ser orientado sobre o chamado Livro da Lei (provavel-
mente Deuteronômio), apenas confirmou o que o livro dizia e 
profetizou algo sobre o destino de Israel e do rei (II Rs 22:3-20).

No Novo Testamento, vemos ainda que João Batista foi 
designado para pregar sobre a necessidade de arrependimento 
do povo e sobre a vinda do Messias (Mt 3:1-12). Já Ágabo aparece 
no NT oferecendo duas profecias: uma para toda a comunidade 
que vivia na região da Judeia (At 11:27-30) e outra para Paulo 
(At 21:10-14). Nas duas, a intenção era alertar sobre eventos de 
um futuro breve que teriam consequencias negativas.

Em nenhum desses casos, a fé no profeta extracanônico 
substituiu a Bíblia. Em nenhum desses casos, alguma doutrina 
nova foi revelada ou alguma doutrina bíblica foi modificada. 
A função desempenhada foi outra. O profeta foi um meio que 
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Deus utilizou para enfatizar as Escrituras e preparar os ouvintes 
para situações difíceis que viriam. Nada de novas regras e crenças 
fundamentais. Nada de informações contrariando as Escrituras 
Sagradas. Portanto, nada de quebra do Sola Scriptura.

Talvez valha a pena reforçar aqui algo que vimos na lição 
número 2: Sola Scriptura não significa que não podemos crer em 
nenhuma informação extrabíblica. A maioria esmagadora dos 
conhecimentos que temos não advém diretamente da Bíblia. 
Sola Scriptura significa que não podemos crer em nenhuma dou-
trina extrabíblica.

Podemos definir doutrina aqui, a despeito de possíveis usos 
distintos desse termo, como qualquer crença básica para a fé 
cristã geral, ou qualquer prática imposta ou proibida de modo 
normativo. Falando em linguagem simples, doutrina tem a ver 
com regra. É o que se deve ou não crer, o que se deve ou não fazer. 
A expressão comum no protestantismo para se referir à posição 
da Bíblia na vida do crente – “regra de fé e prática” – diz respeito a 
esse tipo de percepção normativa.

Nesta definição, podemos chamar de doutrina pontos como: 
a existência de um Deus Criador; a sua natureza triúna; a onipo-
tência, onisciência e onipresença desse Deus; o seu amor e moral 
absolutos; a queda do homem; o sacrifício vicário de Jesus; a sal-
vação pela graça mediante a fé; a existência de uma Lei moral que 
nos determina não assassinar, não roubar, não adulterar, honrar 
pai e mãe, amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus 
acima de todas as coisas; etc.

Diferente de doutrina, podemos chamar de informação qual-
quer conhecimento que não tem caráter doutrinário. Ou seja, 
não é uma crença básica para a fé cristã, não impõe ou proíbe 
alguma prática de modo normativo, nem modifica doutrinas já 
reveladas pela Bíblia. Vimos na lição 2, como exemplos de infor-
mações históricas, o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares 
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Cabral, a morte do apóstolo Paulo por decapitação e a morte do 
apóstolo Pedro por crucificação. Não são informações bíblicas. 
Mas também não possuem caráter doutrinário.

Trazendo isso para a questão dos profetas, trazer novas infor-
mações não é quebrar o Sola Sciptura. O já citado profeta Ágabo 
predisse, por exemplo, que haveria fome na região da Judeia 
(At  11:27-30). Não havia ali doutrina nova, mas apenas uma 
informação sobre um evento que ocorreria em um futuro breve. 
A informação dada serviu para que a Igreja separasse mantimen-
tos para os irmãos mais necessitados.

Voltando para os dons espirituais no geral, a principal falha 
do argumento cessacionista é deduzir, por inferência, que alguns 
dons não são mais necessários à Igreja de Cristo. O problema aqui 
é que somente Deus pode dizer o que é ou não necessário à Igreja. 
Na falta de um texto bíblico claro e específico nesse sentido, não 
cabe a nós afirmar a extinção dos dons. Pode-se afirmar, com 
base em experiência, sua redução em relação ao período apos-
tólico, mas nunca a sua extinção. Isso seria dizer mais do que a 
Bíblia diz.

Neste ponto, a argumentação continuísta parece ter um 
maior respaldo bíblico. Paulo, escrevendo aos tessalonicenses, 
os exorta a não desprezarem as profecias, mas fazerem avaliação 
das mesmas (I Ts 5:19-22). Aos romanos, o apóstolo fala dos dons 
espirituais como uma realidade necessária na Igreja e que faz 
parte da vida eclesiástica comum (Rm 12:3-8). Ele menciona os 
dons da profecia, do ministério, do ensino, da exortação, da con-
tribuição, da presidência e da misericórdia. Aos coríntios, Paulo 
também fala dos dons como parte fundamental da vida da Igreja 
(I Co 12:4-12). Ele ressalta a relevância da diversidade de dons, 
listando os dons da sabedoria, da palavra do conhecimento, da 
fé, da cura, dos milagres, do discernimento de espíritos, das lín-
guas e da profecia.
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Paulo ainda monta outra lista de dons alguns versos adiante, 
incluindo os dons de ser mestre, de administrar e de ajudar 
(v. 27-30). Ele termina a lista instigando a comunidade a buscar 
os melhores dons. Em I Corintios 14, após um interlúdio falando 
sobre a supremacia do amor sobre todos os dons, Paulo indica 
que o dom de profecia era o mais edificante (vs. 1-5).

Notemos que além de não haver indicativo, nesses textos, de 
que os dons eram exclusivos para a era apostólica, muitos deles 
claramente permanecem, como o de sabedoria. Isso nos obriga a 
entender que os outros dons também continuam, mesmo que a 
recorrência de cada um possa diferir.

A posição do apóstolo Paulo encontra base no Antigo 
Testamento. Lemos nas Escrituras Hebraicas que sem profecia o 
povo se corrompe (Pv 29:18), que os servos de Deus devem crer 
nos profetas para prosperar (II Cr 20:14-17)1 e que nos últimos 
dias Deus derramará seu Espírito ostensivamente, de modo que 
muitos profetizarão (Jl 2:28-29).2

Todos esses textos parecem apontar para os dons como fer-
ramentas divinas que possuem utilidade e eficácia em variados 
contextos, fazendo parte do cotidiano da Igreja Cristã. Ainda que 
se assuma que alguns dons se tornaram mais raros que outros 
após o período apostólico, não há razão para concluir apressada-
mente que Deus não pode utilizar esses mesmos dons hoje.

No caso específico do dom de profecia, fica claro que a figura 
do profeta extracanônico não contradiz o Sola Scriptura, posto 

1 No contexto em questão, o rei Josafá creu em um profeta extracanônico 

chamado Jaziel.

2 Pedro indica que essa promessa se cumprir já entre os discípulos, na festa do 

Pentecostes, algumas semanas após a ascensão de Jesus Cristo ao céu (At 

2:16:21). Mas o texto de Joel 2:28-29 indica que o cumprimento da profecia 

se dá nos últimos dias. É razoável concluir o cumprimento no Pentecoste foi 

parcial, um ponto de partida para um cumprimento contínuo ao longo dos 

séculos e um prelúdio para o cumprimento final antes da volta de Jesus.
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que sua função não é revelar novas doutrinas ou modificar dou-
trinas já existentes. Assim, qualquer profeta extracanônico que 
se atenha à sua função legítima, sem assumir prerrogativas que 
competem apenas à Escritura Sagrada, pode ser um profeta ver-
dadeiro. Cabe à igreja avaliar o que ele diz.
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LIÇÃO 8

Ellen White e o Sola Scriptura

Uma das mais destacadas pioneiras do movimento adventista foi 
a escritora americana Ellen White (1827-1915). Considerada uma 
profetisa extracanônica pela congregação, a Sra. White afirmava 
ter visões que vinham da parte de Deus e escrever mensagens 
cujo conteúdo era inspirado pelo Espírito Santo.

Ao longo de seis décadas, a escritora desempenhou papel 
fundamental na orientação da igreja, aconselhando, exortando 
e repreendendo líderes e leigos. Ela escreveu milhares de cartas 
contendo conselhos para indivíduos, famílias e igrejas, além de 
centenas artigos sobre assuntos religiosos, dezenas de livros com 
teor histórico-evangelístico e muito material sobre saúde.

Embora nunca tenha tido um cargo formal na liderança da 
IASD, White teve influência direta em decisões administrativas 
importantes como: a criação das primeiras editoras da igreja, o 
envio dos primeiros missionários da congregação para outras 
partes do mundo, a adequação das escolas adventistas a um cur-
rículo que não sucumbisse ao secularismo, a criação de centros 
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médicos adventistas, etc. Cada um dos conselhos dados nessas 
áreas foram atribuídos por ela à visões ou inspiração divina.

O amplo trabalho profético de Ellen White no adventismo 
levanta, evidentemente, uma questão: a profetisa (ou mensa-
geira, como ela preferia se intitular) respeitava o Sola Scriptura? 
Ou sua obra fere o princípio bíblico-protestante? Mais que isso: 
Ellen White falou alguma vez sobre Sola Scriptura? E como ela 
via a Reforma Protestante? Vamos trabalhar esses temas.

Pode parecer surpreendente para alguns, mas Ellen White 
escreveu muito a respeito do Sola Scriptura. E sempre em tom de 
exaltação do princípio. Para se ter uma ideia, no livro Conselhos de 
Ellen White sobre Sola Scriptura, cataloguei o expressivo número 
de 110 citações da mensageira em relação ao tema. Embora 
nunca tenha usado a expressão latina – Sola Scriptura –, Ellen 
White referia-se ao princípio a partir das expressões “a Bíblia e a 
Bíblia somente”, “única regra de fé e prática” e “única regra de fé 
e doutrina”. Ademais, ela chamava o Sola Scriptura de “o grande 
princípio protestante” e o “fundamento da Reforma”.1 Vejamos 
algumas passagens que sintetizam o pensamento da Sra. White.

Escrevendo um artigo intitulado “Bençãos do Estudo da 
Bíblia” para o periódico The Signs of the Times, em 1893, Ellen 
White afirma:

Se os pilares de nossa fé não resistirem ao teste da in-
vestigação, é hora de sabermos disso, pois é tolice nos 
firmar em nossas ideias e pensar que ninguém deve in-
terferir em nossas opiniões. Que tudo seja trazido para 
a Bíblia, pois é a única regra de fé e doutrina. Devemos 
estudar a verdade por nós mesmos; não se deve esperar 
que nenhuma pessoa viva pense por nós, não impor-
ta quem seja essa pessoa ou em que posição ela possa 

1 WHITE, Ellen G. O Grande Conflito, p. 186, 204, 205, 243 e 249.
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estar. Não devemos considerar nenhum ser humano 
como um critério perfeito para nós. Devemos acon-
selhar-nos juntos e estar sujeitos uns aos outros, mas 
ao mesmo tempo devemos exercitar a capacidade que 
Deus nos deu de aprender o que é a verdade.2

Neste trecho, White não só coloca a Bíblia como única regra 
de fé e doutrina como convoca as pessoas a provarem suas cren-
ças básicas pelas Escrituras e estudarem por si mesmas. Ela rejeita 
a prática de aceitar algo só porque outra pessoa disse. Um ponto 
que se destaca aqui é o equilíbrio da mensageira. Ela nos exorta a 
estudar a Bíblia por nós mesmos, mas ressalta que isso não quer 
dizer que não possamos pedir ajuda. O conselho é para que a 
ajuda não suplante nosso dever de raciocinar.

No livro O Grande Conflito, refletindo sobre a rejeição das 
verdades bíblicas pelas multidões, White comenta:

As multidões rejeitam a verdade das Escrituras, por 
ser ela contrária aos desejos do coração pecaminoso e 
amante do mundo; e Satanás lhes proporciona os en-
ganos que amam. Mas Deus terá sobre a Terra um povo 
que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de 
todas as doutrinas e base de todas as reformas.3

White continua dizendo que nem intelectuais, nem cien-
tistas, nem credos ou decisões de concílios deveriam ser vistos 
“como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa”. 
Para ela, “Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, deve-
mos pedir em seu apoio um claro ‘Assim diz o Senhor’” – uma 

2 The Signs of the Times, 6 de Fevereiro de 1893. “Bençãos do Estudo da 

Bíblia”. Disponível na íntegra em <https://m.egwwritings.org/en/book/820- 

.11451#11458>.

3 WHITE, Ellen G. O Grande Conflito, p. 594-595.



Davi calDas66

referência à Bíblia. A mensageira também aponta que Satanás 
induz as pessoas a olharem para “bispos, pastores, professores de 
teologia, como seus guias, em vez de examinarem as Escrituras a 
fim de, por si mesmos, aprenderem seu dever”. Assim, quando 
ele domina tais líderes, “pode influenciar as multidões de acordo 
com sua vontade”.4

É interessante mencionar que essas citações pertencem 
a um capítulo de O Grande Conflito intitulado Nossa Única 
Salvaguarda, que também é uma referência à Bíblia. Ressalta-se 
que no contexto deste capítulo, White expõe a ideia de que no 
fim dos tempos, o Anticristo trabalhará com sinais, prodígios e 
mensagens tão convincentes que será impossível distinguir entre 
o verdadeiro e o falso “sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo 
testemunho destas toda a declaração e todo o prodígio devem 
ser provados”. Por essa razão, ela prediz que o povo de Deus no 
fim dos tempos terá essa compreensão radical a respeito do Sola 
Scriptura. E disso dependerá nossa fidelidade a Deus e proteção 
contra os enganos do Diabo.

A obra O Grande Conflito, diga-se de passagem, conta a histó-
ria de muitos reformadores e pré-reformadores, tais como Pedro 
Valdo, Wycliffe, Lutero, Calvino, Zuínglio, etc. E todos os relatos 
são extremamente elogiosos. O intuito da obra de White é clara-
mente instilar no leitor admiração pela Reforma.

Outra passagem interessante de White a respeito do Sola 
Scriptura se encontra no livro Conselhos aos professores, pais e 
estudantes. Instigando o estudo da Bíblia, ela explica como que a 
Bíblia pode ser sua própria intérprete:

A Bíblia interpreta-se a si mesma. Um texto deve ser 
comparado com outro. O estudante deve aprender a 

4 Ibidem.
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encarar a Palavra como um todo, e ver a relação de suas 
partes. Deve adquirir conhecimento de seu grandioso 
tema central, ou seja, do propósito original de Deus em 
relação ao mundo, da origem do grande conflito, e da 
obra da redenção. 5

White aqui está falando sobre a necessidade de avaliar os tex-
tos à luz dos contextos (algo que estudamos na lição 6). Ela con-
tinua mais adiante falando sobre a necessidade de valorizar tanto 
o Antigo quanto o Novo Testamento para que a interpretação seja 
coerente. Em suas palavras: “O Velho Testamento derrama luz 
sobre o Novo, e o Novo sobre o Velho. Cada qual é uma revelação 
da glória de Deus, em Cristo”.6

Algo comum nos escritos de Ellen White é a sua aplicação 
prática do Sola Scriptura às mais diversas situações da vida. Em 
relação ao sermão, por exemplo, ela diz:

As palavras da Bíblia, e a Bíblia somente, deviam ser ou-
vidas 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 comunica vida.7

Em outra ocasião, ao repreender várias práticas errôneas de 
alguns administradores da Pacific Press (uma das editoras da 
IASD), White apela para o Sola Scriptura como remédio:

Princípios bíblicos bem definidos não são comuns en-
tre os administradores da Pacific Press. O trabalho não 

5 WHITE, Ellen G. Conselhos aos Professores, pais e estudantes, p. 462.

6 Ibidem.

7 WHITE, Ellen G. Profetas e Reis, p. 320-321.
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é feito segundo os princípios de Deus. É necessária uma 
mudança porque o Deus da glória não é engrandecido. 
Deve haver uma limpeza do Escritório. Estamos nos 
aproximando do julgamento e Deus diz: Eu me voltarei 
e destruirei tudo até que a Bíblia seja exaltada como a 
regra de fé e prática. A fraca luz da tradição não é neces-
sária para tornar as Escrituras compreensíveis como re-
gra de vida e padrão de caráter. Na Bíblia, o dever do ho-
mem para com Deus e seus semelhantes é esclarecido. 
Cada obrigação é revelada, cada privilégio declarado. 
O perigo do homem reside em se desviar de um claro 
‘Assim diz o Senhor’. Esse desvio coloca um véu diante 
do rosto para que não haja uma visão do Invisível. Deus 
diz: Sua fé e sua prática devem ser diferentes do que são 
agora. Pesquise e descubra o que Deus requer”.8

É importante destacar que Ellen White não apenas fazia da 
Bíblia o padrão absoluto de fé e prática. Ela também proibia que 
seus escritos fossem usados dessa maneira. Escrevendo ao irmão 
Colcord, ela exorta:

No trabalho público não dê destaque e não cite o que a 
irmã White escreveu, como autoridade para sustentar 
suas posições. Fazer isso não aumentará a fé nos tes-
temunhos. Traga suas evidências, claras e simples, da 
Palavra de Deus. Um “Assim diz o Senhor” é o testemu-
nho mais forte que você pode apresentar ao povo. Que 
ninguém seja educado a olhar para a irmã White, mas 
para o Deus poderoso, que dá instruções à irmã White.9

8 WHITE, Ellen G. Carta 57, 1901. Aos gerentes da Pacific Press. Disp. na íntegra 

em <https://m.egwwritings.org/en/book/14066.10126001?hl>.

9 WHITE, Ellen G. Carta 11, 1894. Ao casal Colcord. Disponível na íntegra em: 

<https://m.egwwritings.org/en/book/5177.1#11>. Presente no compilado 

Mensagens Escolhidas, V3, p. 29-30.
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Os chamados Testemunhos eram as cartas com conselhos que 
ela escrevia. Com o tempo, essas cartas foram agrupadas por ela 
em volumes de livros para a igreja, ocultando-se os nomes das 
pessoas a quem se destinavam as cartas originalmente. Ao longo 
de seu ministério, nove volumes foram produzidos, somando 
cerca de cinco mil páginas.

