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“Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por 

necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos” (Judas 3). 
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INTRODUÇÃO 
A Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) tem mais de 1,6 milhões de fiéis no Brasil (dados de 
2009), sendo a nossa nação o país que atualmente abriga o seu maior número em todo o mundo. 

Por que será que uma igreja que considera a imortalidade da alma, a doutrina do inferno eterno, 
a expiação realizada na cruz, a não obrigatoriedade da guarda do sábado etc. como doutrinas 
falsas e desencaminhadoras da verdade da Palavra de Deus, deseja o reconhecimento das igrejas 
genuinamente evangélicas que crêem desta forma? Será que não é simplesmente por seu espírito 
proselitista e a intenção de se aproximar dos evangélicos desavisados com relação às suas 
verdadeiras intenções? 

 

OS SETE MITOS 

A palavra "mito" (grego mythos - história) possui múltiplos significados, tendo diferentes 
interpretações ao longo da história do desenvolvimento do pensamento humano. Segundo o 
dicionário Oxford, mito é um relato totalmente fantástico que geralmente apresenta pessoas, ações e fatos 
sobrenaturais e que contém algumas ideias populares relativamente aos fenômenos históricos ou naturais. É 
nesse sentido que tratamos neste estudo Os Sete Mitos do Adventismo, como um conjunto de 
crenças sedimentadas e inquestionáveis pelos adventistas, mas que do ponto de vista bíblico são 
apenas "fábulas" humanas. Doutrinas cujo fundamento ao longo dos anos se tornaram intocáveis 
e pouco a pouco tomaram a forma de verdades absolutas. 

 

 

1. O MITO DA IGREJA REMANESCENTE 
Em meados do século 19, surgiram nos EUA vários movimentos de cunho "restauracionista". 
Esses novos movimentos sectários tinham como intenção principal "restaurar" o Cristianismo 
primitivo, purificando-o das influências do "romanismo", que segundo eles teria contaminado 
todos os segmentos do Cristianismo com seus dogmas pagãos. Alguns desses novos 
movimentos influenciam até hoje o chamado "Cristianismo mundial”. 

Os Estudantes Internacionais da Bíblia (fundados por Charles T. Russel, posteriormente 
chamados Testemunhas de Jeová) e o Mormonismo (fundado por Joseph Smith Jr.) são alguns 
exemplos de movimentos "restauracionistas" surgidos em solo norte-americano. De outro 
movimento – o milerismo – surgiu o "mito da igreja remanescente" e posteriormente foi criada a 
Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD). 

 

A ORIGEM DO ADVENTISMO 

O adventismo tem como precursor o "movimento milerita", que possui este nome graças ao seu 
fundador, Guilherme (William) Miller, nascido em 1782 na cidade de Pittsfield, mas que viveu 
boa parte de sua vida em Low Hampton, Estado de Nova York, EUA), numa família bastante 
numerosa. Casou-se em 1803 com Lucy Smith. Trabalhou como delegado e juiz de paz em sua 
cidade, após ter participado na guerra norte-americana de 1812 contra a Inglaterra.  

Ele é chamado "O Pai do Adventismo" por Lygia de Oliveira (escritora adventista) em seu livro 
publicado pela CPB (Casa Publicadora Brasileira), que é a editora oficial da IASD no Brasil (Na 
Trilha dos Pioneiros, p. 27). Porém, na verdade, embora tenha sido o precursor do movimento 
adventista, e tenha errado ao marcar a segunda vinda de Jesus para os anos de 1843-1844, Miller 

não fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), como também rejeitou a guarda do 
sábado e a doutrina da expiação no santuário. Mais adiante veremos que EGW afirma que a 
mensagem dele continha erros e ele não havia chegado à interpretação correta. 
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A FUNDAÇÃO DA IASD 
Outros dois grupos deram substancial contribuição para a formação da nova seita. O primeiro 
era dirigido por Joseph Bates, que observava o sábado; o segundo dava muita ênfase aos dons 
espirituais, particularmente ao de profecia, e tinha entre seus membros a jovem Helen Harmon 
(mais tarde Sra. White), que dizia ter o dom de profecia. Esses grupos se uniram em torno de 
Hiram Edson, que deu à profecia de Miller um novo significado, e em maio de 1863 organizou-se 
a “Assembleia Geral dos Adventistas do Sétimo Dia”, que fundou a IASD, 14 anos após a morte 

de Guilherme Miller. 