Por mais edificantes que esses volumes pudessem ser, em 
várias ocasiões White repreendeu irmãos que não estudavam a 
Bíblia o suficiente, mas queriam orientação dela para tudo. Ela 
chega a dizer:

Vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se 
tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com 
o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição 
cristã, não necessitariam dos Testemunhos. E porque 
negligenciaram se familiarizar com o Livro inspirado 
de Deus, Ele procurou alcançar vocês por meio de tes-
temunhos simples e diretos, chamando a sua atenção 
para as palavras da inspiração que negligenciaram obe-
decer, e insistindo com vocês para modelarem a vida de 
acordo com os seus ensinamentos puros e elevados.10

White deixa claro que a própria existência do seu trabalho de 
conselheira inspirada não precisaria existir se os irmãos estudas-
sem e aplicassem mais a Bíblia às suas vidas. Ou seja, seus escri-
tos eram um meio, não o fim. Mais adiante, ela diz:

Os Testemunhos não estão destinados a comunicar 
nova luz; e sim a imprimir fortemente na mente as ver-
dades da inspiração que já foram reveladas. Os deveres 
do homem para com Deus e seu semelhante estão cla-

10 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja, V5, p. 663-667; ver também 

Testemunhos para a Igreja, V2, p. 605-606.
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ramente discriminados na Palavra de Deus, mas poucos 
de vocês se têm submetido em obediência a essa luz.11

Uma das mais conhecidas passagens de Ellen White sobre 
o papel do dom profético sintetiza bem a razão de ela rejeitar o 
uso de seus próprios escritos como Bíblia. Ela diz que “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”.12 
Os escritos dela não eram exceção à regra. Em outro conselho, 
White é ainda mais contundente. A mensageira reclama de como 
alguns irmãos estavam consultando a ela e seu marido mais do 
que as Escrituras. Eis uma das partes mais relevantes do texto:

O irmão e a irmã White estão se empenhando pela pu-
reza de vida, lutando para produzir frutos de santida-
de; todavia, são apenas errantes mortais. Muitos vêm a 
nós com a pergunta: Devo fazer isto? Devo envolver-me 
nesta empreitada? Ou, com relação ao vestuário: Devo 
usar este ou aquele artigo? Respondo-lhes: Vocês pro-
fessam ser discípulos de Cristo. Estudem suas Bíblias. 
Examinem cuidadosamente e com oração a vida de 
nosso querido Salvador quando habitava entre os ho-
mens na Terra. Imitem-na e não se desviarão do cami-
nho estreito.13

A convicção de White de que ninguém precisava crer no 
que ela dizia apenas porque ela dizia é digna de nota. Ao exortar 
os irmãos a levarem a sério o cuidado com a saúde, bem como 
outras questões, diz:

11 Ibidem.

12 WHITE, Ellen G. O Grande Conflito, p. 7.

13 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja, V2, p. 119-121
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Não solicito, porém, que acatem minhas palavras. 
Ponham a irmã White de lado. Não citem outra vez as 
minhas palavras enquanto viverem, até que possam 
obedecer a Bíblia. Quando fizerem da Bíblia o seu ali-
mento, a sua comida e sua bebida, quando fizerem do 
princípios dela os elementos de seu caráter, conhecerão 
melhor como receber conselho de Deus. Enalteço a pre-
ciosa Palavra diante de vocês neste dia. Não repitam o 
que eu declarei, afirmando: “A irmã White disse isto” e 
“a irmã White disse aquilo”. Descubram o que o Senhor 
Deus de Israel diz, e façam então o que Ele ordena.14

Também digno de nota é o modo como White desejava que 
fossem tratadas as pessoas sinceras que queriam entrar na IASD, 
mas ainda tinham dúvidas sobre o seu dom profético. Para ela, 
“Essas pessoas não devem ser separadas dos benefícios e privi-
légios de membros da igreja, se no demais a sua vida cristã se 
prova correta, e tenham um bom caráter cristão”.15 Ela conside-
rava razoável que algumas pessoas tivessem dificuldade de crer, 
já que existiam muitos falsos profetas. White também repreende 
alguns irmãos que não lidavam bem com a questão. Ela aponta:

De alguns foi requerido que apoiassem as visões, quan-
do não poderiam fazê-lo de sã consciência; assim, mui-
tas pessoas sinceras foram levadas a assumir posiciona-
mento contrário às visões e à congregação, o que nunca 
teria acontecido se a questão houvesse sido tratada com 
discrição e misericórdia.16

14 WHITE, Ellen G. Manuscrito 43, 1901. Discurso aos delegados de uma assem-

bleia da Associação Geral. Presente no compilado Mensagens Escolhidas, 

V3, p. 33.

15 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja, V1, p. 328-329.

16 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja, V1, p. 383.
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O que podemos concluir desses textos é que Ellen White 
nunca colocou seus escritos como uma nova fonte de doutrina, 
um novo padrão de conduta ou uma prova de fé e comunhão. 
Seu trabalho era pastoral. Ela fazia aplicações bíblicas ao seu 
tempo, apontava para a necessidade de estudar as Escrituras e 
incentivava os irmãos a provarem seus conselhos pela Bíblia.

Esses fatos tem implicações importantes no modo como 
lemos, interpretamos e aplicamos os escritos de Ellen White. Por 
exemplo, se Ellen White é inspirada e defende o Sola Scriptura, 
qualquer texto seu que pareça, num primeiro momento, criar 
nova regra que não está na Bíblia, certamente não está sendo 
interpretado do modo correto. Afinal, uma pessoa inspirada 
por Deus não pode contradizer o princípio do Sola Scriptura. 
Da mesma forma, se alguém pretender fazer uso dos escritos de 
Ellen White para defender certa doutrina ou interpretação, em 
vez de fazê-lo pela própria Bíblia, estará contradizendo a própria 
profetisa, já que ela não aprovava esse tipo de procedimento.

Trataremos essas e outras implicações de maneira mais deta-
lhada nas próximas lições. Para os fins desta lição, a suma é que 
Ellen White estava ciente do princípio do Sola Scriptura e procu-
rou exaltá-lo, apontando a posição única da Bíblia e pondo seus 
escritos como submissos às Escrituras.
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LIÇÃO 9

Ellen White e os demais Solas

Seguindo o padrão deste guia de estudo, também devemos tra-
tar da relação de Ellen White com os demais Solas da Reforma. 
O tema é relevante para termos um panorama mais fiel de quem 
foi Ellen White. Se ao fim dessa apresentação chegarmos à con-
clusão de que ela defendia ardorosamente os cinco Solas da 
Reforma, poderemos tratá-la legitimamente como protestante. 
E uma vez que se entenda os princípios protestantes como bíbli-
cos, saber que White foi realmente protestante é um passo pri-
mordial para avaliar se ela foi ou não uma profetisa verdadeira.

Começando pelo Solus Christus, é importante mencionar 
que Ellen White teve papel fundamental na condução da Igreja 
Adventista a uma visão mais cristocêntrica. O adventismo das 
primeiras décadas possuía tendências antitrinitarianas e vinha 
desenvolvendo uma ênfase maior na lei do que em Cristo. 
A  maneira que White encontrou de combater esses males foi 
escrever livros como Caminho a Cristo (1890), O Maior Discurso 
de Cristo (1896), O Desejado de todas as nações (1898) e Parábolas 
de Jesus (1900) – todos, evidentemente, com foco em Cristo.
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É n’O Desejado de Todas as Nações que encontramos uma das 
mais contundentes passagens de Ellen White sobre a divindade 
de Jesus. Ela diz:

Em Cristo há vida original, não emprestada, não deriva-
da. “Quem tem o Filho tem a vida” (1 João 5:12). A divin-
dade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. 
“Quem crê em Mim”, disse Jesus, “ainda que esteja mor-
to viverá; e todo aquele que vive, e crê em Mim, nunca 
morrerá. Crês tu isto?” (João 11:25-26).1

No mesmo livro ela também versa sobre a divindade e a per-
sonalidade do Espírito Santo:

Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da 
poderosa operação da terceira pessoa da Divindade, a 
qual viria, não com energia modificada, mas na plenitu-
de do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que 
foi realizado pelo Redentor do mundo.2

Sobre o problema do legalismo, Ellen White comenta em um 
artigo sobre como muitos irmãos vinham cedendo a essa tendên-
cia até 1888, ano em que uma conferência bíblica na cidade de 
Mineápolis tratou a questão da justificação pela fé. Lemos:

Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar 
fixo em Sua divina pessoa, em Seus méritos e em Seu 
imutável amor pela família humana. Todo o poder foi 
entregue em Suas mãos, para que Ele pudesse dar ricos 
dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de 
Sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensa-
gem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira 

1 WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações, p. 372.

2 Ibidem, p. 552.
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mensagem angélica que deve ser proclamada com alto 
clamor e regada com o derramamento de Seu Espírito 
Santo em grande medida.

O Salvador crucificado deve aparecer em Sua eficaz 
obra como o Cordeiro sacrificado, sentado no trono, 
para dispensar as inestimáveis bênçãos do concerto, os 
benefícios que Sua morte concederia a cada alma que 
nEle cresse. João não podia exprimir em palavras esse 
amor; era profundo e amplo demais; ele apela à famí-
lia humana para que o contemple. Cristo intercede pela 
igreja nas cortes celestiais, lá em cima, rogando por 
aqueles por quem pagou o preço da redenção — Seu 
próprio sangue. Os séculos, o tempo, nunca poderão 
diminuir a eficácia de Seu sacrifício expiatório. A men-
sagem do evangelho de Sua graça devia ser dada à igreja 
em linhas claras e distintas, para que não mais o mundo 
dissesse que os adventistas do sétimo dia falam na lei, 
na lei, mas não ensinam a Cristo nem nEle creem.3

Há muitas outras passagens que poderíamos citar. White 
ensina, por exemplo, que só Cristo pode remover o fardo do 
pecado4 e que “Cristo é o mediador da comunicação dos homens 
com Deus, e de Deus com os homens”.5 Ela também sustenta que 
“O Senhor não requer que façamos algo difícil para que tenha-
mos o perdão dos nossos pecados”. Para ela, Deus não exige “lon-
gas e cansativas peregrinações” e “dolorosas penitências”, mas 
confissão a Deus e abandono do pecado. Assim, o caso é “levado 
ao único verdadeiro Mediador, nosso grande Sumo Sacerdote”, 
Cristo, que pode “purificar-nos de toda mancha de iniquidade”.6

3 WHITE, Ellen G. Testemunhos para Ministros e Obreiros, p. 91-93.

4 WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações, p. 228.

5 Ibidem, p. 91.

6 WHITE, Ellen G. Caminho a Cristo, p. 24.
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Passando para os princípios Sola Gratia e Sola Fide, um dos 
melhores compilados post-mortem dos escritos da Sra. White 
sobre o tema é o livro Fé e Obras. Ali é possível ler passagens 
como esta:

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 se-
res criados. Se a fé e as obras adquirissem o dom da sal-
vação para alguém, o Criador estaria em obrigação para 
com a criatura. Eis aqui uma oportunidade para a falsi-
dade ser aceita como verdade. Se alguém pode merecer 
a salvação por alguma coisa que faça, encontra-se, en-
tão, na mesma posição que os católicos para fazer peni-
tência por seus pecados. A salvação, nesse caso, consiste 
em parte numa dívida, que pode ser quitada com o pa-
gamento. Se o homem não pode, por qualquer de suas 
boas obras, merecer a salvação, então ela tem de ser in-
teiramente pela graça, recebida pelo homem como pe-
cador, 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”.7

Em outro trecho, exaltando o sacrifício de Jesus, White pon-
tua que 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”.8 
Ou seja, para todos os habitantes do céu, os méritos de Cristo e 

7 WHITE, Ellen G. Fé e Obras, p. 17.

8 Ibidem, p. 21.
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a dívida humana são indiscutíveis. A salvação reside apenas no 
sangue de Cristo derramado na cruz.

Um ponto muito interessante desenvolvido por White é que 
a própria fé não gera mérito, embora seja o meio pelo qual Deus 
nos salva. Lemos:

Há o perigo de considerar que a justificação pela fé 
concede algum mérito à fé. Quando aceitamos a justi-
ça 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 veem” (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 cora-
ção, 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 úni-
ca 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.9

Para White, portanto, a fé é o requisito que Deus impõe ao 
homem para ser salvo, mas que não muda minimamente o fato 

9 Ibidem, p. 22.
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de que, pelas nossas obras e condição pecaminosa, merecíamos 
a morte eterna.

Quanto ao princípio Soli Deo Gloria, o próprio livro Fé e 
Obras possui algumas passagens interessantes que poderiam ser 
citadas. Uma delas diz o seguinte:

O homem quebrou a lei de Deus, e, por intermédio 
do Redentor, foram feitas novas e recentes promessas 
numa base diferente. Todas as bênçãos precisam vir por 
meio de um Mediador. Agora todo membro da família 
humana está inteiramente entregue nas mãos de Cristo, 
e tudo que possuímos — quer seja o dom de dinheiro, 
de casas, de terras, de faculdades de raciocínio, de força 
física, ou de talentos intelectuais — nesta vida presente, 
e as bênçãos da vida futura, é colocado em nosso po-
der como tesouros de Deus a serem aplicados fielmente 
para benefício do homem. Todo dom é assinalado pela 
cruz e traz a imagem e a inscrição de Jesus Cristo. Todas 
as coisas provêm de Deus. Desde os menores benefícios 
até à maior bênção, tudo flui através do único Conduto 
— uma mediação sobre-humana salpicada com o san-
gue cujo valor é inestimável porque era a vida de Deus 
em Seu Filho.10

Nesta passagem, Ellen White desdobra o Soli Deo Gloria a 
partir do Solus Christus. Para a mensageira, o fato de Cristo ter 
morrido por nós reforça nossa obrigação de glorificar a Deus 
com tudo o que Ele nos dá.

Outra passagem interessante está no já bastante citado 
O Desejado de Todas as Nações. Comentando sobre a hipocrisia e 
o egoísmo dos fariseus, White explica os efeitos da fé verdadeira, 
em oposição à fé hipócrita:

10 Ibidem, p. 19.
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O poder de Deus, somente, pode expulsar o egoísmo e 
a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de Sua operação. 
Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e o fingi-
mento, quando nos leva a buscar a glória de Deus e não 
a nossa, podemos saber que é da devida espécie. “Pai, 
glorifica o Teu nome” (João 12:28), era a nota tônica da 
vida de Cristo e, se O seguirmos, essa será a nota predo-
minante em nossa vida.11

Diante desses textos podemos concluir que Ellen White 
levava a sério todos os Solas da Reforma. A mensageira defen-
dia a centralidade de Cristo contra o legalismo e o antitrinitaria-
nismo, insistia que o homem não tinha nenhum mérito na sua 
salvação, ensinava que o poder para vencer o pecado vem todo 
de Deus, e sustentava o dever de glorificar ao Senhor, pois Cristo 
Jesus nos comprou com seu sangue.

Independente de qual opinião o leitor possui a respeito 
do dom profético de Ellen White até este momento, uma coisa 
é certa: existem boas evidências de que ela foi uma genuína 
cristã protestante. Evidentemente, as citações que trabalhamos 
aqui são apenas uma pequena parte de tudo o que ela escreveu 
sobre esses temas. Mas são também um bom ponto de partida 
para estudar sua vida e obra. Ainda que o leitor tenha dúvidas 
sobre seu dom profético, não há mal algum em reconhecer que 
ela falou muitas verdades a respeito de Cristo, da graça, da fé e da 
glória que nós devemos a Deus. E se esse é o caso, o leitor cristão 
protestante pode se beneficiar de seus escritos.

O meu conselho àqueles que estão conhecendo a obra de 
Ellen White é semelhante ao conselho do apóstolo Paulo em 
I  Ts  5:20-21 sobre profecias. Para Paulo, não deveríamos des-
prezar as profecias, mas avalia-las. Eu digo: não desprezem os 

11 WHITE, Ellen G. O Desejado de Todas as Nações, p. 287.
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escritores cristãos de outras denominações sem uma benevolente 
avaliação prévia. Examinem o que eles escreveram da maneira 
mais honesta e profunda quanto possível e retenham aquilo que 
é bom. Não há absolutamente nada a perder neste procedimento 
simples, sábio e cristão.
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LIÇÃO 10

A IASD e os escritos  
de Ellen White

Vimos nas lições anteriores que Ellen White nunca pretendeu 
que seus escritos tivessem a mesma autoridade normativa que 
a Bíblia Sagrada. Ela defendia os cinco Solas, incluindo o Sola 
Scriptura, repreendendo aqueles que usavam seus escritos como 
Bíblia. A questão que surge aqui é: a Igreja Adventista do Sétimo 
Dia como instituição entendeu isso? Como a doutrina adventista 
enxerga os escritos da Sra. White? Vamos averiguar.

Antes de citar as principais fontes denominacionais com 
as quais temos trabalhado neste guia, é importante mencionar 
como as pessoas mais próximas de Ellen White tratavam os seus 
escritos. Esposo da profetisa e crente em seu dom, Tiago White 
afirmou o seguinte em 1851:

Todo cristão deve tomar a Bíblia como uma regra per-
feita de fé e dever. Deve orar fervorosamente pelo au-
xílio do Espírito Santo ao pesquisar as Escrituras em 
busca de toda a verdade e todo o seu dever. Ele não se 
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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 extremamen-
te 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 apren-
der nosso dever em “toda boa obra”.1

Aqui Tiago White demonstra que o dom de profecia era legí-
timo, porém nunca para tomar o lugar da Bíblia. Ele mantém o 
mesmo entendimento ao longo dos anos, conforme pode ser 
lido em uma declaração escrita dezessete anos depois:

Não parece ser desejo do Senhor ensinar as questões 
bíblicas a Seu povo por meio dos dons do Espírito [refe-
rência à inspiração, visões e sonhos proféticos] enquan-
to Seus servos não examinarem diligentemente Sua 
Palavra. [...] Permitamos que os dons tenham seu devi-
do 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 ilu-
minar 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 conve-
niente, o corrija, traga-o de volta para a Bíblia e o salve.2

Uriah Smith, um dos pioneiros do movimento adventista, 
também tinha opinião semelhante. Em um artigo escrito em 
1883, ele afirma que sempre acreditou na “perpetuidade dos 

1 Review and Herald, 21 de abril de 1851.

2 Ibidem, 25 de fevereiro de 1868.
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dons espirituais”, mas que nunca creu “que estas, ou qualquer 
outra manifestação dos dons espirituais, mantiveram-se no nível 
das Escrituras”.3 Anos antes, ele já havia respondido a críticos 
que alegavam ser a doutrina do santuário4 baseada nas visões de 
Ellen White. Sua resposta fora:

Centenas de artigos foram escritos [pelos adventistas] 
sobre o assunto [do santuário]. Mas em nenhum de-
les 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 vis-
ta 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.5

William Clarence White, um dos filhos da mensageira e seu 
assistente por décadas, entendia que todos os irmãos em cargos 
influentes da igreja deveriam ser encorajados “a serem estudan-
tes da Bíblia e estudantes fiéis de história”. Agindo assim, eles 
poderiam “saber por si mesmos” e “provar para as pessoas que 
não aceitam nossos livros denominacionais como autoridade, os 
pontos que nós mantemos como um povo”.6

Este é apenas um pequeno apanhado de como pensavam 
aqueles que conviveram com Ellen White e que criam no seu 
dom profético. Historicamente é bem estabelecido que os prin-
cipais líderes da IASD nas primeiras décadas não faziam uso de 
Ellen White como uma “segunda Bíblia”.

3 Ibidem, 14 de agosto de 1883.

4 Uma das doutrinas bíblicas sustentadas pela IASD. Trataremos melhor dela na 

lição 11.

5 Review and Herald, 22 de dezembro de 1874.

6 WHITE, William C. “Carta ao irmão Eastman”, Novembro de 1912.
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Dito isto, podemos avançar para os livros que temos usado 
como base neste guia. Comecemos pelo mais antigo, o Questões 
sobre Doutrina, de 1957. Em uma de suas passagens podemos ler 
o seguinte:

Nós, adventistas do sétimo dia, cremos uniformemen-
te que o cânon da Escritura se encerrou com o livro do 
Apocalipse. Sustentamos que todos os demais escritos e 
ensinos, qualquer que seja a fonte de que provenham, 
têm que ser julgados pela Bíblia e subordinados a ela, 
que é a fonte e norma da fé cristã. Aferimos os escritos 
de Ellen G. White pela Bíblia, mas em sentido algum 
medimos a Bíblia pelos ensinos dela. Ellen G. White e 
outros escritores nossos se têm pronunciado muitas e 
muitas vezes sobre este ponto.7

Este livro, diga-se de passagem, continua sendo vendido 
pelas editoras oficiais adventistas até hoje. No Brasil a versão em 
circulação é a comemorativa de cinquenta anos, publicada em 
2007, e que contém comentários do teólogo e historiador adven-
tista George Knight.

A Declaração de Crenças Fundamentais também traz algo 
importante sobre o assunto. Na crença 18, que fala sobre o dom 
profético e sua manifestação na vida de Ellen White, lemos que 
os escritos da mensageira “tornam claro que a Bíblia é a norma 
pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência”. A pró-
pria exposição da crença da igreja em Ellen White, portanto, já 
ensina que seus escritos devem ser provados pelas Escrituras.

7 FROOM, LeRoy E., READ, Walter E., ANDERSON, Roy A. Questões sobre 

Doutrina. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007 (edição especial de cin-

quenta anos desde a publicação original – comentada por George R. Knight), 

p. 98.
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Finamente, podemos citar uma passagem da obra Nisto 
Cremos. Na página 285, o livro afirma que “Os escritos de Ellen 
White não constituem um substituto para a Bíblia”. Por isso, “Não 
podem ser colocados no mesmo nível”. A obra é categórica em 
dizer que “As Escrituras Sagradas ocupam posição única, pois são 
o único padrão pelo qual os seus escritos – ou quaisquer outros 
– devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados”. Em 
conclusão, afirma:

Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o 
princípio da Reforma, Sola Scriptura, a Bíblia como seu 
próprio intérprete e a Bíblia, sozinha, como base de to-
das as doutrinas. Os fundadores da igreja desenvolve-
ram suas crenças fundamentais por meio do estudo da 
Bíblia; não receberam tais doutrinas através das visões 
de Ellen White. Seu principal papel durante o desen-
volvimento das doutrinas da igreja foi orientar a com-
preensão da Bíblia e confirmar as conclusões às quais 
se chegava pelo estudo da Bíblia.8

Esses textos demonstram que ao longo de toda a sua histó-
ria, a IASD tem proposto, em sua doutrina, que os escritos de 
Ellen White não possuem a mesma função da Bíblia, respeitando 
assim o Sola Scriptura.

É importante esclarecer que o fato de a doutrina adventista 
não atribuir à Ellen White as prerrogativas exclusivas da Bíblia, 
isso não garante que alguns (ou muitos) irmãos adventistas não 
caiam nesse erro. Não é incomum encontrar adventistas que tem 
dificuldades práticas de diferenciar o que é função exclusiva da 
Bíblia e o que é função de Ellen White. Na verdade, isso já existia 
na época em que a profetisa era viva. Não é de se espantar que 

8 AMAGASD. Nisto Cremos: AS 28 Crenças Fundamentais da Igreja Adventista 

do Sétimo Dia. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2017, p. 285.
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ainda exista hoje. É por essa prática errônea de alguns membros, 
e não pela doutrina em si, que muitos críticos da IASD acusam 
a congregação de colocar os escritos de Ellen White no mesmo 
patamar da Bíblia. Em suma, os irmãos que caem no erro de ele-
var White a um patamar que nem ela arrogava para si acabam 
sendo um mau testemunho para a congregação.

Outro ponto importante a ser esclarecido é que embora a 
IASD, em sua doutrina geral, se guie pelo Sola Scriptura, isso tam-
bém não garante que todos os seus líderes, teólogos e pastores 
sempre serão totalmente fieis ao princípio. O homem é falho e 
os adventistas não se constituem uma exceção a essa regra. Para 
os fins dessa lição, a implicação prática da tal falibilidade é que a 
igreja não está isenta de ter líderes, teólogos e pastores que põem 
Ellen White num patamar indevido. E isso, evidentemente, pode 
se refletir em seus sermões, artigos em revistas, livros, estudos, 
interpretações, explicações da doutrina, conversas, conselhos, 
costumes e práticas.

Apesar disso, a Bíblia é clara ao fazer de si mesma a única 
regra de fé e prática; Ellen White é clara ao apontar para a Bíblia 
como nosso padrão de doutrina e conduta; e a Declaração de 
Crenças Fundamentais é clara ao sustentar a Bíblia como único 
credo adventista. Assim, mesmo quando alas não condizentes 
com a doutrina bíblica ganham influência, podemos saber que 
elas não estão andando corretamente. E é esse conhecimento 
que permite à congregação sempre possuir homens que ensinam 
a sã doutrina e combatem o erro.

A existência de líderes e leigos que ensinam equívocos sobre 
a relação entre a Bíblia e Ellen White não deve nos levar à desis-
tência da IASD. Deve sim nos levar ao ensino da doutrina correta 
para os irmãos. Apenas assim, o erro perde influência e os irmãos 
confusos são esclarecidos.
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LIÇÃO 11

A base das doutrinas 
distintivas da IASD

Uma das acusações mais recorrentes que críticos do adventismo 
fazem ao movimento é que suas doutrinas chamadas distintivas 
não são baseadas na Bíblia, mas nas visões de Ellen White. As 
doutrinas distintivas são aquelas que a maioria das demais igre-
jas protestantes não sustenta. Elenca-se neste grupo a continui-
dade da guarda do sábado, a reforma de saúde (onde se inclui a 
distinção entre carnes limpas e imundas), a mortalidade da alma, 
a aniquilação final dos ímpios (que é um desdobramento da no-
ção de mortalidade da alma) e a doutrina do santuário.1

Além dessas doutrinas, que estão presentes na Declaração 
de Crenças Fundamentais, há algumas interpretações adventis-
tas da Bíblia que também são tidas pelos críticos como baseadas 
em visões de Ellen White. É o caso da crença de que Moisés foi 

1 Também chamada de doutrina do juízo investigativo, ensina que a Bíblia pre-

diz um juízo pré-advento no santuário celestial.
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ressuscitado por Deus2, que o Arcanjo Miguel é Cristo antes de 
sua encarnação (em forma de anjo) e que haverá, no futuro, uma 
série de leis em todo o mundo que proibirá a guarda do sábado, 
impondo um descanso geral dominical.

Se a acusação dos críticos estiver correta, isso coloca em che-
que as afirmações adventistas de que seu movimento é regido 
pelo Sola Scriptura. Afinal, neste caso, a Bíblia não seria a única 
fonte de doutrina da IASD. Contudo, como veremos nesta lição, 
a acusação dos críticos não é verdadeira. Todas essas doutrinas 
e interpretações possuem base bíblica e não vieram a partir das 
visões de Ellen White.

Podemos discutir esse assunto a partir de dois aspectos: o 
histórico e o teológico. No aspecto histórico, entendemos como 
e quando as doutrinas que hoje a IASD sustenta passaram a fazer 
parte das crenças do movimento. No aspecto teológico, entende-
mos qual é a base bíblica das crenças. Por razões de espaço, não 
podemos abordar a temática com detalhes. Contudo, podemos 
ver alguns vislumbres do tema.

1) Aspecto Histórico

A doutrina do sábado chegou à denominação por meio de Raquel 
Oakes, uma batista do sétimo dia.3 Ela alcançou algumas pessoas 
em Washington, em 1844, através de folhetos sobre o sábado. 
Um homem chamado T. M. Preble se convenceu da mensagem 

2 Desdobramento da noção de mortalidade da alma em conjunto com o fato 

de que Moisés apareceu a Jesus no monte da transfiguração, anos depois de 

ter morrido (Mt 17:1-3; Mc 9:2-4; Lc 9:28-31).

3 A Igreja Batista do Sétimo Dia foi fundada entre 1653 e 1654, em Londres, 

por batistas que acreditavam na continuidade da guarda do sábado na Nova 

Aliança. Os principais fundadores foram James Ockford, William Saller, Peter 

Chamberlain, Francis Bampfield, Edward e Joseph Stennett.
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e começou a publicar material sobre isso em 1845. Em 1846, a 
mensagem convenceu a Joseph Bates, um dos pioneiros adven-
tistas. Ellen White só teria sua primeira visão sobre o sábado em 
1847, sete meses depois que ela e o marido haviam aceito a dou-
trina como bíblica pela pregação de Bates.

Ponto curioso é que na primeira visão de White sobre o 
sábado, ela vê como esse assunto seria centro de uma controvér-
sia mundial um pouco antes de Cristo retornar. Mas mesmo essa 
informação não era, historicamente, uma inovação. Dois séculos 
antes, um ministro batista do sétimo dia chamado Thomas Tilam 
já identificava a relevância escatológica do sábado.4

Passando à doutrina da mortalidade da alma, ela chegou 
ao movimento através de um ex-ministro metodista chamado 
George Storrs. 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 espa-
lhar a doutrina em 1844. Ellen White só teria sua primeira visão 
reforçando o estado inconsciente do homem na morte em  1850 
– visão esta que é dada como uma resposta aos crescentes fenô-
menos espíritas da época, os quais seriam base para o desenvol-
vimento do espiritismo moderno.

A chamada reforma de saúde, por sua vez, já era seguida, em 
algum grau, por Joseph Bates, desde a década de 1830. E já havia 
uma preocupação com a saúde despontando entre alguns grupos 
cristãos desde o século 18. John Wesley (1703-1791), Sylvester 
Graham (1794-1851), Edward Hitchcock (1793-1864) e Reuben 
Mussey (1780-1866) foram alguns dos crentes que despertaram 

4 O livro de Thomas Tilam, The Seventh-Day Shabath: Sought Out and 

Celebrated [“O Sábado do sétimo Dia: Procurado e Celebrado”], publicado 

pela primeira vez em 1657, foi republicado em 2018 pela editora Wilderness 

Publications. O livro pode ser adquirido no link: <http://www.wildernesspu-

blications.org/contents/en-uk/p114.html>.

http://www.wildernesspublications.org/contents/en-uk/p114.html
http://www.wildernesspublications.org/contents/en-uk/p114.html
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para essa questão. Ellen White só teria sua primeira visão a res-
peito em 1863.

A noção de que o Arcanjo Miguel é Jesus pré-encarnado era 
comum entre muitos protestantes antigos. Um dos autores mais 
famosos que interpretava dessa forma era João Calvino, que fala 
sobre o tema em quatro passagens do seu comentário ao livro de 
Daniel.5 Calvino, diga-se de passagem, morreu mais de 250 anos 
antes de Ellen White nascer.

Finalmente, a doutrina do Santuário foi descoberta por 
Hiran Edson e Owen R. L. Crossier, logo depois de 22 de outubro 
de 1844. White só teria uma visão completa a respeito em feve-
reiro de 1845. E só a publicaria em março de 1845, um mês após 
a publicação do primeiro artigo de Crossier e seus associados a 
respeito do tema.

Portanto, fica claro que o corpo doutrinário da IASD não foi 
formado a partir das visões de Ellen White. Afirmar isso é come-
ter um terrível anacronismo.

2) Aspecto Teológico

A doutrina de que o sábado ainda deve ser guardado na Nova 
Aliança está baseada no fato de que este dia é uma instituição an-
terior a Moisés, Israel, Jacó, Isaque, Abraão e até o pecado, sendo 
este um princípio geral que remonta a semana da criação do mun-
do (Gn 2:1-3). A inclusão do mandamento nas tábuas da Lei, jun-
to a outros mandamentos de caráter geral (Êx 20:8-11) também é 
uma evidência de que o sábado não deveria ser restrito aos judeus, 
mas estender-se a todos os que queriam se achegar a Yahweh. Essa 

5 CALVINO, João. Daniel – Volume 2. São Bernardo do Campo, SP: Edições 

Parakletos, 2002, p. 299-300, 315, 434,436.
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noção é confirmada em Is 56:1-8, onde Deus apresenta o sábado 
como algo requerido do gentio que queria servi-lo.

Diferentemente da circuncisão (Gn 17:9-14) ou das festas 
judaicas (Êx 12:1-20; Dt 16:1-17; Lv 16), o sábado nunca esteve 
exclusivamente ligado à história e ao cotidiano da nação de Israel 
ou ao sistema Levítico. Sua relação primária era com o fato de 
que Yahweh criou o mundo em seis dias, descansou no sétimo 
para o exemplo do homem (não apenas do judeu) e tornou esse 
dia abençoado e santo. Assim, o sábado é um símbolo de Deus 
como Criador de todas as coisas.

No Novo Testamento, existem indicios de que o sábado con-
tinuou a ser guardado normalmente nas primeiras décadas de 
Igreja (At 13:14 e 42-44, 16:11-13, 17:1-4, 18:1-4). Além disso, o 
decálogo continuou a ser visto como normativo (Tg 2:8-11; Rm 
2:17-24, 7:7-12, 13:8-10; I Co 6:9-10; Gl 5:13-23; Ef 6:1-3).

A doutrina da mortalidade da alma se baseia no fato de que 
o salário do pecado é a morte (Gn 3:19; Rm 6:23). A Bíblia nos 
informa que a morte é a separação entre o fôlego de vida dado 
por Deus e o corpo feito do pó (Ec 3:18-22 e 12:7). Esse fôlego de 
vida não é, nesse contexto, a consciência do homem (o chamado 
“eu”), mas um princípio ativo espiritual que, somado ao corpo 
físico, faz o homem ser “alma vivente” (Gn 2:7). Em outras pala-
vras, antes de haver essa união entre fôlego e corpo, não existia 
alma vivente. Assim, quando essa união se desfaz, a alma vivente 
também se desfaz. Como resultado lógico, todos os sentimentos, 
pensamentos, propósitos e ações do indivíduo cessam (Sl 6:4-5, 
30:9, 49:12-20, 88:3-12, 115:17-18, 146:3-4; Ec 9:5-6,10; Is 38:17-
19; Jó 3:11-22, 7:9, 10:18-22, 14:10-14, 17:13-16; At 2:25-35; I Co 
15:15-18). Em suma, a morte é literal e plena, não havendo cons-
ciência nela.

A doutrina da aniquilação final dos ímpios, embora seja 
um desdobramento da moratalidade da alma, tem base bíblica 
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por si só. Os termos bíblicos originais geralmente traduzidos 
como inferno, não tem a conotação de tormento eterno no 
fogo. Sheol, termo hebraico usado no AT, significa sepultura, 
sepulcro, cova, abismo. Hades é a palavra usada na Septuaginta6 
para traduzir Sheol. E Geena era o nome grego para o Vale dos 
Filhos de Hinom, em Jerusalém, onde havia um local chamado 
Tofete, usado para incinerar crianças pelos reis idólatras Acaz e 
Manassés (II Cr 28:1-3 e 33:6; II Rs 23:10; Jr 32:35). Tofete acaba 
virando figura, no AT, para punição final dos ímpios (Jr 7:29-34 
e 19:1-15; Is 30:32-33). Na época de Jesus, Geena era usada como 
lixão e local para incinerar corpos de criminosos e indigentes.

Geena é o termo mais próximo do que entendemos como 
inferno. Mas o local não é uma figura para o sofrimento eterno 
de um ser que nunca morre. Ele é uma figura para a destruição 
eterna de seres mortais. O fogo no Geena literal era eterno no 
sentido de consumir até o fim os corpos ali deixados. De modo 
semelhante, o fogo do Geena escatológico é eterno no sentido 
de durar incessantemente até o fim da vida dos ímpios, gerando 
uma morte eterna, irrevogável. Em suma, o processo é definitivo 
e não uma espécie de purgatório, do qual pode haver escapatória.

Há várias passagens na Bíblia que fazem uso dessa lingua-
gem de destruição onde o “fogo eterno” não é eterno no sentido 
de a pessoa nunca morrer (Jr 7:20 e 17:27; Ez 20:45-48; Am 5:5-6; 
Is 34:8-17; Jd 1:7). Palavras para expressar “sempre” também pos-
suem, muitas vezes, um sentido de processo contínuo e inces-
sante dentro de um período limitado de tempo (I Sm 1:22; Jn 2:6; 
Êx 21:6; etc.). Ademais, a Bíblia enfatiza que o fim dos ímpios 
será a destruição completa (Is 5:22-25, 47:12-15, 66:15-17, 29:5-6, 
1:27-31; Os 13:3; Ob 1:15-18; Na 1:9-10; Sf 1:14-18; Sl 9:17, 21:9, 

6 Nome usado para designar a primeira tradução grega da Bíblia Hebraica 

(Antigo Testamento), produzida por volta do século 2 a.C.
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92:6-7, 104:35; Lc 17:26-30; II Pd 2:6-12 e 3:7-13; Ap 20:9 e 14-15). 
Assim, por coerência, não faz sentido entender passagens que 
falam sobre fogo e fumaça eternos de maneira diferente do sen-
tido desses textos.

A doutrina da reforma de saúde está baseado em diversos 
princípios bíblicos. Por exemplo, pela Bíblia sabemos que fomos 
feitos à imagem e semelhança de Deus (Gn 1:26-27) e que tudo 
o que Ele fez era perfeitamente bom antes de ser atingido pelo 
pecado (Gn 1:4-31 e 2:9). Daqui podemos depreender que Deus 
também nos criou para ter uma boa saúde física, representando 
bem sua imagem em nosso organismo. Pela Bíblia também sabe-
mos que nosso corpo é de Deus, não nosso (I Co 3:16, 6:19-20; II 
Co 6:16) e que devemos administrar bem tudo o que Deus nos 
dá (Mt 25:14-30 e Lc 19:12-27). Isso por certo inclui nossa saúde 
física. A Bíblia também mostra que Deus proibiu certas carnes 
que, de fato, são mais propensas a causar doenças (Lv 11; Dt 14:1-
21; Gn 7:2-9). Por esses e outros princípios é possível concluir 
que cuidar da saúde é uma forma de honrar a Deus.

A doutrina do santuário está baseada em pelo menos duas 
verdades bíblicas. Primeira: há um Santuário real no céu, do 
qual o terrestre foi apenas uma sombra (Hb 8:1-6 e 9:11-24; Ap 
11:19, 14:15-17, 15:5-8 e 16:17; Sl 11:4, 18:6-16, 102:19; Is 6:1-8; 
Jn 2:7; Mq 1:2-3). Segunda: uma profecia dada a Daniel prevê que 
em algum momento da história, um juízo pré-advento ocorrerá 
no céu, com o Ancião de Dias observando em seu trono, outros 
tronos sendo postos no local, livros sendo abertos, miríades de 
anjos assistindo e o Filho do Homem recebendo o reino ao fim 
do julgamento (Dn 7:9-14,26-27). Assim é perfeitamente bíblico 
defender que a Bíblia prediz um juízo pré-advento no céu.

Não há espaço, evidentemente, para trabalhar todas as inter-
pretações e doutrinas distintivas da IASD, muito menos para 
analisar os textos bíblicos que parecem contradizer as posições 
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aqui expostas. O que vimos aqui foi um brevíssimo resumo. 
Este  resumo serve apenas para indicar ao leitor que é perfei-
tamente possível discutir as doutrinas adventistas a partir da 
Bíblia, e apenas da Bíblia, sem qualquer necessidade de apelar 
aos escritos de Ellen White como base.