MILLER RECONHECEU SEU ERRO 

Miller possuía um notável interesse pelos estudos escatológicos, e baseado numa interpretação 
errada do texto do profeta Daniel que diz: "Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o santuário será 
purificado" (Dn. 8.14), passou a interpretar esta "purificação do santuário" mencionada pelo 
profeta como uma obra de purificação da terra, a ser realizada por Cristo por ocasião da sua 
vinda. A partir de 1831 ele passou a compartilhar esta suposta "verdade bíblica" com o mundo: 
Jesus viria em 1843, e havia uma necessidade urgente de se proclamar este fato, ou o mundo se 
perderia no engano. Depois, a data do segundo advento de Cristo foi ajustada para 22 de 
outubro de 1844 por um dos "estudiosos" (Samuel Snow), que viera fazer parte do movimento 
milerita (Snow depois apostatou, afirmando ser o próprio profeta Elias). Essa data foi aceita por 
Miller somente em 6 de outubro de 1844  

A mensagem do segundo advento se tornou popular entre muitas igrejas da época, seduzindo 
líderes e membros de várias denominações O movimento milerita não era uma denominação 
religiosa, mas sim um grupo que defendia a volta iminente do Senhor.  

Apesar de alguns escritores adventistas insistirem em declarar que Miller nunca foi um profeta, 
a forma de apresentar a sua suposta "descoberta escatológica" foi profética. Ele declarou fatos 
que supostamente ocorreriam no futuro próximo, em tom profético, afirmando que chegara: "à 
solene conclusão de que dentro de 25 anos, a partir daquela data [ou seja, em 1843], cessariam todos os 
negócios de nosso presente estado; que todo orgulho, poder, pompa, vaidade, impiedade e opressão do mundo 
chegariam ao fim; e que, no lugar dos reinos deste mundo, seria estabelecido o pacífico e longamente 
desejado reino do Messias debaixo de todo o céu" (William Miller's Apology and Defense, p. 12 - 
citado em Knight, 2005, p. 42). 

Estima-se que mais de 50 mil pessoas, vindas das mais variadas denominações cristãs, tenham 
abraçado o movimento de Guilherme Miller. Houve também mais de um milhão de céticos 
observadores. 

Após o malogro profético de 1844, houve uma imensa revolta em várias cidades estadunidenses, 
Ithaca, Dansville, Scottsville e Rochester, onde locais de reuniões "adventistas" foram destruídos 
e queimados. Em Loraine, uma congregação foi atacada com bastões e facas (Cross, p. 308). A 
maioria dos seguidores ficou tão desapontada com o malogro profético de Miller que se 
entregou à devassidão do pecado, à incredulidade, e à total descrença para com a Palavra do 
Senhor.  

Se Guilherme Miller tivesse lido as Escrituras com amor às verdades divinas, sem especulações 
proféticas, teria compreendido que aos homens foi proibido marcar datas acerca da vinda do 
Senhor (Mt. 24.36; At. 1.7). Não podemos julgar jamais a sinceridade e o caráter de Miller com 
relação aos seus estudos proféticos, mas o que pode ser claramente analisado é o fato de mais 
uma vez entendermos que sinceridade só não basta para alcançar a verdade, pois a verdade não 
está atrelada a nenhum tipo de sentimento de sinceridade. Você pode ser sincero e estar 
sinceramente errado! 