Ao contrário do que alguns irmãos adventistas ou mesmo 
críticos do adventismo pensam, isso não desmerecere as visões 
da Sra. White. Na verdade, esses fatos estabelecem o sentido das 
visões que ela tinha. As visões de Ellen White apenas enfati-
zavam aquilo que Deus já havia resgatado por meio de estudo 
bíblico e as reunia numa plataforma profética. Nesse sentido, o 
trabalho de Ellen White é muito singular. Suas visões e conselhos 
foram essenciais para que o movimento conservasse essas dou-
trinas distintivas, se visse com uma missão profética em relação 
à pregação desses pontos e se espalhasse por todo o mundo com 
tais características. E isso, sem dúvida, é perfeitamente coerente 
com a noção de Sola Scriptura.
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LIÇÃO 12

Aplicando o Sola Scriptura  
no dia a dia

É bastante comum que conceitos teológicos, quando expostos de 
modo sistematizado, soem muito teóricos, pouco práticos, mui-
to abstratos, pouco concretos. O indivíduo que aprende o concei-
to acaba questionando: “Ok, mas onde e como eu posso aplicar 
esse conceito na prática?”. Não é diferente com o Sola Scriptura. 
Nós aprendemos que a Bíblia é a única regra de fé, prática e dou-
trina, e que interpreta a si mesma. Mas o que isso significa no 
nosso dia a dia? O que o Sola Scriptura deve nos levar a fazer ou 
não fazer, pensar ou não pensar? Quais são as aplicações práticas 
do Sola Scriptura? Para responder a essas questões, vamos traba-
lhar quatro grandes campos onde o Sola Scriptura possui uma 
importante aplicação prática.

1) Na sustentação das doutrinas

Um dos maiores problemas que o abandono do princípio do 
Sola Scriptura trouxe para a Igreja ao longo dos séculos foi o 
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surgimento de diversas doutrinas que tinham por base apenas 
o ensino dos líderes, ou decisões conciliares, ou alguma tradi-
ção extrabíblica ou algum credo antigo. Vimos isso em outras 
lições, ao comentar sobre as doutrinas extrabíblicas da Igreja 
Católica Romana. Infelizmente, apesar da Reforma Protestante, 
o vício de se sustentar doutrinas sem base bíblica é uma cons-
tante tentação para os protestantes, incluindo adventistas. 
Vejamos exemplos.

Algumas igrejas reformadas, em especial as que aderem à 
Confissão de Fé de Westminster (como a Presbiteriana), pos-
suem em sua doutrina a crença de que o primeiro dia da semana 
substituiu o sábado como dia de guarda por vontade divina e 
através da ação dos apóstolos. Assim, os crentes devem guar-
dar o “domingo”. O problema dessa doutrina é que ela não 
possui base bíblica. Sua base é dedução especulativa e tradição. 
Deduz-se que como Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da 
semana e o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos também 
no primeiro dia, isso fez esse dia substituir o sábado. A tradi-
ção se encarrega do restante: como há crentes vendo o domingo 
como dia especial desde o fim do primeiro século, e a igreja 
quase inteira substitui o sábado pelo domingo desde o quarto 
século, então devemos tomar isso como regra vinda dos após-
tolos. Mas não há nenhum ponto da Bíblia em que podemos ler 
com clareza que Deus ordenou que o sábado fosse substituído 
pelo primeiro dia da semana.

Entre os protestantes de denominações mais antigas, os cre-
dos, confissões e catecismos muitas vezes se tornam quase tão 
autoritativos quanto a Bíblia. O mesmo problema apontado na 
Igreja Romana acaba se tornando um vício em alguns ambien-
tes reformados. Aliás, por essa razão, os anabatistas sofreram 
duras perseguições dos protestantes magisteriais quando surgi-
ram. A perseguição física não existe mais hoje. Porém, ainda há 
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crentes protestantes vendo seus credos e os escritos dos primei-
ros reformadores como praticamente infalíveis.1

Na lição 6, o leitor deve se lembrar que trabalhamos os pro-
blemas das teologias liberal, da libertação, da missão integral, as 
identitárias e a da prosperidade. Vimos que todas elas negam o 
Sola Scriptura e os princípios que a ele se conectam. Portanto, 
podemos dizer que essa negação do Sola Scriptura é a base para 
todas essas doutrinas e interpretações estranhas à Bíblia.

Aqui é importante frisar que os adventistas do sétimo dia 
não estão livres desta tentação. Na verdade, muitos adventistas 
flertam com formas de negar o Sola Scriptura na prática. Uma 
dessas formas é a adesão ao tradicionalismo, uma visão teológica 
que tende a valorizar mais as tradições do que a Bíblia.

Há adventistas que condenam bateria no templo, mulher de 
calça no culto, pregador sem terno e gravata no púlpito, ida ao 
cinema, qualquer tipo de maquiagem, jogo de cartas, futebol, 
artes cênicas, músicas com ritmo mais acelerado ou mais pesado, 
instrumentos de percussão, etc.2 Quando, contudo, esses irmãos 
são requisitados a apresentar razões bíblicas para tais posições, 
ou não conseguem citá-las, ou fazem uso de textos bíblicos fora 
de contexto (seja temático, histórico ou qualquer outro). O apelo 

1 Esse é um problema comumente mencionado por importantes líderes cal-

vinistas até hoje. Ver, por exemplo, as palestras de MARTINS, Yago. “A Igreja 

Católica nos deu a Bíblia? (Sola Scriptura)”, a partir do minuto 34:08. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=p11LFG7YNAA; e de NICODEMUS, 

Augustus. “Somente as Escrituras”, a partir do minuto 48:09. Palestra disponí-

vel em: https://www.youtube.com/watch?v=1swXklDZ2lQ&t=3251s.

2 O irmão que discorda desse trecho não se chateie com o autor. Entenda 

esse trecho como uma provocação benéfica. O irmão deve, a partir daqui, 

avaliar se suas razões para defender determinadas posições são realmente 

bíblicas e se sua interpretação respeita os contextos. Ademais, é importante 

ter em mente que essas questões são mais periféricas na fé, de modo que 

há espaço para divergências de interpretação. A discordância, portanto, não 

é sinal de rebeldia e apostasia.

https://www.youtube.com/watch?v=p11LFG7YNAA
https://www.youtube.com/watch?v=1swXklDZ2lQ&t=3251s
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às tradições ou à autoridade de líderes que defendem as tradições 
muitas vezes ocorre de modo explícito.

O tradicionalismo adventista possui um elemento que o tra-
dicionalismo de outras igrejas não tem: o apelo (ilegítimo) aos 
escritos de Ellen White como autoridade para sustentar doutrina 
e resolver questões teológicas. Falaremos com mais detalhe sobre 
esse problema em outra lição. Mas é importante deixar claro ao 
leitor dois pontos: (a) o uso de Ellen White para estes fins quebra 
o Sola Scriptura e foi proibido pela própria profetisa; (b) assim 
como a Bíblia, os escritos de Ellen White também precisam ser 
interpretados. O que é comum entre os tradicionalistas é que eles 
façam má interpretação de textos de Ellen White e depois forcem 
essa má interpretação sobre a Bíblia. Tudo em prol da tradição 
que se está tentando defender. Também neste caso, a Bíblia deixa 
de falar por si mesma.

Entre os adventistas, outro efeito que a negação prática do 
Sola Scriptura pode causar é o fortalecimento do chamado per-
feccionismo. O perfeccionismo é um conjunto de interpreta-
ções equivocadas a respeito da perfeição bíblica. Ele surge entre 
alguns metodistas como uma distorção da ênfase de John Wesley 
na inteira santificação, levando-os a crer que poderiam se tornar 
perfeitos em sentido absoluto.

Como Ellen White fora metodista no passado, levou para 
o adventismo algumas influencias metodistas, de modo que 
seus escritos sobre santificação também passaram a ser distor-
cidos por alguns irmãos. E muitos desses irmãos passaram a 
usar os escritos de Ellen White como autoridade para defender 
o perfeccionismo.

Em suma, todos esses exemplos citados são efeitos da não 
aplicação prática do Sola Scriptura. Assim, no campo da dou-
trina, aplicar o Sola Scriptura no dia a dia consiste em: (a) sem-
pre buscar na Bíblia a base de nossas doutrinas; (b) fazer uso das 
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regras básicas de interpretação; (c) jamais aceitar qualquer crença 
básica e imposição ou proibição de prática sem um sólido funda-
mento bíblico; (d) estimular os irmãos, com amor e sabedoria, 
a também aplicarem o Sola Scriptura no dia a dia. O incentivo 
de Ellen White é útil aqui: “Queremos evidências bíblicas para 
cada ponto que avançamos”.3 A adesão prática ao Sola Scriptura 
precisa ser radical.

2) No sermão

É uma unanimidade entre os protestantes que a função do ser-
mão é ensinar a Bíblia e instruir a partir da Bíblia. O reverendo 
presbiteriano Hernandes Dias Lopes, considerado um dos me-
lhores pregadores protestantes do Brasil atualmente, costuma a 
dizer que um bom sermão possui três elementos basilares: leitura 
do texto bíblico, explicação do texto bíblico e aplicação do texto 
bíblico.4 Essa visão elevada da centralidade da Palavra de Deus 
no culto é uma das conquistas da Reforma Protestante. E pode-
mos dizer que ela é um efeito direto do Sola Scriptura. Afinal, se a 
Bíblia é a única regra de fé e prática, e a própria Palavra de Deus, 
não há nada mais importante no culto do que ouvir da Bíblia.

A implicação lógica disso é que os sermões precisam ser pro-
fundamente bíblicos. A Bíblia precisa ser a base e o centro do 
sermão. Infelizmente, isso muitas vezes não tem sido realidade 
nas igrejas protestantes, incluindo a adventista. São problemas 
comuns pregações com excesso de histórias pessoais e citações 
de outros autores, mensagens que não fluem exatamente do 

3 WHITE, Ellen G. “Carta 13”, 1887. A Butler e Smith.

4 Ver por exemplo: LOPES, Hernandes Dias. Os pilares da pregação expositiva. 

Disponível em: <https://hernandesdiaslopes.com.br/os-pilares-da-pregacao- 

-expositiva/>.
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texto lido, explicações superficiais, aplicações que não condizem 
com o real sentido da passagem, falta de foco, etc.

Entre os adventistas, há ainda o problema do mau uso dos 
escritos de Ellen White. Muitos irmãos sinceros, ao pregarem, 
não desenvolvem um sermão baseado na Bíblia. Em vez disso, 
leem diversas passagens dos escritos de Ellen White, tecendo bre-
ves comentários. White condenaria esse tipo de postura. Como 
uma legítima protestante, ela entendia que o centro do púlpito 
era a Bíblia,5 que os pregadores precisam estudar para montar 
suas pregações6 e que o sermão tinha que fluir da Bíblia.7 Além 
disso, ela repreendia aqueles que se desviavam do texto-base do 
sermão.8

Portanto, aplicar o Sola Scriptura no sermão é preparar prega-
ções que tem como foco a Bíblia, que explicam e aplicam correta-
mente a passagem lida, que oferecem à igreja um maior conheci-
mento bíblico e que a permitem que a Escritura realmente seja a 
solução para os problemas dos irmãos e da igreja.

Uma das formas mais eficazes de fazer bons sermões é optar 
pelos sermões do tipo expositivo. Na teologia há dois tipos prin-
cipais de sermão: o temático e o expositivo. O temático tem como 
centro um tema, não um texto bíblico específico. Por isso, o texto 
bíblico inicial serve mais de pontapé para o início da mensagem 
do que de base principal. O pregador, nesse tipo de sermão, mui-
tas vezes usará vários textos bíblicos ao longo de sua explanação, 
mas sem analisar muito detalhadamente nenhum deles.

5 WHITE, Ellen. G. Profetas e Reis, p. 320-321.

6 WHITE, Ellen. G. Review and Herald, 20 de Maio de 1890. “O serviço aos 

jovens é essencial para a obra de Deus”.

7 WHITE, Ellen. G. Review and Herald, 23 de Junho de 1891. “Benefício espiri-

tual: o objetivo das reuniões campais”.

8 WHITE, Ellen. G. Testemunhos para a Igreja, V6, p. 56-57
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Já o sermão expositivo tem como centro uma passagem espe-
cífica da Bíblia, da qual será extraída o tema. O pregador buscará 
destrinchar esse texto, explicando-o de maneira detalhada e 
extraindo lições para o contexto atual. Outros textos bíblicos 
podem e provavelmente serão citados ou aludidos, mas apenas 
para ajudar a explicar e aplicar o texto inicial, que é central.

Ambos os tipos de sermão são válidos. E ambos podem ser 
bem ou mal utilizados. Contudo, o sermão expositivo oferece 
menor margem para distorções. A razão é simples: se o pregador 
precisa estudar um texto específico da Bíblia e extrair desse texto 
lições, ele precisará se aprofundar mais naquele texto. Afinal, o 
sermão todo girará em torno dele. Além disso, dificilmente esse 
pregador poderá sair do tema do texto, trazer ideias que não 
fluem da própria passagem, fazer aplicações incoerentes, focar 
em seu próprio testemunho ou perder o foco. Ademais, a igreja 
aprenderá sobre o texto em específico e terá a Bíblia de fato como 
fonte dos ensinos para a vida prática.

3) Na avaliação de líderes, igrejas e profetas

Um dos desdobramentos mais óbvios do Sola Scriptura é que 
tudo e todos devem ser avaliados e julgados pelas Escrituras 
Sagradas. Isso inclui líderes de igrejas, as próprias igrejas e até 
profetas. A Bíblia é nosso padrão para saber o que é certo e o que 
é errado, o que é falso e o que é verdadeiro. Como temos visto, a 
Igreja Romana só acumulou e consolidou tantas falhas porque 
elevou seus líderes e tradições ao mesmo patamar da Bíblia. E 
essa é uma tentação contra a qual os protestantes devem sempre 
lutar, incluindo os adventistas.

Ellen White, muito ciente disso, afirmou diversas vezes que 
não devemos crer em uma doutrina, prática ou interpretação da 



Davi calDas102

Bíblia só por causa da tradição ou de lideranças. A comprovação 
última dessas coisas deve residir na Bíblia.9 Logo, uma forma 
de aplicar o Sola Scriptura na prática é aceitar o que líderes, 
igrejas e profetas dizem apenas se o conteúdo tiver base bíblica. 
Obviamente, devemos ter cuidado também para não atribuir 
falta de base bíblica àquilo que apenas não queremos que seja 
verdade. Devemos ser honestos e profundos em nossas avalia-
ções, e sempre em espírito de oração, a fim de não cairmos nas 
ciladas de nossa própria carne e de Satanás.

4) Na própria vida espiritual

Na epístola de Tiago podemos ler um importante alerta que serve 
para todos nós: não devemos ser apenas ouvintes da Palavra de 
Deus, mas praticantes (Tg 1:22). Uma das aplicações práticas do 
Sola Scriptura mais importantes é a aplicação na própria vida es-
piritual. De nada adianta ler a Bíblia e interpretá-la corretamente 
se em nossa relação com Deus e com o próximo, não colocamos 
em prática os preceitos bíblicos.

A Bíblia nos ordena amar a Deus sobre todas as coisas e amar 
o próximo como a nós mesmos (Dt 6:5; Lv 19:18; Mt 22:34-40; Mc 
12:28-34; Lc 10:25-37). Detalhando esses preceitos, nos informa 
que devemos honrar pai e mãe, não levar nossos filhos à ira, 
amar a esposa, respeitar o marido, perdoar os inimigos, não adul-
terar, não roubar, não matar, não cobiçar, não ter ídolos, guardar 
o sábado, etc. Tudo isso precisa ser feito, não apenas crido na 
teoria. A razão não é buscar algum mérito diante de Deus para 
ser salvo, pois nossas obras não nos podem salvar ou justificar. 

9 Ver, por exemplo: WHITE, Ellen G. Parábolas de Jesus, p. 12; WHITE, Ellen G. 

O Grande Conflito, p. 594-595; WHITE, Ellen G. The Signs of the Times, 6 de 

Fevereiro de 1893. “Bençãos do Estudo da Bíblia”.
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A razão para fazer é apenas honrar a Deus e a sua Palavra, a qual 
entendemos ser nossa regra de fé e prática. Se é regra, deve ser 
cumprida. Assim, estaremos sendo coerentes com o que profes-
samos crer.
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LIÇÃO 13

Aplicando os demais  
Solas no dia a dia

Assim como o princípio do Sola Scriptura precisa ter aplicação 
prática em nossas vidas, os demais Solas da Reforma também. 
Na verdade, a teologia nunca pode ser algo meramente teórico. 
Tudo o que aprendemos na Bíblia deve ter efeito prático sobre 
nossas vidas. A Bíblia não é um livro para ser apenas lido e estu-
dado, mas vivido. Pensando nisso, vamos aprender nessa lição 
quais são as aplicações práticas dos demais Solas da Reforma. 
Podemos usar a estrutura da lição anterior, trabalhando com os 
mesmos quatro grandes campos de aplicação.

1) Na sustentação da doutrina

No campo da doutrina, podemos aplicar os quatro últimos Solas 
da Reforma como limitadores de nossas interpretações. Na prá-
tica, qualquer interpretação da Bíblia que negue ou enfraqueça o 
Solus Christus, o Sola Gratia, o Sola Fide e o Soli Deo Gloria devem 
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ser descartadas. Podemos fazer uso de alguns exemplos já usados 
em outras lições.

As teologias identitárias, bem como a da libertação e da mis-
são integral enfraquecem o Solus Christus ao deslocarem o foco 
do evangelho mais para as questões trabalhistas e sociais do que 
para a mensagem da salvação e da santificação.

Embora a missão em prol dos necessitados seja uma parte 
fundamental do evangelho, ela deve ser um efeito da redenção 
em Cristo Jesus, não o próprio evangelho. As teologias de caráter 
mais progressistas acertam quando apontam certa indiferença de 
alguns crentes ao sofrimento do próximo. Entretanto, erram ao 
construírem uma interpretação que transforma Jesus mais em 
um militante que morreu oprimido pelas elites do que o Salvador 
que entregou sua vida para nos libertar do pecado. Por conse-
guinte, o evangelho pregado por esses movimentos torna-se uma 
extensão de ideologias políticas em vez de “o poder de Deus para 
a salvação de todo o que crê” (Rm 1:16).

A perda do foco em Cristo como Salvador espiritual acaba 
por subverter também o Sola Gratia e o Sola Fide. A justificação 
do crente pouco a pouco vai se deslocando da fé para o engaja-
mento em questões sociais. O evangelho já não consiste tanto no 
que se crê, mas no que se faz em prol dos outros. E assim a graça 
de Deus é anulada. É óbvio que o extremo oposto também seria 
um erro: ter uma fé que não produz boas obras. No  entanto, 
não se combate um erro extremo com outro. A  Bíblia já traz 
resposta equilibrada para a questão: Tiago chama essa fé que 
não produz boas obras de fé morta (Tg 2:14-19). E Paulo enfa-
tiza que nossa salvação deve ter como resultado boas obras (Ef 
2:10; Tt 2:14).

O Soli Deo Gloria também se esvai nessas teologias progres-
sistas. No processo de reinterpretação do evangelho, a luta social 
suplanta uma visão teocêntrica. O homem, em especial o homem 
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político, passa a ser o centro de tudo. Aqui o indivíduo já não visa 
a glória de Deus, mas a glória de sua ideologia. E sua esperança 
já não está naquilo que Deus pode e vai fazer, mas naquilo que a 
vontade política pode construir.

Essa interpretação terrena da Bíblia não é exclusividade das 
teologias progressistas moldadas pela esquerda política. A ido-
latria a políticos e personalidades de direita levam alguns (ou 
muitos) irmãos a enxergarem o evangelho mais como uma fer-
ramenta contra socialistas e marxistas do que como uma men-
sagem a ser vivida na prática. A teologia destes pode até ser con-
servadora em muitas de suas visões da Bíblia, mas é quase tão 
terrena e política quanto às teologias progressistas.

Ora, se de um lado do espectro teológico, as teologias pro-
gressistas criam interpretações que enfraquecem e acabam por 
negar os Solas da Reforma, do outro lado teologias tradiciona-
listas fazem o mesmo. O tradicionalismo enfraquece o Solus 
Christus quando, por vezes, foca mais na lista de regras que preci-
samos cumprir do que no relacionamento com Cristo.

Embora a fé em Cristo não deva ser usada como desculpa 
para pecar, não é o mero esforço para viver uma vida perfeita 
que nos aproxima de Cristo. É a proximidade com Cristo em 
oração, leitura da Bíblia, amor a Deus e amor ao próximo, que 
nos leva a uma vida cada vez mais santa. A inversão prática 
dessa dinâmica gera legalismo, forte autocobrança, espírito 
de acusação entre os irmãos, multiplicação e imposição geral 
de tradições humanas e uma espécie de crença na justificação 
pelas obras. Exatamente o problema de muitos dos fariseus na 
época de Cristo.

No adventismo, o perfeccionismo amplia esses problemas ao 
criar as noções de que Jesus só voltará quando todos os crentes 
verdadeiros forem absolutamente impecáveis e que todos os que 
forem imperfeitos, naquele momento, não serão salvos. Aqui 
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caem, obviamente, o Sola Gratia, o Sola Fide e o Soli Deo Gloria 
também. É a ação humana que passa a determinar a santificação, 
a salvação, a volta de Jesus e nossa esperança de redenção. Uma 
clara heresia.

Contra todos esses desvios, manter os Solas como muros de 
proteção é uma aplicação prática eficaz dos mesmos. Podemos 
saber, de antemão, que qualquer interpretação doutrinária que 
enfraqueça e até negue os Solas da Reforma não está indo para o 
lugar correto, devendo ser refreada e combatida.

2) No sermão

Não é incomum assistir a um sermão de baixa qualidade e com 
conteúdo até mesmo reprovável. A frequência desse tipo de ser-
mão na igreja é um indício de que a congregação não está se ali-
mentando bem teologicamente. É também um fator que torna 
esse problema permanente, já que um púlpito doente adoece 
ainda mais a igreja. Uma forma de começar a resolver esse pro-
blema ou de evitá-lo é também utilizar os Solas da Reforma como 
muros de proteção no sermão.

O sermão limitado pelos Solas da Reforma não incluirá 
nenhum elemento em sua mensagem que não enfatize a Cristo 
como centro de nossa vida; que desloque a nossa fé de Cristo 
para nós mesmos ou qualquer outra coisa; que nos faça pensar e 
agir como se pudéssemos ser merecedores da salvação e das bên-
çãos de Deus; que nos incentive esquecer que devemos glorificar 
a Deus em tudo o que pensamos, fazemos e almejamos.

Há vários tipos de sermões que ultrapassam esses muros de 
proteção, tornando-se deletérios à igreja. Sermões que buscam 
trabalhar a autoestima dos ouvintes, por exemplo, muitas vezes 
enveredam por uma visão antropocêntrica. Como resultado, o 
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foco do culto deixa de ser o Senhor e passa a ser o ouvinte – o seu 
valor, a sua capacidade, a sua vitória, a sua batalha contra os que 
supostamente querem seu mal, as bênçãos materiais que devem 
ser reclamadas pelo ouvinte, etc.

Há também os sermões que exaltam tradições extrabíblicas 
e uma postura ascética. Tentam vender a ideia de que no pas-
sado a igreja era praticamente um paraíso, já que determinadas 
tradições eram observadas. Ensinam que o reavivamento do 
qual a igreja precisa é o retorno ao cumprimento fiel e rigoroso 
dessas tradições. No extremo oposto, existem os sermões que 
incentivam um tipo de amor leniente e sem regras. Procuram 
ainda convencer os irmãos de que eles não devem se preo-
cupar com doutrina, mas apenas com questões mais sociais 
e práticas.

Finalmente, muitos sermões não estimulam uma mudança 
prática na vida dos ouvintes, nem ensinam mais sobre os pontos 
fundamentais da fé. Tornam-se apenas discursos rasos e pouco 
úteis para a edificação da Igreja. Parecem ser fruto de um precário 
e insuficiente estudo das Escrituras, da falta de senso quanto aos 
temas mais importantes da fé e da relevância de um sermão.

Em todos esses casos, os Solas da Reforma são de alguma 
maneira enfraquecidos ou negados. A aplicação dos pilares da 
Reforma nos sermões pode torná-los mais profundos, edifican-
tes e biblicamente corretos.

3) Na avaliação de líderes, igrejas e profetas

Uma vez que os Solas da Reforma são doutrinas básicas na Bíblia, 
avaliar o grau de comprometimento de líderes, igrejas e profetas 
com essas doutrinas é uma maneira eficaz de saber o quão confiá-
veis estes são em termos teológicos. Uma igreja que ensine algum 
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tipo de justificação por obras, por exemplo, comete um erro dou-
trinário muito grave, devendo passar urgentemente por uma refor-
ma. Um profeta cristão posterior à era apostólica que não exalte a 
Cristo como único e suficiente salvador e mediador, não pode ser 
um profeta verdadeiro. Um líder que eleva criaturas a um patamar 
quase divino, também não possui uma teologia confiável.

A avaliação teológica de líderes, igrejas e profetas a partir dos 
Solas da Reforma cria uma salvaguarda contra doutrinas e prá-
ticas errôneas, e um padrão para definir quais pessoas, grupos 
e movimentos estão teologicamente mais próximos das verda-
des bíblicas. Isso não quer dizer que pessoas e igrejas de teolo-
gia questionável não podem, eventualmente, proferir verdades 
muito profundas. No entanto, não devemos ver nisso uma regra. 
Mesmo ateus às vezes podem dizer grandes verdades teológicas. 
Nem por isso eles são confiáveis na maior parte de suas convic-
ções sobre Deus, a Bíblia, a fé cristã e a Igreja.

4) Na própria vida espiritual

Aplicar os Solas da Reforma na própria vida espiritual é um modo 
de viver aquilo que as Escrituras Sagradas enfatizam como o mais 
importante. Isso implica, por exemplo, levar a sério o senhorio 
de Jesus em todas as nossas tomadas de decisões, não praticar 
aquilo que não glorifica a Deus, buscar as coisas de Deus em pri-
meiro lugar, ter um coração humilde, reconhecer a própria pe-
caminosidade e indignidade, ser grato ao Senhor pela salvação 
imerecida, colocar-se nas mãos do Espírito Santo para que Ele o 
torne um crente cada vez mais parecido com Cristo, etc.

Os Solas da Reforma Protestante não devem ser apenas slo-
gans que crentes protestantes usam nas comemorações anuais 
do dia da Reforma. Tampouco devem ser uma espada para ferir 
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outros cristãos que possuem entendimentos diferentes. Em vez 
disso, devem fazer parte do estilo de vida do crente. No fim das 
contas, quando a Bíblia não é vivida pelo protestante, nenhum 
dos Solas realmente faz parte de sua vida.
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LIÇÃO 14

Como interpretar os  
escritos de Ellen White

Há geralmente duas verdades ignoradas a respeito dos escritos de 
Ellen White. A primeira é que eles, como quaisquer outras obras, 
incluindo a Bíblia, precisam ser interpretados. E isso implica, é 
claro, que regras básicas e lógicas de interpretação deverão ser 
usadas nesse processo. A segunda é que os escritos dela, como 
quaisquer outros, devem ser avaliados à luz da Bíblia. E por mais 
que isso possa surpreender alguns, tal avaliação também requer 
o uso de algumas regras ou critérios.

Tanto a interpretação de um texto quanto a avaliação dele 
à luz da Bíblia não devem ser processos dominados pelo subje-
tivismo, onde vale aquilo que cada um deseja. Em vez disso, há 
regras objetivas imprescindíveis para tornarem esses processos 
legítimos. Sem regras, a interpretação e a avaliação dos textos 
não passam de mero “achismo”. Como para avaliar é preciso 
antes entender, e para entender é preciso saber interpretar, nesta 
lição vamos aprender quais são as regras básicas e lógicas de 
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interpretação dos escritos de Ellen White. Na próxima, vamos 
aprender os critérios de avaliação dos seus escritos.

As regras de interpretação

1) Coerência com o Sola Scriptura

Vimos na lição 8 que Ellen White defendia e exaltava o Sola 
Scriptura. Em pelo menos mais de uma centena de vezes a pro-
fetisa se colocou explicitamente ao lado do princípio em seus 
escritos. Além disso, ela se considerava protestante e possuía 
um conceito elevado a respeito dos primeiros reformadores. Se 
White de fato escrevia sob inspiração divina, então necessaria-
mente todos conselhos inspirados e visões de Ellen White devem 
ser coerentes com o Sola Scriptura. Logo, qualquer interpretação 
de seus textos que crie uma incoerência com o Sola Scriptura é 
uma interpretação falsa, devendo ser descartada.

Na prática, geralmente essa regra desmente interpretações 
em que o texto de Ellen White estaria revelando nova norma ou 
doutrina. Se a Bíblia é a única regra de fé e prática, o texto inter-
pretado não pode estar criando novas regras. Assim, há algum 
erro de interpretação.

Um exemplo clássico da aplicação dessa regra pode ser 
visto no conselho que Ellen White deu a alguns irmãos de Battle 
Creek, em 1894, para que não comprassem bicicletas.1 Qualquer 
interpretação que veja esse conselho como uma nova regra para 
a igreja (como se a compra de bicicletas em si fosse um pecado) 
contraria o Sola Scriptura. Afinal, não há nada na Bíblia que nos 
leve à conclusão de que comprar bicicletas seja algo pecaminoso. 
Logo, essa não é e não pode ser a interpretação correta. Mas qual 

1 WHITE, Ellen. Testemunhos para a Igreja, V8, p. 50-53.
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é o sentido do conselho de White então? A segunda regra de 
interpretação nos ajudará a entender.

2) Análise dos contextos

Podemos tratar essa regra como uma regra só ou como um agru-
pamento de regras que se relacionam. Seja como for, o sentido é o 
mesmo: é preciso analisar cada contexto. Essas regras são univer-
sais, servindo para avaliar os textos de White e quaisquer outros. 
Vejamos uma breve descrição de cada contexto.

O primeiro e mais simples é sempre o contexto temático, 
também chamado de literário ou imediato. É aquilo que vem 
antes e depois do trecho lido. Geralmente, atentar-se a esse 
contexto já é suficiente para resolver pelo menos metade das 
dificuldades interpretativas de textos bíblicos e de textos de 
Ellen White.

O contexto temático é feito de círculos concêntricos. 
No círculo menor, avaliamos o tema central do conjunto 
de linhas ou parágrafos em torno do trecho lido. Num nível 
mais amplo, nós avaliamos o tema central do conjunto de ses-
sões ou capítulos em torno do texto que queremos entender. 
Ampliando mais, vamos ao tema central do livro como um 
todo. Avançando, a avaliação se estende aos diversos livros e 
escritos do mesmo autor, os quais sempre lançam luz sobre os 
demais. Finalmente, é possível avaliar as relações da obra geral 
do autor com os demais autores que o influenciaram (em espe-
cial, os contemporâneos).

Em seguida, vem a análise do contexto histórico, que con-
siste em averiguar o máximo possível de informações da época 
e do lugar em que foi escrito o texto. Qual é a história de vida do 
autor do texto? Onde ele nasceu? Onde morava? De qual nação e 
cidade escreveu? Em qual período? Quais eram as pessoas mais 
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próximas a ele. Para quem ele escreveu? Como eram a política e 
a economia da época e dos lugares em questão? Quais eram os 
grandes problemas sociais? Qual a relação do autor com quem 
era o destinatário do texto? Como essas informações se refletem 
no e influenciam o texto do autor? Essas são algumas das per-
guntas que a análise do contexto histórico suscita.

Na sequência, vem a análise do contexto estilístico, que é o 
estilo ou gênero literário em que se encontra inserido o texto. 
É uma poesia? Uma descrição histórica? Uma profecia? Um conto 
ou parábola? Uma carta pastoral? Uma carta pessoal? A depen-
der do gênero literário, os conteúdos podem ser entendidos de 
modos distintos.

Após isso vem a análise do contexto idiomático, que trata 
do idioma em que o texto foi escrito. Essa análise inclui per-
guntas como: o idioma é antigo? Possui expressões próprias da 
época e do lugar? A tradução foi bem feita? Um termo, expres-
são, frase ou conceito que para nós tem um sentido, tinha o 
mesmo sentido para o autor, o seu público e as pessoas daquela 
época e lugar específicos? O autor realmente está dizendo o que 
achamos que ele está dizendo? Há outros materiais daquele 
idioma e contexto temporal que podem nos ajudar a entender 
a obra do autor?

Um quinto contexto que deve ser avaliado, no caso de 
textos religiosos, é o teológico. Aqui devemos entender quais 
eram as crenças teológicas do autor, do tempo e do lugar em 
que ele estava inserido; dos autores que o influenciavam; das 
pessoas à sua volta; e dos destinatários do seu escrito. A partir 
daí, podemos compreender o sentido de algumas expressões 
e conceitos.

Nem sempre os textos que precisamos interpretar serão tão 
complexos a ponto de termos de nos demorar muito nessas aná-
lises. Textos mais simples podem ser compreendidos com uma 
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avaliação muito rápida em cada um dos contextos. Esse é o caso 
do conselho de Ellen White sobre as bicicletas, mencionado no 
outro tópico. Uma breve observação do contexto temático e do 
contexto histórico já indicam as razões do conselho: (a) o custo 
das bicicletas era muito alto à época (algo como um automóvel 
hoje) e (b) a motivação dos irmãos para comprá-las era apenas 
estar na moda e disputar com os outros.

Hoje as bicicletas possuem valores muito mais acessíveis e 
geralmente quem as compra apenas deseja se locomover para 
lugares mais distantes, não gastar com condução e/ou praticar 
exercícios. O que se pode concluir disso é que White não impôs 
uma doutrina, mas apenas aplicou alguns princípios bíblicos a 
uma situação específica de sua época e lugar. A Bíblia nos ensina 
a administrar bem o que Deus nos dá (inclusive o dinheiro) e 
não nutrir sentimentos de ostentação, vaidade e egocentrismo 
(Fl 2:3; Is 23:9; Lc 12:15; Mt 25:14-30). Ao ver que o desejo daque-
les irmãos de comprar bicicletas estava ferindo tais princípios, 
White os aconselhou a desistirem do projeto.

A aplicação específica que White fez à sua época não nos 
serve mais hoje. Mas os princípios por trás permanecem bíbli-
cos e podem, inclusive, se aplicar à compra de outros produtos, 
como celulares, videogames e carros. A essência do conselho é 
avaliar se as motivações para comprar algo são boas, em espe-
cial quando o valor é alto. E isso é perfeitamente bíblico.

Notemos que como doutrina, a repreensão à compra de 
bicicletas não seria coerente com o Sola Scriptura. Mas como 
uma aplicação de princípios bíblicos a um contexto especí-
fico, o conselho é louvável. E como descobrimos a natureza do 
conselho de Ellen White? Avaliando os contextos. Portanto, o 
simples uso das regras de interpretação pode determinar cor-
retamente se um conselho de Ellen White é uma heresia ou um 
ensino válido.
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3) Delimitação de função

Muitos irmãos adventistas sinceros enxergam Ellen White 
como uma espécie de comentário bíblico exaustivo e infalível. 
Ou seja, ela seria a intérprete final da Bíblia. Entretanto, isso 
é um erro. Primeiro, porque isso contraria o Sola Scriptura, 
princípio que nos ensina que a Bíblia é sua própria intérpre-
te. Segundo, porque a própria Ellen White dizia que a Bíblia 
interpreta a si mesma. Além do mais, em pelo menos duas 
ocasiões importantes na história do adventismo, Ellen White 
se recusou a ser usada como palavra final na interpretação de 
textos bíblicos.2

Tomar Ellen White como intérprete final do texto bíblico 
expõe o estudante a vários erros. O principal é o de interpretar 
mal os escritos de Ellen White e a partir dessa má interpretação 
entender erroneamente a própria Bíblia. Dessa forma, a Bíblia 
deixa de falar por si própria. Por exemplo, White escreveu muito 
sobre o ideal vegetariano, que é a dieta original do homem e 
que traz benefícios à saúde. Alguns adventistas, usando os tex-
tos mais fortes de Ellen White a respeito, interpretam que seria 
pecado hoje comer carne – coisa que nem a Bíblia, nem a própria 
Ellen White ensinam. Com essa base, esses adventistas forçam a 
Bíblia para que ela concorde com sua interpretação errônea dos 
escritos da Sra. White. Quando a Bíblia não é sua própria intér-
prete, esse é o risco que se corre.

Outro problema de tomar White como intérprete final 
da Bíblia é que ela nunca escreveu um comentário bíblico no 

2 Em 1888, quando duas alas da IASD disputavam qual seria a interpretação do 

termo “Lei” em Gl 3:19-25, e no início do século 20, quando duas alas da IASD 

disputavam a interpretação de Dn 8:11-13. Ler: WHITE, Ellen G. “Manuscrito 9”, 

1888; e WHITE, Ellen G. “Manuscrito 11”, 1910.
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sentido formal, nem intentou ser uma exegeta.3 Comentários 
bíblicos são obras de caráter exegético, sistemático, técnico e 
detalhado. A função desse tipo de obra é analisar a Bíblia livro 
por livro, capítulo por capítulo e até verso por verso, de modo 
sequencial e aprofundado. Ellen White nunca escreveu uma obra 
desse tipo, nem se aproximou dos textos bíblicos com intuito de 
destrinchá-los de maneira exaustiva. Suas obras seguiam uma 
linha mais pastoral, exortadora, conselheira e devocional.4

Em suma, ao tomar os escritos de Ellen White como um 
comentário bíblico, o estudante pode: (a) não enxergar nuan-
ces no texto bíblico que White não chegou a comentar; (b) 
pretender esgotar o sentido de um texto bíblico a partir de 
um comentário de White que não tinha essa intenção; (c) crer 
que White fez exegese profunda de um texto bíblico quando 
ela apenas fez um comentário simples, ou um uso retórico, ou 
uma abordagem genérica; (d) dar maior ou menor relevância a 
certos pontos do texto com base no que ela escreveu ou deixou 
de escrever; etc.

White jamais concordaria com isso. Seus escritos tinham 
uma função principal bem definida: estimular a leitura, o estudo 
e a aplicação da Bíblia. Não manter essa função delimitada torna 
sua obra um substituto da Bíblia em sua prerrogativa exclusiva de 
interpretar a si mesma.