Segundo Raimundo F. de Oliveira, Guilherme Miller provou sua sinceridade confessando 
simplesmente que havia se equivocado em seu sistema de interpretação da profecia bíblica. Ele 
mesmo escreveu: “Acerca da falha da minha data, expresso francamente o meu desapontamento (…) 
Esperamos naquele dia a chegada pessoal de Cristo; e agora, dizer que não erramos, é desonesto. Nunca 
devemos ter vergonha de confessar nossos erros abertamente” (Raimundo F. de Oliveira, A História da 

Mensagem Adventista, p 68). 
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Com relação às novas teorias que surgiram no seio do movimento, Miller foi categórico: “Não 
tenho confiança alguma nas novas teorias que surgiram no movimento; isto é, que Cristo veio como Noivo, 
e que a porta da graça foi fechada; e que em seguida a sétima trombeta soou, ou que foi de algum modo o 
cumprimento da profecia da sua vinda” (idem, p. 69). 

Não podem ser atribuídos a Miller os erros cometidos pelos adventistas que vieram após ele. 
Apesar de não ter sido em tudo correto (e com certeza não o foi), o fato de ter se arrependido, 
retratar-se publicamente e ter regressado à sua igreja de origem (Batista) demonstra sua 
honestidade. Segundo Raimundo F. de Oliveira, na obra A História da Mensagem Adventista, até o 
fim dos seus dias, em 20/12/1849, com sessenta e oito anos incompletos, Miller permaneceu 
como cristão humilde e consagrado, e morreu na fé e na esperança de estar em breve com o 
Senhor.  

À parte dessas coisas, Os Adventistas do Sétimo Dia (ASD) acreditam piamente que a sua igreja 
reflete o caráter autêntico do Cristianismo primitivo, a "Igreja Remanescente da Profecia Bíblica" 
(Goldstein, p. 11). Para eles, os "pioneiros" eram fieis homens de Deus movidos pelo Espírito 
Santo, que deram continuidade a este mover de Deus trazendo a verdade oculta, purificando o 
Cristianismo da apostasia romanista. É baseado nesta pressuposição fantasiosa que a própria 
IASD se define como a "Igreja Remanescente":  

EGW, ao mencionar a "contribuição" dada pelos estudos proféticos de Miller, e 
consequentemente o teor de sua mensagem apocalíptica, sustenta pelo menos seis fatos que 
corroborariam a verdadeira natureza de sua obra: 

I. "Todos os sinais dos tempos e as condições do mundo correspondiam à descrição profética dos últimos 
dias" (Esperança Triunfante, p. 35). 

II. "[Miller] Foi levado, somente pelo estudo das Escrituras, à conclusão de que estava prestes a terminar o 
período concedido para a existência da terra em sua condição presente" (idem, p. 35). 

III. "Em 1833, dois anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda 
de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indício de seu segundo 
advento. Disse Jesus: As estrelas cairão do céu" (Mateus 24.29). Esta profecia teve cumprimento 
surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833... Assim se mostrou 
o último dos sinais de sua vinda" (idem, p. 46,47). 

IV. "A Palavra de Deus, porém, era o único testemunho aceito pelos pregadores da verdade do advento. "A 
Bíblia, e a Bíblia só", era a sua senha... chegamos às nossas conclusões depois de refletir maduramente e 
muito orar, e ao vermos sua evidência nas Escrituras" (idem, p. 49,51). 

V. "Séculos após séculos as advertências que Deus enviou ao mundo por seus servos foram recebidas com 
igual incredulidade e descrença... não poderá haver prova mais concludente de que as igrejas se afastaram de 
Deus do que a irritação e a animosidade despertada por esta mensagem enviada pelo céu" (idem, p. 51,53). 

VI. "Do mesmo modo que os primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros não 
compreenderam inteiramente a mensagem que apresentavam, erros, que havia muito se achavam 
estabelecidos na Igreja, impediam-nos de chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da 
profecia" (idem, p. 65). 

Diante das afirmações acima de EGW, fazemos algumas perguntas aos ASD concernentes às 
suas declarações: 

I. Se todos os sinais dos tempos e as condições do mundo correspondiam à descrição profética 
do fim, por que ele não veio? Quer dizer que condições semelhantes poderiam levar outras 
pessoas a cometerem erros como os de Miller? Poderíamos culpar Joseph Smith Jr. (fundador do 
mormonismo) e Charles T. Russel (fundador da testemunhas de Jeová) por fazerem a mesma 
leitura escatológica das "evidências" de sua época cometendo os mesmos erros? 

II. Se Miller foi conduzido somente pelas Escrituras à sua conclusão sobre o fim dos tempos, por 
que o fim não ocorreu? Se formos conduzidos a conclusões bíblicas, poderemos errar em várias 
áreas de interpretação dos fatos escriturísticos? Miller foi conduzido apenas pelo entendimento 
das Escrituras, ou por conceitos errados a partir de uma interpretação exótica da escatologia 
bíblica? 
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III. Se a chuva de meteoritos ocorrido em 1833 foi o último dos sinais da vinda de Cristo, por que 
até hoje, quase 200 anos depois, ele não veio? Se o último sinal já ocorreu e ele não veio, então 
não saberemos quando ele virá, visto que não poderemos nos basear em sinais que já nos foram 
dados? Então não existiriam mais sinais a se cumprirem para a sua vinda? 

IV. Se as conclusões obtidas pelos mileritas foram baseadas em muita oração, uma reflexão 
madura que os conduziu a ver nas Escrituras as evidências da vinda de Cristo, por que ele não 
veio? Houve uma reflexão madura ou um fanatismo exacerbado em marcar datas? Por que 
durante um período de aproximadamente quinze anos Miller continuou no mesmo conceito 
escatológico errado? 

V. Se a mensagem da vinda de Cristo apregoada por Miller foi enviada do céu, por que ela 
falhou? Se alguém afirmar que a mensagem de Miller não foi falsa, então seria como alguém 
predizer que haverá um terremoto em São Paulo com dia e hora marcados e uma avalancha 
ocorrerá nos Alpes suíços! Nada do que Miller predisse para ocorrer entre 1843-1844 ocorreu, 
não importa o quanto tenham os nossos amigos da IASD declarado o contrário. A animosidade 
com relação à Miller foi por que as igrejas não criam na vinda gloriosa do Senhor, ou por que não 
aceitavam as especulações proféticas e absurdas de Miller e seus associados? 

VI. É verdade que os discípulos de Cristo tiveram dúvidas e receios com relação ao sentido da 
morte do Mestre. Mas eles ainda não tinham duas coisas que no século 19 Miller e seus 
associados já deveriam ter se apropriado: as Escrituras completas e a ação do Espírito Santo que 
nos conduz a toda a verdade (o Espírito Santo só foi derramado a partir do Pentecostes, e não no 
período de "desapontamento" dos discípulos, pós-morte do Mestre). Fazer esse tipo de 
comparação demonstra falta de humildade em reconhecer que o movimento milerita foi um erro 
humano dos mais desastrosos conhecidos na história religiosa estadunidense no século 19. 

Por que culpar as igrejas por terem perpetuado erros que impediram os mileritas de enxergar a 
verdade? Por que os mileritas não ouviram as muitas vozes que criticavam o movimento que 
fracassou após 22 de outubro de 1844? Quais erros estabelecidos pelas igrejas há muito tempo 
impediram Miller de acertar na sua interpretação, se somente depois conseguiram "ajustar" o 
ensino criando o dogma do "juízo investigativo"? Culpar outros pela minha interpretação bíblica 
errada quando esses outros estão certos em sua rejeição ao meu erro é justo? 

Outro fato importante que não pode ser ignorado no que diz respeito à obra e missão de William 
Miller é que, segundo a própria EGW, ele foi enganado por não receber as interpretações 
posteriores sugeridas para explicar o "grande desapontamento". Ela testificou: "Eu vi uma 
influência humana esforçada para manter sua mente nas trevas, e para conservar a influência dele entre os 
outros. Durante muito tempo Miller ergueu sua voz contra a luz vinda do céu. Ele fracassou em não receber 
a mensagem que teria esclarecido completamente o seu desapontamento, e lançado luz e glória sobre o 
passado, a qual teria revigorado suas energias perdidas, iluminado sua esperança, e o conduzido a glorificar 
a Deus. Mas ele se voltou para a sabedoria humana em vez da divina... Se Miller pudesse ter visto a luz da 
terceira mensagem [angelical], muitas coisas que pareciam trevas e mistério para ele teriam sido 
explicadas... Moisés falhou bem próximo de entrar na Terra Prometida. Assim também, eu vi que Miller 
falhou quando faltava pouco para entrar na Canaã celestial, por ter sido influenciado a ir contra a verdade"  
(Spiritual Gifts, Vol. 1, p. 167,168). 