Portanto, para entender corretamente Ellen White é preciso 
garantir que seus escritos sejam interpretados à luz da Bíblia e 

3 Exegese é a interpretação minuciosa de um texto ou palavra. A exegese bí-

blica geralmente envolve os mais variados recursos, como a leitura do texto 

em seu idioma original, o uso de léxicos, a comparação com literaturas da 

mesma época e lugar, etc.

4 Ler artigos de Fred Veltman e a entrevista de Robert Olson sobre este tema. 

Textos disponíveis em: <http://www.centrowhite.org.br/perguntas/pergun-

tas-sobre-ellen-g-white/projeto-o-desejado-de-todas-as-nacoes/>. Eu tam-

bém discuto esses temas em Conselhos de Ellen White sobre Sola Scriptura.
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não que a Bíblia seja interpretada à luz de seus escritos. É a Bíblia 
o padrão para julgar profetas extracanônicos, não o oposto.

4) Reconhecimento da falibilidade

Um fato desconhecido por muita gente é que a IASD não crê 
que a inspiração de Ellen White era verbal. Para o adventismo, 
Deus geralmente não dita a sua mensagem palavra por palavra 
aos profetas e escritores inspirados.5 Em vez disso, Deus inspira 
o pensamento do autor com a mensagem. E o autor a escreve ou 
fala com suas próprias palavras, tom, estilo, vocabulário, conhe-
cimento, analogias e ênfases. Obviamente, o Espírito Santo de 
Deus supervisiona todo o processo, não permitindo que o âmago 
da mensagem passe por corrupção. Não obstante, a supervisão 
do Espírito não impede o homem de cometer pequenas impre-
cisões ou falhas de memória em pontos secundários da mensa-
gem. Nem impede o homem de se expressar de maneira exagera-
da, ou limitada, ou imprecisa, ou muito prolixa.

Essa era a própria percepção de Ellen White. Ela nunca 
entendeu seus escritos como absolutamente perfeitos e isen-
tos de qualquer tipo de erro. Conquanto ela tivesse convicção 
de que o âmago de suas mensagens era inspirado e verdadeiro, 
pontos secundários poderiam conter alguma imprecisão. Além 
disso, uma vez que White se utilizava de muita pesquisa histó-
rica ou médica para dar mais peso ao que vira em visões, ou para 
se expressar melhor sobre algum tema, era natural que falhas 

5 Sobre esse tema ver: BACCHIOCCHI, Samuele. Crenças Populares: o que as 

pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz. Tatuí, SP: Casa Publicadora 

Brasileira, 2012, p. 27-45; PFANDL, Gehard (Org.). Interpretando as Escrituras: 

descubra o sentido dos textos mais difíceis da Bíblia. Tatuí, SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2016, p. 39-43; CALDAS, Davi. Conselhos de Ellen 

White sobre Sola Scriptura: o que a mensageira adventista realmente disse 

sobre o tema. Ananindeua: Reação Publicações, 2021, p. 267-277 e 331-340.
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secundárias se introduzissem no material. Isso era de conhe-
cimento daqueles que trabalhavam ao seu lado, incluindo seu 
filho William, seu marido Tiago e os principais pioneiros da 
IASD. E é por essa razão que ela mesma permitiu que alguns de 
seus livros passassem por revisões (sempre sob sua supervisão) 
para aprimorar a linguagem e até mesmo dar crédito a trechos 
que ela utilizava de outros autores em suas pesquisas.

Reconhecer esses pontos é essencial para entender que os 
escritos de Ellen White jamais pretenderam ser perfeitos em 
todos os detalhes históricos, cronológicos, geográficos, cientí-
ficos e linguísticos. Em vez disso, pretendiam apenas ser o que 
White sempre sustentou: mensagens que Deus deu a ela para que 
fossem enfatizadas junto ao povo. Se ela não foi perfeita na forma 
como passou essas mensagens, isso não muda em nada o âmago 
do que ela falou. Assim, devemos interpretá-la não como uma 
escritora infalível, mas como uma conselheira inspirada que 
tinha a missão principal de levar as pessoas à única regra de fé, 
prática e doutrina do crente: a Bíblia.
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LIÇÃO 15

Como avaliar os conselhos  
e visões de Ellen White

Na lição anterior, estudamos quatro regras para interpretar Ellen 
White corretamente. De posse dessas regras, é possível agora 
aprender quais critérios devem ser usados para avaliar os escritos 
de Ellen White à luz da Bíblia. Essa avalição, como temos dito, é 
essencial, pois o Sola Scriptura nos ordena julgar a tudo e todos 
pela Bíblia, incluindo os profetas. E a única maneira de saber se 
um profeta é verdadeiro é pela Bíblia Sagrada.

Para deixar o estudo organizado, vamos dividi-lo em dois 
tipos de avaliação: a das visões e a dos conselhos. Ao final da 
exposição dos critérios de avaliação, falaremos do modo correto 
de valorizar os escritos de Ellen White.

1) Critérios de avaliação das visões

Podemos sintetizar os critérios de avaliação das visões em três 
perguntas: (a) a visão possui algum elemento que é negado pelas 
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Escrituras? (b) a visão traz uma nova doutrina? (c) a visão alte-
ra alguma doutrina bíblica? Qualquer visão cuja resposta às três 
perguntas é negativa, não fere o Sola Scriptura.

É comum que esses critérios não sejam compreendidos corre-
tamente. Por exemplo, muitos acham que o critério (a) quer dizer 
que uma visão jamais pode ter elementos que não estão na Bíblia. 
Mas é um erro achar que se a Bíblia não descreve algo, não é ver-
dade. Há muitas informações históricas, geográficas e científicas 
que são verdadeiras, mas não estão na Bíblia. Assim, uma visão 
não precisa contar exclusivamente com elementos que se encon-
tram na Bíblia. Ela precisa não ter elementos negados pela Bíblia.

Quanto ao segundo e ao terceiro critérios, muitos fazem con-
fusão entre informação e doutrina. Assim, essas pessoas veem 
qualquer dado não doutrinário de uma visão como doutrina, o 
que torna o profeta um herege. Essa é uma forma ilegítima de 
avaliar e condenar um profeta.

Tomemos um exemplo para aplicar os critérios. Em certa 
visão, Ellen White relata ter visto que os anjos do céu possuem 
um cartão de ouro com o qual se identificam para entrar e sair 
das regiões celestes.1 Muitos alegam que esta visão seria heré-
tica porque a Bíblia nada fala sobre isso. Mas apliquemos os cri-
térios para avaliá-la.

A referida visão tem algum elemento negado pela Bíblia 
Sagrada? Não. Nenhuma passagem bíblica diz que os anjos não 
possuem esse cartão de identificação ou que isso não seria neces-
sário nas regiões celestes. A referida visão forma uma nova dou-
trina? Não. Crer ou não nesse dado não implica nenhuma nova 
informação sobre o caráter de Deus, a queda do homem, a salva-
ção, a santificação, etc. Também não gera qualquer nova prática, 
proibição ou norma. Por fim, a referida visão modifica alguma 

1 WHITE, Ellen. Primeiros Escritos, p. 39.
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doutrina? Também não. Deus continua sendo o Criador, a salva-
ção continua sendo pela graça mediante a fé e por aí vai.

Passando pelos três critérios, o que impede a visão de ser ver-
dadeira? Nada. Obviamente, só crerão aqueles que possuem con-
vicção de que White realmente tinha o dom profético. Porém, o 
que está em discussão aqui não é a veracidade ou não do dom 
profético de Ellen White, mas sim se a visão necessariamente 
quebra o Sola Scriptura. E ela não quebra. Esse é o tipo de avalia-
ção que precisa ser feita em relação a cada visão.2

2) Critérios de avaliação dos conselhos

Os critérios de avaliação dos conselhos também podem ser sinte-
tizados em três perguntas: (a) o conselho é uma nova norma ou 
é a aplicação de um princípio bíblico? (b) o âmago do conselho 
é bom ou ruim? (c) os detalhes periféricos do conselho, como a 
linguagem, o tom, a explicação e as analogias, anulam o âmago 
do conselho?

Quanto ao primeiro critério, caso o conselho seja uma norma, 
isso não é problemático se ela for bíblica. Por exemplo, se Ellen 
White aconselha um marido a amar sua esposa, essa é a reprodu-
ção de uma norma bíblica. O problema é quando o conselho é 
uma norma, mas não bíblica. Contudo, aqui entra a importância 
das regras de interpretação: há mesmo uma norma ali? Ou o que 
existe é a aplicação de um princípio bíblico? Por exemplo, se eu 
digo que é pecado beber um copo de leite todo dia, estou criando 
uma norma que não está na Bíblia. Mas se digo a um alérgico a 
lactose que é pecado ele beber um copo de leite todo dia, estou 

2 No meu livro Conselhos de Ellen White sobre Sola Scriptura: o que a mensagei-

ra adventista realmente disse sobre o tema, eu avalio as visões mais polêmicas 

de Ellen White com bastante detalhe. Conferir o capítulo 13: “Visões Estranhas”.
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aplicando pelo menos um princípio bíblico àquela situação espe-
cífica: não tentar a Deus (Dt 6:16; Mt 4:7; Lc 4:12).

Assim, é importante saber se o conselho de Ellen White que 
parece criar uma norma, não está apenas aplicando princípios 
bíblicos a situações específicas. Lembremos: os princípios são 
eternos, mas as aplicações mudam. A própria Sra. White ensinou 
este conceito quando em certa ocasião disse:

É assim que é, e meu espírito tem sido muito agitado 
quanto à ideia: “Ora, a irmã White disse assim e assim, e 
a irmã White falou isto ou aquilo; e, portanto, procede-
remos exatamente de acordo com isso”. Deus quer que 
todos nós tenhamos bom senso, e deseja que racioci-
nemos movidos pelo senso comum. As circunstâncias 
alteram as condições. As circunstâncias modificam a 
relação das coisas.3

O segundo e o terceiro critérios pretendem averiguar se um 
conselho, ainda que estranho, pode ser considerado bom. É 
comum que alguns conselhos de Ellen White sejam mal avalia-
dos por conta uma linguagem muito forte, uma analogia exage-
rada ou uma imprecisão secundária. Mas a avaliação nunca deve 
girar em torno do que é periférico. O ponto crucial é se o âmago 
do conselho é bom. Por exemplo, um homem resolve gritar com 
fumantes, dizendo que eles devem parar de fumar, pois o cigarro 
causa câncer no pulmão e AIDS. Sem dúvida, há dois erros na 
mensagem desse homem: (a) não é uma boa abordagem gritar 
com as pessoas que queremos convencer; (b) o uso de cigarro 
não tem relação com o surgimento de AIDS. No entanto, ainda 

3 WHITE, Ellen. “Manuscrito 7”, 1904. Entrevista de Ellen White sobre a idade 

ideal para entrar na escola. Presente no compilado Mensagens Escolhidas, 

V3, p. 217.
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assim, o âmago do conselho é bom. O cigarro realmente não faz 
bem à saúde e deve ser rejeitado.

Os conselhos de Ellen White podem ser avaliados sob esse 
mesmo prisma. É digno de nota que esta avaliação do âmago do 
conselho, aliada à análise dos contextos, é muito útil para mostrar 
que alguns conselhos aparentemente estranhos de White faziam 
sentido e eram benéficos para o contexto histórico imediato.

Um bom exemplo para a aplicação desses critérios é o con-
selho de Ellen White contra a leitura de romances. Analisando 
as razões que ela oferece, percebemos que ela lidava com alguns 
problemas de sua época. Um deles era o de que muitas meninas 
passavam o dia lendo romances, não querendo mais ajudar nos 
afazeres de casa. Além disso, quando se casavam, tornavam-se 
muito idealizadoras quanto ao matrimônio, criando expectati-
vas irreais.4 White, então, recomenda que os romances dessem 
lugar à leitura da Bíblia.

Sabendo-se desse contexto é possível avaliar que o conselho 
não era uma norma, mas uma aplicação de princípios bíblicos 
como o de evitar a preguiça e não se deixar influenciar pelas pai-
xões da juventude (Pv 6:6-11; Ec 10:18; II Tm 2:22). O âmago do 
conselho pode ser considerado bom? Sim. A ideia era libertar 
meninas de um vício que as fazia despreparadas para a vida. O 
possível exagero de Ellen White na linguagem e forma de abor-
dar o assunto anula o âmago? De maneira alguma. O problema 
existia e a profetisa propôs uma solução útil.

White pode ter sido dura, imprecisa e até generalista neste 
e em outros conselhos. Há espaço para o leitor manter esse tipo 
de avaliação. Mas nós devemos ter em mente que (a) às vezes o 
contexto exige palavras duras e posturas radicais, (b) o profeta 

4 Ver WHITE, Ellen G. Conselhos sobre Educação, p. 21; WHITE, Ellen G. 

Testemunhos para a Igreja, V2, p. 302; WHITE, Ellen G. Conselhos para a 

Igreja, p. 173.
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não é perfeito em seu modo de se expressar e (c) quase sempre o 
profeta é chamado para “apagar incêndios”.

Sobre esse último ponto, notemos: Deus não chama o pro-
feta para ser um analista social. Deus não pede que o profeta 
gaste tempo fazendo uma longa análise sociológica e antropo-
lógica para então propor teorias sobre as causas do problema, 
soluções distintas, abordagens variadas para cada grupo e ainda 
informar a todos que o problema possivelmente é contextual e 
que formas de lidar com ele podem mudar em função de tempo 
e lugar. Em vez disso, o profeta é uma ferramenta para não dei-
xar problemas grandes se tornarem maiores. Cabe a outros atores 
sociais, depois, avaliarem se as asserções feitas pelo profeta eram 
atemporais ou aplicações de princípios a contextos específicos.

Em suma, passando por esses critérios, o conselho pode ser 
considerado coerente com o Sola Scriptura e, por conseguinte, 
crido como verdadeiro, útil e potencialmente inspirado.

Como valorizar os escritos de Ellen White

Neste ponto, alguns leitores podem estar se perguntando como 
podemos valorizar os escritos da Sra. White. Muitos irmãos 
creem que para valorizar a sua obra é preciso tratá-la como uma 
fonte de novas doutrinas, um comentário bíblico e uma base 
para sermões. Mas isso não é verdade. Tratar a obra de White 
dessa forma é contrariar seus próprios conselhos.

Há pelos menos quatro formas legítimas de valorizar a obra 
de Ellen White. Primeira: aprendendo e ensinado sobre o seu 
impacto histórico positivo no adventismo. Como vimos na lição 
8, White teve visões e ofereceu conselhos que foram responsá-
veis pelo sucesso de diversas áreas de atuação da igreja, como as 
publicações, a educação, a saúde e as missões estrangeiras. Além 
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disso, ela combateu o legalismo, o antitrinitarianismo e diversas 
outras heresias que tentaram a igreja ao longo das décadas. White 
também forneceu conselho a indivíduos, famílias e líderes, edifi-
cando muitas pessoas. Foi incansável na pregação do evangelho, 
exaltou os cinco Solas e se dedicou a vida inteira à igreja. Como 
um Lutero ou Calvino, foi uma grande cristã protestante.

Segunda: entendendo que conhecer a história é uma forma 
de não repetir os erros do passado. A história é cíclica. As crises 
do passado sempre retornam, ainda que com outras roupagens e 
intensidades. White lidou com muitas crises, algumas que ainda 
persistem hoje e outras que podem voltar. Analisar como ela 
agiu, quais foram seus conselhos para a época e suas orientações 
para as gerações futuras pode ser muito útil para evitar certas cri-
ses ou tratar problemas atuais. Isso não é exclusividade de Ellen 
White, claro. O estudo dos atos dos grandes homens do passado 
sempre é benéfico. Mas White, na posição de profetisa extraca-
nônica, deixou insights proféticos que outros vultos da história, 
por não serem profetas, não deixaram.

Terceira: compreendendo que as aplicações dos princípios 
bíblicos podem nos ajudar a entender melhor os princípios. Nem 
sempre uma pessoa consegue visualizar, sem ajuda de um pastor 
ou amigo, como os princípios bíblicos se aplicam a determinada 
situação. Neste sentido, os escritos de White podem oferecer esses 
insights. Um exemplo disso é a reforma de saúde. Embora os 
princípios de saúde estejam na Bíblia, poucos estudantes atentam 
para isso. Não é algo tão fácil de ver. Mas quando White aponta 
esses princípios, o estudante os percebe claramente na Bíblia.

Quarto: observando a importância que White dava aos 
grandes pilares da Reforma. Ao observar esse fato com cuidado, 
somos incentivados a fazer o mesmo e mostrar aos demais irmãos 
protestantes que Ellen White foi uma irmã em Cristo, não uma 
herege. Apresentar a mensageira adventista como a protestante 
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que foi pode desfazer muitas distorções da imagem dela e criar 
laços mais fortes e saudáveis entre os adventistas e muitos cren-
tes de outras confissões cristãs. Isso também tem enorme poten-
cial para preservar a fé dos próprios adventistas na origem divina 
do movimento. Afinal, se seus escritos são fiéis à Reforma, que é 
verdadeira, então eles também podem ser verdadeiros.

Meu apelo é que os irmãos adventistas valorizem Ellen 
White a partir desses pontos legítimos. Muito estrago é feito por 
quem atribui à profetisa as funções da Bíblia. Como adventistas, 
devemos zelar pela nossa herança protestante e cuidar para que o 
belo trabalho de Ellen White não se torne uma maldição.
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LIÇÃO 16

A IASD e as demais igrejas

Na teologia adventista, o termo “remanescente” (presente em 
Apocalipse 12:17) é muitas vezes usado em referência ao próprio 
movimento adventista. Isso leva muitos protestantes a concluí-
rem que a IASD sustenta que apenas os adventistas serão salvos. 
Um conhecido pastor presbiteriano no Brasil expressou da se-
guinte forma seu entendimento a respeito da IASD:

E além disso, se a Igreja Adventista é a igreja rema-
nescente 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 his-
tória. Então, a gente tem uma dificuldade com esse ex-
clusivismo que caracteriza, às vezes, uma seita. É uma 
das características da seita... É exatamente o exclusi-
vismo: “Nós somos aquele povo que está profetizado 
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na Bíblia e fora da nossa igreja não tem possibilidade 
de salvação”.1

Mas, de fato, é esse o sentido do termo remanescente? Ou 
há um mal entendido aqui? Nesta lição, vamos entender melhor 
o que significa “remanescente” dentro da teologia adventista e 
como a IASD vê as demais igrejas.

Podemos começar mencionando o que diz o Tratado de 
Teologia. No capítulo “O Remanescente e as Três Mensagens 
Angélicas”, o teólogo Hans K. LaHondelle afirma o seguinte:

Por toda a história cristã, surgiram diferentes grupos, 
em certo sentido grupos remanescentes, com a preo-
cupação 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 as-
pectos no tocante à doutrina e prática, possuem em co-
mum com eles a imagem do remanescente no sentido 
de levar seus contemporâneos a uma fé mais próxima 
das Escrituras.2

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 

1 NICODEMUS, Augustus. “Adventismo: Uma análise comparativa”. Palestra 

disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=9OVtDsVEHNg>. A fala 

ocorre a partir do minuto 16:22.