A citação acima de EGW nos faz questionar suas declarações anteriores acerca de Miller, pois 
como Miller, sendo mensageiro de Deus, não conseguiu entender onde o Senhor o desejava 
conduzir, se essa obra em particular era guiada por Ele? Por que rejeitou as conclusões obtidas 
por Hiran Edson, se estava apegado às Escrituras e em espírito de oração para entender o teor da 
mensagem divina? Se uma das maiores provas do afastamento das coisas de Deus, por parte das 
igrejas da época (que estavam completamente corretas em sua crítica), foi a clara rejeição à falsa 
mensagem de Miller, ele também poderia ser considerado afastado das verdades divinas, uma 
vez que considerou como erro as interpretações posteriores ao "grande desapontamento"? Miller 
estava errado ou os pioneiros que criaram a doutrina "escapista" do juízo investigativo? 

Outro fato, desconhecido por parte da maioria dos ASD, é que o próprio Miller, apesar de 
declarar crer na vinda do Senhor em outubro de 1844, acreditava na possibilidade da "parousia" 
não ocorrer nesse período. Na edição do periódico milerita, Advent Herald, datado de 16 de 
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outubro de 1844, uma semana antes da suposta vinda de Cristo, foi mencionada uma carta 
escrita por Miller para um amigo, da qual transcrevemos um pequeno trecho: 

"Querido irmão Hilmes... Até o momento, não conheço um único texto que negue a vinda de Cristo, neste 
sétimo mês, e isso, portanto, não incomoda a minha mente. Se ele não retomar no prazo de 20 ou 25 dias, 
sentirei novamente o desapontamento que tive na primavera. Meu vizinho descrente diz: "Se você sofrer 
nova decepção, não lamentaremos por você, pois a culpa será somente sua". Então, que assim seja. Mas uma 
coisa realmente sei, há glória em minha alma agora, e não estragarei isso, por duvidar, quando não possuo 
razão para tal" (Carta de Miller para Hilmes, 6 de outubro de 1844). 

O escritor ASD Lourenço Gonzales ousadamente declarou com respeito à marcação de datas: 

"Nenhum adventista do sétimo dia marcou data para a volta de Jesus, porque isto está vedado aos mortais 
(Mt 24.36). Portanto, é uma tola insistência para nos comprometer" (Gonzalez, p. 33). Mas em matéria 
publicada no primeiro trimestre de 2009, a revista Lição da Escola Sabatina admitiu a marcação de 
datas por parte dos primeiros ASD: "Nos primeiros dias de nossa igreja, ela [EGW] teve que combater 
vários tipos de fanatismo. Alguns afirmavam serem perfeitos, outros declaravam que não havia mais 
necessidade de trabalhar, e alguns continuavam marcando datas para a volta de Cristo" (PFANDL, p. 85). 

O que a IASD não "lembra" é que entre os "alguns" estava o próprio marido de EGW e o primeiro 
teólogo adventista, Joseph Bates! 

Ainda com relação ao papel da IASD como a Igreja remanescente, ela própria declara: "A Bíblia 
retrata o remanescente como um pequeno grupo de filhos de Deus, que ao longo de calamidades, guerras, e 
apostasia, permanece fiel a Deus... O povo remanescente de Deus é caracterizado por uma fé semelhante 
àquela que Jesus possuía. Eles refletem a inabalável confiança de Jesus em Deus e na autoridade das 
Escrituras... Sua fé abrange todas as verdades da Bíblia - aquelas nas quais Cristo cria, pregando-as" 
(Nisto cremos, p. 223, 224).  

E mais: Deus chamou um grupo de fieis, tornando-os os únicos depositários e expoentes de sua verdade. 
Isso é admiravelmente ilustrado pela história de Israel e, como já foi mencionado por certos movimentos 
restauradores na história da Igreja... Cremos que, na derradeira hora da terra, Deus tem uma mensagem 
especial para o mundo, a fim de preparar todos os que a atenderem para resistir aos enganos dos últimos dias 
e estar pronto para o segundo advento de Cristo. Cremos que ele despertou um movimento - conhecido por 
Igreja Adventista do Sétimo Dia - com o explícito propósito de torná-lo, num sentido especial, o depositário 
e expoente dessa mensagem" (Questões Sobre Doutrina, p. 166, 167). 

Não estaria a própria IASD fora das características declaradas acerca de si mesma com relação à 
"Igreja remanescente"?  

O mais curioso é que a Bíblia, da qual afirmam originar todos os seus ensinos, inclusive o da 
identificação da "igreja remanescente", declara que a Igreja de Cristo o glorificaria 
permanentemente durante todos os séculos, e em todas as gerações (Ef. 3.21)! Se a igreja 
verdadeira (IASD) só surgiu em 1860-1863, como poderia cumprir o texto profético de Efésios? 
Como a IASD poderia ser considerada a "Igreja remanescente" de Apocalipse 12.17 e 19.10 (como 
se autodenomina) se os pioneiros negavam doutrinas claramente bíblicas e desobedeceram à 
ordem de Jesus de não especular sobre datas acerca de sua vinda (Mt. 24.36; At. 1.6,7)? Poderia 
uma igreja fundada sobre erros teológicos confessados ser a igreja verdadeira cujas doutrinas 
dignificariam o nome de Deus afastando as pessoas do erro religioso e do engano? 

 

 

2. O MITO DO ESPÍRITO DE PROFECIA 
Ellen G. Harmon (posteriormente Ellen G. White) nasceu em 26 de novembro de 1827, em 
Gorham, e aos cinco anos se mudou para Portland, no Estado de Maine, EUA. Segundo os 
adventistas, ela recebeu a sua primeira visão em dezembro de 1844 (o conteúdo da visão 
segundo eles era em relação ao comportamento dos mileritas após 1844, período conhecido 
como "o grande desapontamento". Ela é reconhecida como uma personagem central de todo o 
sistema adventista do sétimo dia, pois, por meio de seus "sonhos" e "visões", confirmou as 
doutrinas centrais de importância ímpar do adventismo, sendo vista pelos ASD como 
possuidora de um dom especial dado por Deus, o "espírito de profecia" mencionado em 
Apocalipse 19.10. EGW foi uma escritora profícua durante grande parte do seu ministério, que 
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começou em 1844 e se estendeu até a sua morte, em 16 de julho de 1915, com a idade de 88 anos. 
Durante este longo período, muitos livros dela foram publicados (mais de 100 se levarmos em 
conta os trechos de livros anteriormente publicados), os quais serviram ao povo adventista como 
um meio de entendimento das "verdades" declaradas nas Escrituras, assim como um meio de 
confirmação dos caminhos a seguirem com relação a novos desafios dentro do movimento recém 
surgido. 

Teria sido EGW uma mulher à frente do seu tempo, dirigida por Deus para trazer mensagens 
especiais ao seu povo, ou teria ela sido um dos maiores mitos religiosos do século 19? Vejamos os 
fatos. 

 

OS AUTORES BÍBLICOS COMETERAM ERROS EM SEUS LIVROS ASSIM COMO ELLEN G. WHITE? 