2 DEDEREN, Raoul (Org.). Tratado de Teologia Adventista. Tatuí, SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2011, p. 974.

https://www.youtube.com/watch?v=9OVtDsVEHNg
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por LaHondelle como exemplos de “grupos remanescentes” em 
cada era. Daqui podemos depreender que o sentido do termo 
remanescente não é necessariamente soteriológico, isto é, ligado 
à salvação. Ele pode ser missiológico, ou seja, ligado à missão.

No capítulo “A Igreja”, também do Tratado de Teologia, o teó-
logo Raoul Dederen é bem claro ao dizer:

Creem [os adventistas] que seu movimento seja o úni-
co a apresentar as condições especificadas nesses ver-
sos [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.3

Se o termo remanescente não significa que só adventistas 
são filhos de Deus (e, portanto, salvos), então é evidente que a 
dimensão do termo é missiológica. A IASD é o remanescente no 
sentido de ser o único movimento cristão protestante de caráter 
mundial que tem pregado a guarda do sábado, a mortalidade da 
alma, a reforma de saúde, a doutrina do santuário, etc. A missão, 
portanto, tem sido exclusiva até então. Isso, no entanto, nada diz 
sobre a salvação dos crentes das demais denominações.

Para além do Tratado de Teologia Adventista, também pode-
mos encontrar citações contundentes no livro Questões sobre 
Doutrina. No capítulo que responde a pergunta “Quem constitui 
a Igreja Remanescente?”, há um trecho 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 

3 Ibidem, p. 639.
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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 co-
munidades cristãs, que, no dizer da pergunta, são ‘tes-
temunhas verdadeiras do Deus vivo’ na época atual”.4

O fato de que a maioria dos crentes ainda não guarda o sábado 
ou não crê na mortalidade da alma não implica que esses crentes 
sejam rebeldes, desobedientes e falsos. Se realmente essas dou-
trinas pregadas pela IASD são verdadeiras, devemos nos lembrar 
que cada pessoa possui um tempo de assimilação diferente para 
as verdades. Isso se dá pelas diferenças de raciocínio, experiên-
cia de vida, genética, meio social, trabalho do Espírito Santo, etc. 
Cada pessoa é um universo diferente. Além disso, a qualidade da 
pregação ouvida também tem seu peso. Quantos crentes fieis de 
outras denominações não aceitaram o sábado ou outra doutrina 
bíblica porque tiveram acesso apenas a más explicações, maus 
professores, maus pregadores e maus exemplos? É evidente que 
esse tipo de situação atrasa a aceitação de doutrinas bíblicas.

O bom cristão está correto em não aceitar aquilo que lhe 
parece herético. Assim, não cabe ao adventista julgar quem está 
sendo honesto ou não. Até que se prove o contrário, todo o cris-
tão fiel à luz que ele possui, seja adventista ou não, faz parte do 
povo de Deus e é um salvo em Cristo. Cabe aos adventistas faze-
rem o que foram chamados a fazer: pregar o que a Bíblia diz, em 
especial o que foi esquecido no meio cristão.

Do Questões sobre Doutrina podemos citar ainda mais um 
trecho contundente. Ele diz:

4 FROOM, LeRoy E., READ, Walter E., ANDERSON, Roy A. Questões sobre 

Doutrina. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007 (edição especial de cin-

quenta anos desde a publicação original – comentada por George R. Knight), 

p. 162.
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Todavia, o fato de que empregamos essa passagem [Ap 
12:17] 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 mensa-
gem 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 séti-
mo dia creem firmemente que Deus possui um precio-
so remanescente, uma multidão de crentes fervorosos e 
sinceros, em todas as igrejas (não excetuando a comu-
nidade católico-romana). Eles vivem à altura da luz que 
Deus lhes outorgou.5

O livro Nisto Cremos vai numa linha semelhante. No capí-
tulo sobre a Igreja somos informados de que “A igreja invisível, 
também conhecida como igreja universal, é composta dos filhos 
de Deus em todo o mundo”. Isso inclui não só pessoas de várias 
denominações (Igreja visível), mas também “muitos outros que, 
embora não pertencendo à Igreja visível, têm seguido a luz que 
Cristo lhes concedeu (João 1:9)”. Mais adiante, complementa:

A existência da Igreja invisível demonstra que a adora-
ção a Deus é, no mais elevado sentido, espiritual. Jesus 
expôs nestas palavras a questão: “Vem a hora e já che-
gou, 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 hu-

5 Ibidem, p. 165.
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manos não são capazes de calcular exatamente quem 
constitui e quem não constitui parte da Igreja de Deus.6

O mesmo Nisto Cremos, em sua introdução, nos lembra dos 
laços que o adventismo possui com a Reforma Protestante e da 
verdade fundamental de que o entendimento teológico dos cren-
tes foi se desenvolvendo ao longo das gerações.

Escrevemos este livro com a consciência de nossa dívi-
da para com as ricas verdades bíblicas que recebemos 
da igreja cristã ao longo da história. Prestamos nosso re-
conhecimento à nobre linhagem de testemunhas – tais 
como Wycliffe, Huss, Lutero, Tyndale, Calvino, Knox e 
Wesley – cuja compreensão sucessiva de nova luz con-
duziu a igreja em direção ao entendimento mais amplo 
do caráter de Deus. E reconhecemos que esse entendi-
mento é sempre progressivo.7

Tendo avaliado o que a IASD sustenta em seus principais 
documentos oficiais, resta saber o que Ellen White dizia sobre 
o tema. Podemos começar com a posição da Sra. White sobre os 
primeiros reformadores. Ela diz:

Os reformadores cujo protesto nos deu o nome de pro-
testantes, 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, avida-

6 AMAGASD. Nisto Cremos: AS 28 Crenças Fundamentais da Igreja Adventista 

do Sétimo Dia. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2017, p. 190.

7 Ibidem, p. 10-11.
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mente estudaram-na por si mesmos. Estamos nós, nesta 
batalha final do grande conflito, tão fiéis ao nosso encar-
go como os primeiros reformadores o foram ao seu?8

Aqui vemos que para a mensageira adventista, os primei-
ros reformadores eram um modelo a ser seguido. Além disso, 
ela entendia que os adventistas eram protestantes, demons-
trando que, em sua concepção, havia uma continuidade. Mas o 
que White pensava sobre os protestantes dos seus dias? Falando 
sobre os crentes de outras igrejas, White sustenta:

O Senhor tem Seus representantes em todas as igrejas. 
A  essas pessoas as decisivas verdades especiais para 
estes últimos dias não foram apresentadas sob circuns-
tâncias que trouxessem convicção ao coração e à men-
te; portanto, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua 
ligação com Deus.9

Neste trecho, a profetisa parece ter em mente o que vimos 
há pouco: o tempo de assimilação de cada pessoa varia. E muitas 
vezes é determinante nesse processo o modo como cada dou-
trina foi apresentada à pessoa. Um pouco mais à frente, White 
fala a respeito de quem sequer está nas igrejas visíveis:

Muitos que não se acham unidos a alguma igreja e que 
parecem ser completamente indiferentes às reivindi-
cações de Deus, no coração não são assim indiferentes 
como parecem. Até os menos religiosos têm seus mo-
mentos de convicção, em que lhes advém o anseio de 
algo que não possuem”.10

8 WHITE, Ellen G. Profetas e Reis, p. 320-321.

9 WHITE, Ellen G. Testemunhos para a Igreja, V6, p. 71-72.

10 Ibidem.
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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 tam-
bém para depois. White vai dizer em outro texto:

Esta mensagem tem de ser dada, mas conquanto te-
nha 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 an-
dam em toda a luz que sobre eles brilha, e Deus operará 
em seu favor.11

Já no livro O Grande Conflito, ela questiona: “E em que cor-
porações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos segui-
dores de Cristo?”. Responde na sequência: “Sem dúvida, nas 
várias igrejas que professam a fé protestante”.12 Algumas páginas 
depois assevera que “a grande massa dos verdadeiros seguidores 
de Cristo” encontra-se nas igrejas protestantes.13

É fato que Ellen White tecia duras críticas ao sistema dou-
trinário católico romano e os sistemas doutrinários das demais 
igrejas protestantes de seus dias. Para ela, o catolicismo romano 
agregava o próprio Anticristo, que ela interpretava, à semelhança 
de Lutero, Calvino e outros reformadores, como o papado.14 

11 WHITE, Ellen G. Obreiros Evangélicos, p. 329.

12 WHITE, Ellen G. O Grande Conflito, p. 383.

13 Ibidem, p. 390.

14 Lutero, Calvino e os proponentes da Confissão de Fé de Westminster en-

tendiam que o papado era o Anticristo. Sobre isso ler: LUTERO, Martinho. 

“Martinho Lutero - Obras selecionadas, Volume 2: O Programa da Reforma 
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As igrejas protestantes, por sua vez, haviam deixado de se refor-
mar, mantendo muitos dos erros católicos. Por isso, White cha-
mava esses sistemas de Babilônia em seus livros e artigos.

Ainda assim, a mensageira adventista jamais concluiu, a 
partir disso, que apenas os adventistas seriam salvos e que todos 
crentes no interior desses sistemas eram falsos e se perderiam. A 
mensageira adventista fazia clara distinção entre os sistemas e os 
que congregavam neles. E essa tem sido a posição da IASD desde 
quando Ellen White ainda era viva. A alegação de exclusivismo 
soteriológico, portanto, é falsa.15

Sem dúvida, há adventistas que, na prática, pensam, falam e 
agem de modo exclusivista, chauvinista, ufanista, triunfalista e 
preconceituoso para com outros crentes. Essa é uma postura que 
muitos cristãos ao longo dos séculos mantiveram. E é deplorável 
que isso também exista no adventismo. Porém, mais uma vez, 
não devemos julgar a doutrina da IASD pelos maus atos de alguns 
(ou muitos) de seus membros. O caminho mais correto é justa-
mente ensinar que a doutrina da IASD não apoia o exclusivismo.

É evidente que todos nós, cristãos, não devemos abrir mão 
de nossas convicções doutrinárias quando elas estão firmemente 

- Escritos de 1520”. São Leopoldo: Editora Sinodal, 2015, p. 386. Outras ci-

tações em: Volume 1, p. 259, 292-293; Volume 2, p. 323-325, 386, 463-

464, 470-472; Volume 3, p. 13, 17-18, 24-25, 34-35, 63, 72-78, 102, 158; 

Volume 6, p. 236, 287, 407, 426, 508; e Volume 9, p. 554; CALVINO, João. 

“Comentário à Primeira e à Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses”. 

Versão digital (traduzida por Rodrigo Reis de Faria), p. 69-71. Disponível para 

baixar no link: <http://monergismo.com/wp-content/uploads/Calvino_1_2_

Tessalonicenses-livro.pdf>; “Confissão de Westminster”, Capítulo 25, 

Parágrafo 6. Disponível em: <http://www.executivaipb.com.br/arquivos/con-

fissao_de_westminster.pdf>.

15 O leitor pode encontrar mais citações contundentes sobre esse tema em: 

RODRÍGUEZ, Ángel Manuel. (Org). Teologia do remanescente: uma perspec-

tiva eclesiológica adventista. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2012, p. 211-

212, 217; e RODRÍGUEZ, Ángel Manuel. (Org). Message, Mission and Unity of 

the Church [Silver Spring: Biblical Research Institute, 2013], p. 37.

http://monergismo.com/wp-content/uploads/Calvino_1_2_Tessalonicenses-livro.pdf
http://monergismo.com/wp-content/uploads/Calvino_1_2_Tessalonicenses-livro.pdf
http://www.executivaipb.com.br/arquivos/confissao_de_westminster.pdf
http://www.executivaipb.com.br/arquivos/confissao_de_westminster.pdf
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fincadas na Bíblia. Não obstante, isso não pode nos impedir de 
desenvolver uma relação de irmandade com cristãos que pos-
suem outras visões; de aprender com eles naquilo que eles tem 
de mais louvável (e sim, podemos aprender de todos); e encará-
-los como verdadeiros servos de Cristo. No paraíso, nós convive-
remos com pessoas que passaram a vida nas mais diversas deno-
minações e até fora delas. É, portanto, imprescindível que nos 
preparemos para amar a todos os nossos irmãos desde já.
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LIÇÃO 17

Como a Igreja se romanizou

Quando nós estudamos a Reforma Protestante da perspectiva do 
próprio movimento protestante, é inevitável perguntar: como a 
Igreja cristã se romanizou? Por que acumulou tantos erros nesse 
processo? Em qual ponto da história as coisas começaram a sair 
dos trilhos? Essas perguntas são importantes não somente para 
entender o passado, mas para avaliar o presente e saber para qual 
futuro devemos nos encaminhar. Nesta última lição do nosso 
guia de estudo, vamos trabalhar esses pontos e tentar tirar lições 
da história para nossa fé cristã hoje.

Quando voltamos no tempo e avaliamos a chamada Igreja 
Primitiva, há duas características dela que se destacam: (1) ela era 
profundamente judaica e (2) ela era profundamente bíblica.

A característica judaica da Igreja Primitiva se explica pelo 
fato de que Jesus e todos os seus discípulos eram judeus. Além 
disso, Jesus era o Messias prometido pelas Escrituras dos judeus 
e todo o seu ministério ocorrera em Israel, a nação judaica. Não 
por acaso, nas primeiras décadas de Igreja, a maioria dos crentes 
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em Jesus era formada por judeus, gentios conversos ao judaísmo 
e gentios que frequentavam sinagogas.

No livro bíblico de Atos podemos constatar que esses cren-
tes continuaram a reunir-se nas sinagogas por anos (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) e 
guardando normalmente o sábado (At 13:14 e 42-44, 15:13-21, 
16:11-13, 17:1-4, 18:1-4). Como resultado, os primeiros crentes 
não se viam como adeptos de uma nova fé (At 22:3-6, 24:14-21, 
25:7-11; Rm 11:1-5; Tg 2:1-12). Até os pagãos não conseguiam 
distinguir os judeus crentes em Jesus (como Paulo e Silas) dos 
demais judeus (At 16:19-22). A fé em Jesus como o Messias pare-
cia a mesma fé judaica de sempre porque os crentes continua-
vam crendo no Deus dos judeus, nas Escrituras dos judeus e em 
um Messias judeu. Além disso, continuavam frequentando um 
culto judeu e guardando o mesmo dia semanal sagrado que os 
judeus mantinham. A única diferença é que os crentes em Jesus 
entendiam que o Messias prometido havia chegado. Mas isso não 
inaugurava uma nova religião. Apenas cumpria as profecias da 
fé judaica, presentes nas Escrituras. Esse era o panorama das pri-
meiras três ou quatro décadas de cristianismo.1

A segunda característica que mais se destacava na Igreja 
Primitiva – seu caráter profundamente bíblico – se explica pelo 
fato de que os apóstolos, que aprenderam diretamente com 
Jesus, ainda estavam vivos. Assim, eles podiam guiar as comuni-
dades no estudo da Palavra e combater erros. E eles fizeram isso 
de modo intenso, como é possível averiguar nas epístolas.

Essas duas características da Igreja Primitiva começam a se 
perder ainda no primeiro século. Em relação à essência judaica 

1 As raízes judaicas do cristianismo primitivo é um assunto que tem sido bem 

trabalhado por autores das mais diversas confissões cristãs e também por ju-

deus. Procurar as obras de Jacques Doukhan, Michael Brown, David Stern, 

James Dunn, Samuele Bacchiocchi, David Flusser, Geza Vermes, entre outros.
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da Igreja, três principais fatores parecem ter contribuído para 
seu declínio. Primeiro: os judeus descrentes em Jesus passaram 
a se opor cada vez mais aos judeus e gentios crentes em Jesus. 
Deste modo, a convivência entre esses grupos nas sinagogas 
se tornou inviável na maioria das localidades até o fim do pri-
meiro século.

Segundo: a proporção de crentes gentios em Jesus passou a 
ser muito maior que a de crentes judeus em Jesus. Isso tornou 
gradualmente a igreja mais distante dos costumes e cosmovisões 
judaicas, e mais aberta aos costumes e cosmovisões gentílicas.

Terceiro: a destruição do templo de Jerusalém e de parte da 
cidade no ano 70 d.C. espalhou os judeus crentes em Jesus que ali 
moravam e cultuavam. Além disso, enfraqueceu a influência que 
a igreja de Jerusalém possuía no cristianismo primitivo.

Cada um desses fatores colaborou para que os crentes em 
Jesus se afastassem do convívio de judeus étnicos, de suas prá-
ticas religiosas e de símbolos do judaísmo. Os crentes agora não 
iam mais à sinagogas, não recebiam mais influência da igreja de 
Jerusalém e não tinham mais muito contato com judeus étnicos 
crentes em Jesus. Além disso, se antes os gentios simpatizantes 
da fé judaica viam o judaísmo como a religião do verdadeiro 
Deus, agora o judaísmo estava se tornando sinônimo de negação 
do Messias Jesus.

O resultado dessas tensões e distanciamentos entre judeus 
étnicos e gentios foi a geração de uma teologia anticristã por parte 
dos judeus descrentes em Jesus e de uma teologia antijudaica 
por parte dos cristãos. Por sua vez, os poucos judeus crentes em 
Jesus que ainda existiam passaram a sofrer preconceitos dos dois 
lados, o que apenas serviu para afastar mais o cristianismo das 
raízes judaicas. É nesse processo que a Igreja cristã deixa de ser 
parte do judaísmo. Judaísmo e cristianismo se tornam duas reli-
giões distintas e irreconciliáveis.
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A característica bíblica da Igreja começa a se perder nesse 
mesmo processo. Com uma teologia antijudaica em formação, 
a Igreja passa a desejar uma nova identidade, uma essência que 
fosse a mais distante do judaísmo quanto possível. A gradual 
morte dos apóstolos e a expansão do cristianismo para além da 
possibilidade de supervisão dos que ainda estavam vivos torna 
a mutação uma realidade cada vez mais patente. Com a morte 
do último apóstolo, abre-se caminho para uma nova Igreja, com 
uma liderança plenamente gentílica e um espírito antijudaico 
em plena ascensão.

Do segundo ao quarto século, a teologia antijudaica toma 
forma e força na liderança da Igreja. Teólogos patrísticos como 
Inácio, Barnabé, Justino Mártir, Aristides de Atenas, Orígenes, 
Afraates, Atanásio de Alexandria, Efrém da Síria, Epifânio de 
Salâmina, Basílio de Cesareia, Eusébio de Cesareia, Jerônimo e 
João Crisóstomo lançam as bases para um cristianismo com for-
tes elementos antijudaicos.2 O antijudaísmo dos patrísticos não 
chega ao extremo de negar o Deus dos judeus e as suas Escrituras, 
como o fez Marcião de Sinope (85 d.C.-160 d.C.). No entanto, 
fazendo uso da chamada teologia da substituição, passa a 

2 Todos os nomes citados criticavam em maior ou menor grau práticas como 

guardar o sábado. Também criticavam os próprios judeus como povo, sem-

pre na tentativa de fortalecer a separação entre judaísmo e cristianismo, e 

entre judeus e cristãos. João Crisóstomo, por exemplo, em sua série de 

homílias intitulada “Contra os Judeus”, repreende os crentes de sua época 

que participavam de festas judaicas, chama as sinagogas de bordeis e ofen-

de o povo judeu de diversas maneiras. Epifânio de Salâmina, em sua obra 

“O Panarion”, no capítulo 29, rechaça como hereges os chamados “judeus 

nazarenos”, um grupo de judeus étnicos crentes em Jesus que ainda so-

brevivia no quarto século. Descendentes dos judeus crentes em Jesus que 

fugiram de Jerusalém no ano 70 d.C., os nazarenos criam em tudo o que 

os cristãos criam, incluindo o nascimento virginal de Jesus e todo o Novo 

Testamento. A única diferença para com os cristãos é que mantinham suas 

tradições judaicas, embora não as impusesse aos gentios.
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enxergar a Igreja como uma entidade que substitui o Israel étnico, 
tornando-se o novo Israel.