O livro Mensageira do Senhor é a melhor e mais extensa obra produzida em língua portuguesa na 
defesa do ministério "profético" de EGW. Nesta obra, o autor, Dr. Herbert E. Douglas, em sua 
defesa, chega a por em dúvida a inerrância das Escrituras Sagradas, afirmando, inclusive, que os 
autores bíblicos erraram em suas afirmações. Ele declara: 

"Outro problema é Mateus 27.9,10, onde o evangelista faz uma referência a Jeremias em vez de a Zacarias 
(11.12) como fonte do Antigo Testamento para uma profecia messiânica. Isso pode ter sido um erro do 
copista. Mas se o erro foi do próprio Mateus, é um equívoco humano que qualquer professor ou pastor pode 
cometer, um equívoco que não causa problema para os defensores da inspiração de pensamento. Porque os 
defensores da inspiração de pensamento entendem o que Mateus queria dizer!" (p. 16). Diante da 
informação acima, podemos perguntas aos ASD:  

I. Se Mateus cometeu um erro de citação, poderia ele ter cometido erros de interpretação, 
quando interpreta textos do AT e os menciona em seu evangelho? 

II. Se uma obra inspirada não foi preservada de erros em sua composição original (não nos 
referimos às cópias produzidas pelos copistas), poderíamos confiar nas palavras de homens que 
erraram ao escrever o que Deus os teria inspirado?  

III. Se Mateus ou outros autores bíblicos erraram ao escrever suas obras, deveríamos 
desacreditar nessas obras ou confiar cegamente, sabendo que as mesmas contêm erros dos 
autores?  

IV. É mais fácil negar a inerrância bíblica, ou reconhecer os erros de EGW?  

V. Se as ideias transmitidas num texto só podem ser corretamente expressas por meio das 
palavras que a elas representam, como podemos crer que palavras erradas de um escritor podem 
declarar verdades?  

Conceitos escritos de forma errada podem expressar ideias certas acerca de algum tema?  

A IASD prefere colocar em dúvida toda a autoridade bíblica do texto sagrado como o fazem os 
céticos nos últimos séculos, negando a sua inerrância, para não comprometer a obra de EGW! 
Por que os ASD não explicam que era comum quando se fazia a 'fusão' de dois textos bíblicos 
mencionar apenas o profeta mais proeminente, e não ambos, visto que o texto não era uma cópia 
literal da citação, mas sim uma paráfrase de duas citações? É mais fácil atacar a Bíblia do que 
explicar, quando a explicação pode atingir o "status intocável" de EGW! 

Em outra literatura, a IASD afirma crer na inspiração plena das Escrituras: 

"Tomamos a Bíblia em sua inteireza, crendo que ela não apenas contém a Palavra de Deus, mas é a Palavra 
de Deus. Cremos na autoridade, credibilidade e veracidade das Escrituras Sagradas. A mesma união com o 
humano que se manifesta em Cristo existe na Bíblia. Suas verdades reveladas são "inspiradas por Deus" 
(2Tm3.16) contudo, são redigidas em palavras de homens" (Questões sobre Doutrina, p. 53,54). 

Se afirmamamos crer na "inteireza" da Escrituras, como acreditar que houve a possibilidade dos 
autores cometerem erros em sua composição? Como acreditar na "inteireza" de um livro que 
contém erros em várias partes? Na mesma obra, em inglês, declararam: 

"Os adventistas do Sétimo Dia mantêm certas doutrinas fundamentais... que as Sagradas Escrituras do 
Antigo e Novo Testamento foram dadas por inspiração divina, contêm uma toda suficiente revelação de 
sua vontade ao homem, e são a única inerrante regra de fé e prática" (Questions on Doctrine, p. 11). 
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É difícil crer nas afirmações de duas obras, que ao mesmo tempo em que afirmam a 
possibilidade de se possuir um texto inerrante, declaram que pode ter havido erros no texto 
original (inspirado) dado por Deus. Onde está a verdade? Acreditam de fato os adventistas na 
completa inspiração e inerrância das Escrituras, ou apenas usam este tipo de malabarismo para 
confundir os incautos? 

No livro, publicado em 1911, Questions and Answers, é afirmado o seguinte com relação a esse 
tema: "O que é inspirado, o original grego do Novo Testamento, a tradução inglesa, ou ambos? As palavras 
originais, é claro; as palavras pelas quais o profeta e apóstolo falou. Não era a pessoa que era inspirada, era 
a palavra inspirada (soprada). Toda a Escritura é [literalmente] inspirada por Deus (soprada)" - 2Timóteo 
3.16. O Espírito de Jeová falou por mim, e sua palavra estava na minha língua - 2Samuel 23.2...Deus se 
moveu sobre cada um dos santos escritores para usar a melhor linguagem da qual ela era capaz de expressar 
os pensamentos de Deus. Aquelas palavras são inspiradas; traduções são a tentativa dos homens de por em 
nossa linguagem o significado original" (p. 14). 