Do quarto século em diante, diversos sínodos e concílios 
reafirmam o antijudaísmo teológico. Proibições como guardar o 
sábado, comer com judeus, participar de festas judaicas e man-
ter qualquer costume judaico tornaram-se recorrentes. Tudo 
o que parecia muito judaico passou a ser visto pelas lideranças 
como maldito e contrário ao evangelho. Além disso, muitos des-
ses sínodos e concílios, nas localidades dominadas por cristãos, 
impuseram também restrições civis aos judeus.3

Juntamente com a teologia antijudaica, outro fenômeno 
pode ser visualizado desde o segundo século: a tentativa cres-
cente de fazer de Roma a capital do cristianismo, a “Jerusalém” 
dos cristãos. Embalados pela teologia da substituição, os líderes 
buscaram criar uma nova identidade para o cristianismo, rede-
finindo elementos judaicos. É assim que surgem, já no segundo 
século, as tentativas de impor à toda a Igreja a guarda da festa 
da Páscoa no domingo, segundo o costume mantido por Roma. 
Ao contrário da igreja de Roma, as igrejas da Ásia comemoravam 
a Páscoa no dia 14 do mês judaico de Nissan – data estipulada 
na Bíblia (Êx 12:18; Lv 23:5; Nm 28:16). Apesar da resistência 
das igrejas da Ásia, o concílio de Niceia, em 325, determina que 
todas as igrejas estariam obrigadas a seguir o costume de Roma 
quanto à Páscoa. Eusébio nos informa em sua obra “Vida de 
Constantino” que a razão principal para isso era que a igreja não 
deveria comemorar a Páscoa na mesma data dos judeus.4

3 Pesquisar sobre os concílios e sínodos de Elvira (300/306), Niceia (325 e 787), 

Antioquia (341), Laodiceia (363-364), Vennes (465), Agatha (506), Epaona 

(517), Clermont (535), Orleans (538), Macon (581), Toledo (589, 638 e 653), 

Paris (613), Espanhol (633) e Latrão (1215).

4 Eusébio de Cesareia. Vita Constatini, Livro III, capítulo XVIII.
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De modo semelhante, a Igreja de Roma, a partir do segundo 
século, toma a vanguarda da exaltação do domingo como dia espe-
cial e do esvaziamento do sábado como dia de guarda, passando a 
influenciar todas as demais igrejas.5 Embora desde o fim do pri-
meiro século, o domingo já fosse visto entre muitas igrejas como 
um dia importante para os cristãos, era comum o sábado ainda 
ser guardado nessas mesmas igrejas.6 Contudo, na medida em que 
Roma ganha autoridade sob as demais igrejas, o domingo cancela 
o sábado e se torna dia de guarda. A teologia do domingo ganha 
força principalmente a partir do quarto século, por meio de síno-
dos e concílios que emitem regras a respeito de sua observação.7

Fruto do processo de criação de uma nova identidade não 
judaica, a Bíblia vai perdendo campo para regras e costumes 
extrabíblicos. A filosofia grega, que já havia introduzido algumas 
ideias estranhas no judaísmo do período intertestamentário, tor-
na-se ferramenta de interpretação da Bíblia Sagrada.

A estatização da religião cristã pelo império romano, no 
quarto século, e a consolidação da Igreja de Roma como cabeça 
sobre as igrejas de todas as outras cidades do mundo, no quinto 
e no sexto séculos, finaliza o longo processo de romanização da 

5 Ver Sócrates Escolástico. História Eclesiástica, Livro V, capítulo XXII; e Hermas 

Sozomenus. História Eclesiástica, Livro VII, capítulo XIX.

6 Ver CARSON, D.A. (Org.) Do Sabbath para o dia do Senhor. São Paulo: Cultura 

Cristã, 2006, p. 267, 271-272, 275, 278, 280; Epifanio de Salamina. O Panarion, 

capítulo XIX; BACCHIOCCHI, Samuele. Do Sábado para o Domingo, p. 132-

137; DEDEREN, Raoul (Org.). Tratado de Teologia Adventista, Tatuí, SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2011, p. 576-581; STRAND, Kenneth A. Como o do-

mingo tornou-se o popular dia de culto, Partes 1 e 2. Disponível em <http://

www.centrowhite.org.br/pesquisa/artigos/como-o-domingo-tornou-se-o-

-popular-dia-de-culto-parte-1> e <http://www.centrowhite.org.br/pesquisa/

artigos/como-o-domingo-tornou-se-o-popular-dia-de-culto-parte-2/>.

7 Pesquisar concílios e sínodos de Agatha (506), Orleans (511), Tarragona (516), 

Orleans (538), Macon (585), Auxerre (588), Narbona (589), Chalons (650), 

Rouen (650), Francos (670/673), Inglês (692), Berkhampstead (697).
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Igreja. A Igreja de Roma agora domina e representa a fé cristã. 
O cristianismo passa a ser sinônimo de catolicismo romano.

A contrafação que a Igreja de Roma faz do judaísmo é clara. 
Roma coloca-se como uma nova Jerusalém, adota um novo dia 
semanal de descanso e adoração (o primeiro dia da semana), uma 
nova data para a Páscoa (sempre num domingo), novas festas 
normativas, novos sacerdotes (os padres) e novo sumo sacerdote 
na terra (o papa). E em decorrência de toda essa autoridade dada 
a si mesma para legislar sobre a fé, Roma se coloca no mesmo 
patamar da Bíblia. A Igreja de Roma pode impor doutrinas que 
não estão nas Escrituras Sagradas, incluir livros na Bíblia que os 
judeus não reconheciam como canônicos e determinar quais são 
as interpretações corretas dos textos sacros – mesmo quando 
com péssimas bases para isso.

Este domínio da Igreja de Roma se arrasta durante toda a 
idade média, cristalizando uma série de erros doutrinários, bem 
como uma postura de oposição e até perseguição a indivíduos e 
grupos discordantes.

Diante dessa breve descrição do processo de romanização da 
Igreja cristã, que lições podemos tirar? A primeira é que a roma-
nização da Igreja está intimamente ligada ao afastamento das ori-
gens judaicas. Logo, os cristãos devem buscar um resgate das raí-
zes judaicas de sua fé. Isso não quer dizer que o cristão agora deve 
se circuncidar, usar kipá, participar das festas judaicas, fazer uso 
de termos hebraicos no cotidiano e adotar uma liturgia judaica 
nas igrejas. Nenhuma dessas práticas é normativa para o crente 
gentio, muito menos para o crente da Nova Aliança. Ademais, são 
práticas culturais que só fazem sentido para quem é um judeu no 
sentido étnico, nacional. Afinal, tudo isso faz parte da herança 
cultural do povo judeu, devendo ser preservada por eles. Então, 
não, a igreja não precisa adotar a cultura judaica. Deixemos isso 
com o próprio povo judeu.
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Resgatar as raízes judaicas da fé tem a ver com duas outras 
condutas: (a) mergulhar fundo na cosmovisão hebraico-bíblica 
dos profetas e apóstolos; (b) retomar crenças e práticas da fé 
judaica que não eram específicas para os judeus, mas normativas 
para todo aquele que queria servir a Yahweh. A Igreja de Roma, 
ao dominar toda a fé cristã, nos retirou desses caminhos. Fomos 
mergulhados na cosmovisão greco-romana e nos afastamos de 
tudo aquilo que parece “muito judaico”, por mais geral e bíblico 
que seja, como é o caso da observância do sábado (Gn 2:1-3; Is 
56:1-8). Nossa antropologia é greco-romana. Nosso “Hades” é gre-
co-romano. Nossa teologia patrística é greco-romana. E a Igreja 
de Roma, em sua soberba, se diz responsável por trazer a Bíblia 
à existência, ignorando propositalmente o fato de que todos os 
autores do AT eram judeus e quase todos os autores do NT tam-
bém. Roma tentou tornar romana até a Bíblia.

A Reforma Protestante foi um passo fundamental para um 
retorno à fé hebraico-bíblica, mas não o passo definitivo. Mesmo 
Lutero, o maior nome da Reforma, não se livrou da longa tra-
dição antijudaica da Igreja. Escreveu coisas terríveis contra os 
judeus e não se aprofundou na Reforma a ponto de restabelecer 
toda a cosmovisão hebraico-bíblica dos profetas e apóstolos.

A segunda lição que podemos tirar do processo de romaniza-
ção da Igreja é que a soberba institucional pode nos levar à ruína 
moral, espiritual e teológica. Na medida em que a Igreja de Roma 
passou a ver a si mesma como infalível e com a mesma autori-
dade da Bíblia Sagrada, tornou impossível o reparo de seus erros. 
Isso acarretou a multiplicação desnecessária de doutrinas e prá-
ticas antibíblicas e consequentes rompimentos com milhões de 
membros da instituição. Efeitos que poderiam ter sido evitados.

Para os protestantes, isso deve ser um alerta constante. 
As instituições cristãs não estão livres de cometer erros. Assim, 
as igrejas protestantes devem lutar para não cair na mesma 
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soberba institucional da Igreja de Roma. Indo mais longe, os 
adventistas creem que o protestantismo estagnou na Reforma. 
Algumas crenças e práticas antibíblicas defendidas por Roma 
permanecem no seio do protestantismo. Caso o adventismo 
esteja correto nesse diagnóstico, não será a hora dos protestan-
tes das mais variadas congregações cobrarem seus líderes a res-
peito disso? E caso não sejam ouvidos, não será a hora de aban-
donar esses sistemas? O apelo é pela continuidade da Reforma.

Para os adventistas, o alerta é o mesmo. Será que muitos 
adventistas não tem olhado para a Igreja Adventista do Sétimo 
Dia da mesma forma como os católicos romanos olham para a 
Igreja Católica Romana? Como uma instituição infalível, que 
nada tem para melhorar e fora da qual ninguém será salvo? Eis o 
tipo de soberba que pode fazer Deus chacoalhar violentamente o 
movimento adventista para que ele se humilhe.

A terceira e última lição é que Deus está reconduzindo sua 
Igreja para a sã doutrina dos apóstolos. A Reforma continua. 
O  lema reformado ainda está vivo hoje: Ecclesia reformata, 
semper reformanda (“igreja reformada, sempre reformando”). 
Isso nos traz algumas questões importantes: o que mais falta para 
Deus reformar na fé cristã? Estamos preparados para avançar em 
cada verdade bíblica redescoberta? Como podemos tomar parte 
nesse processo contínuo de reforma? De que maneira podemos 
espalhar as verdades dessa reforma? Essas são perguntas que 
todo cristão que crê nos princípios protestantes deve fazer a si 
mesmo. Que o leitor desse guia consiga as respostas a partir de 
oração, estudo da Bíblia e reflexão. Soli Deo Gloria.
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Apêndice

Perguntas para Revisão, Reflexão e Discussão

1. Qual a relevância de conhecermos a história da Reforma 
Protestante e os seus princípios fundamentais? E quais são 
os riscos de ignorar esse conhecimento?

2. O que foram as 95 Teses que Lutero pregou na porta da 
Igreja do Castelo de Wittemberg?

3. Os primeiros reformadores tinham uma doutrina e uma 
conduta perfeitas? O que a resposta a essa pergunta tem 
a ver com o slogan reformado Ecclesia reformata, semper 
reformanda (“igreja reformada, sempre reformando”)?

4. Quais características distinguem a Reforma Magisterial 
da Reforma Radical?
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5. Existe base bíblica para crer que a Igreja é infalível em 
termos de doutrina? Como a história do povo de Israel pode 
nos ajudar nessa reposta?

6. Quais são os cinco Solas da Reforma?

7. É possível falar em unidade doutrinária dos protestantes 
baseado nos cinco Solas?

8. Em termos práticos, quais são os benefícios de construir 
diálogos entre denominações protestantes, comunhão e 
ações conjuntas? Podemos aprender coisas boas de cada 
denominação cristã? É possível manter essa postura e, ao 
mesmo tempo, nãoabrir mão de nossas crenças?

9. Qual é a definição de Sola Scriptura? O que esse princípio 
ensina? Cite algumas passagens bíblicas que sustentem 
esse princípio.

10. Por que a tradição extrabíblica da Igreja e o magistério 
não podem ser considerados infalíveis?

11. Por que o Sola Scriptura é considerado o princípio formal 
da Reforma Protestante?

12. O que ensinam o Solus Christus, o Sola Gratia, o Sola Fide e o 
Soli Deo Gloria? Cite pelo menos uma passagem bíblica que 
sustente esses Solas.

13. A Igreja Adventista do Sétimo Dia defende os cinco Solas 
da Reforma? Em quais documentos oficiais de maior 
relevância podemos comprovar isso?

14. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui um credo? 
Qual a relação da IASD com seus documentos oficiais?
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15. O que é Tota Scriptura?

16. O que é interpretação? Há regras objetivas para interpretar 
textos? É importante usá-las? Cite algumas delas.

17. O que é o método de interpretação alegórica? Quais os 
riscos de se adotar esse método?

18. O que é o método de interpretação gramático-histórico?

19. O que é o método texto-prova? Ele é um bom método?

20. É possível utilizar o Sola Scriptura sem o Tota Scriptura e 
as regras básicas e lógicas de interpretação?

21. Quais teologias e movimentos problemáticos podem ser 
citados como fruto do desprezo ao Tota Scriptura, às regras 
de interpretação e ao Sola Scriptura?

22. No que tange aos dons “mais sobrenaturais” do Espírito 
Santo, qual é a diferença entre a posição cessacionista e a 
continuísta?

23. Quais são as principais bases bíblicas para o continuísmo?

24. A continuidade do dom profético quebra o princípio do 
Sola Scriptura? Como é possível conciliar as duas visões?

25. Qual é a diferença entre profetas canônicos e 
profetas extracanônicos?

26. O que é doutrina? Qual é a diferença entre informação 
não doutrinária e doutrina?

27. À luz do fato de que o cânon bíblico foi fechado, quais são 
os limites de um profeta extracanônico?
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28. Para a IASD, Ellen White foi uma profetisa canônica 
ou extracanônica?

29. Ellen White defendia o Sola Scriptura? E os demais Solas 
da Reforma? Ela se considerava protestante? Como ela 
enxergava a Reforma Protestante?

30. Ellen White tinha como função revelar novas doutrinas e 
modificar doutrinas já existentes?

31. Como a IASD vê os escritos de Ellen White? A doutrina 
oficial os coloca como uma segunda Bíblia?

32. Quais são as doutrinas e interpretações distintivas da IASD?

33. As doutrinas distintivas da IASD são baseadas nas visões de 
Ellen White? Se não, como elas chegaram historicamente 
no adventismo? E quais são as bases bíblicas que as 
sustentam?

34. Como podemos aplicar o Sola Scriptura no dia a dia? Que 
grandes áreas podem e devem contar com essa aplicação?

35. É correto sustentar doutrinas com base na tradição, em 
concílios, em credos humanos, na liderança da Igreja ou 
em livros denominacionais? Ou a sustentar doutrinas é 
prerrogativa exclusiva da Bíblia?

36. É correto sustentar doutrinas com base nos escritos da Sra. 
White? Ou também nesse caso a prerrogativa de sustentar 
doutrinas é exclusividade da Bíblia?

37. Qual é a função básica de um sermão?

38. O que diferencia um sermão expositivo de um sermão 
temático?
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39. É certo pregar sermões cuja base e o centro são os escritos 
de Ellen White e não a Bíblia?

40. Ellen White pode e deve ser vista como intérprete final 
das Escrituras? Ou devemos seguir o princípio de que as 
Escrituras interpretam a si mesmas? Explique.

41. Como podemos aplicar os demais Solas da Reforma no dia 
a dia? Que grandes áreas podem e devem contar com essa 
aplicação?

42. Existem regras para interpretar as visões e os conselhos de 
Ellen White? Quais são? Por que é importante usá-las?

43. Como podemos valorizar de maneira legítima o trabalho 
profético de Ellen White? Quais foram suas contribuições 
históricas para o adventismo e como seus escritos podem 
nos ajudar ainda hoje?

44. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é exclusivista? Ela crê que 
só os adventistas são cristãos verdadeiros e só eles serão 
salvos?

45. Caso a IASD realmente esteja certa nas doutrinas distintivas 
que prega, podemos julgar a sinceridade ou não de quem 
não ainda não aceitou essas verdades? Por quê?

46. Os adventistas que pensam e agem de modo diverso ao 
que a doutrina oficial diz devem ser usados para condenar 
a doutrina? Ou devem ser vistos como pessoas que não 
representam corretamente a IASD? Por quê?

47. Quais eram as duas principais características da chamada 
Igreja Primitiva? Que fatores contribuíram para que ela 
perdesse essas características?
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48. Qual a relação entre o processo de romanização da Igreja e 
o processo de afastamento das raízes judaicas?

49. O que significa retornar às raízes judaicas? E o que não 
significa voltar às raízes judaicas?

50. O que adventistas e demais protestantes podem aprender 
com a soberba institucional da Igreja de Roma?

51. Como podemos estar sempre preparados para continuar 
a Reforma e para levar aos outros irmãos as verdades 
que descobrirmos no caminho?
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Quais são os princípios da Reforma Protestante?  
Por que é importante conhecer bem a teologia e a história 
do protestantismo? Quais as relações entre a Igreja Adventista do 
Sétimo Dia (IASD) e os princípios da Reforma Protestante? A IASD 
pode ser considerada como parte do protestantismo? Ela crê nos 
chamados cinco Solas da Reforma? Como o adventismo concilia 
algumas de suas crenças distintivas com os cinco Solas? Em quais 
documentos oficiais da Igreja Adventista podemos encontrar as 
crenças da denominação? É possível haver comunhão entre a IASD 
e as demais igrejas do movimento protestante? Como podemos 
valorizar mais o legado da Reforma em nossa vida cotidiana? 
Em que os princípios resgatados pelos reformadores podem 
nos ajudar em termos espirituais e doutrinários?

O presente guia de estudo pretende oferecer ao leitor respostas 
claras e bem fundamentadas para estas e outras perguntas. 
O propósito do livro é incentivar um maior apreço pela obra 
dos reformadores e desfazer mitos a respeito das relações entre 
a IASD, as demais igrejas e os princípios bíblicos resgatados pela 
Reforma Protestante. De leitura simples e curta, o guia é uma 
boa introdução para obras maiores e mais densas, provendo 
referências importantes para que o leitor continue seus estudos 
posteriormente. Apesar da brevidade da obra, ela consegue lidar 
com as questões mais relevantes do Adventismo e da Reforma 
Protestante, oferecendo um norte para o estudante.
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