Devemos nos lembrar que o autor desse artigo foi Milton C. Wilcox, editor assistente da Review 
and Herald, em associação com Uriah Smith, sendo também um dos cinco nomes mencionados no 
testamento da Sra. White (1912) como responsável pelo seu patrimônio literário, após sua morte. 
Também foi o primeiro editor da The Present Truth, além de liderar por 25 anos a publicação do 
periódico ASD Signs of The Times. 

Como conciliar esses disparates? EGW conhecia ou não o teor das opiniões de Wilcox? Se a 
"mensageira do Senhor" só morreu em 1915, por que não repreendeu esse tipo de interpretação 
doutrinária, se não era a opinião dela sobre o tema? Será que a opinião liberal da IASD, com 
relação à inerrância bíblica, atualmente não é fruto da tentativa desesperada de resolver a 
questão com relação aos erros e contradições dos escritos de sua profetisa? 

Outra resposta confusa produzida pela IASD se encontra num de seus sites oficiais 
(www.ellenwhite.com) - no artigo A Critique of the Book Prophetes of Health, onde após 
demonstrarem alguns textos bíblicos que contêm "erros", o staff do "White Estate" afirma com 
relação à obra de EGW: 

"Os profetas bíblicos já escreveram algumas coisas que não eram divinamente inspiradas? É correto afirmar 
que sim. Daniel, por exemplo, deve ter escrito muitas cartas e outros documentos de negócio enquanto era 
funcionário de Nabucodonosor. Sem dúvida, muitos dos profetas bíblicos se detiveram em escrever 
correspondências para seus amigos e também outras coisas que não foram especialmente dadas sob 
inspiração do Espírito de Deus. O mesmo ocorreu com Ellen White" (p. 27). 

Concordo plenamente com a primeira sentença da afirmação. De fato, os autores bíblicos 
produziram muitos textos que não eram canônicos, ficando, portanto, fora da lista de livros que 
servem como regra para a fé e fundamento da verdade divina. A inspiração não os 
acompanhava 24 horas, mas antes, quando escreviam algo sob autoridade e inspiração divina, 
não cometiam erros, pois o próprio Jesus afirmou que a Escritura (TANACH), o produto final de 
sua inspiração, não podia falhar (Jo. 10.35)! 

Observemos a sutileza com que se tenta atribuir o mesmo à Sra. White. O problema da 
comparação é somente um: Os escritos cheios de erros de EGW são exatamente os que são 
atribuídos inspiração pela IASD, sendo os mesmo considerados uma "luz menor". Gostariam os 
ASD de colocar a vasta obra literária da Sra. White no mesmo nível dos escritos não inspirados 
dos autores bíblicos? Se os mesmos são assim, por que possuem valor doutrinário para a IASD? 
Também no mesmo artigo e página é feita a seguinte comparação com relação aos supostos 
"erros" dos autores bíblicos, e os erros encontrados nos escritos de EGW: 

"Em sua inescrutável sabedoria, o Senhor permitiu deslizes ocasionais de língua e da caneta do autor ou do 
copista tornando-se parte dos textos sagrados... Voltando-se aos escritos de Ellen White, nós também 
achamos alguns erros, mas isso não deveria nos surpreender, a menos que exijamos mais dela do que 
requeremos dos autores bíblicos" ( p. 27). 

Ainda em defesa dessa mesma concepção, de inspiração sem inerrância, a revista Ministry trouxe 
a seguinte declaração do secretário do White State na década de 1980, Robert W. Olson: ”Eu não 
afirmaria que Ellen White era infalível nas decisões que tomou [o uso de materiais de outros escritores 
mais versados como auxílio diante de sua limitada educação formal]. Há questões em seus escritos 

http://www.ellenwhite.com/
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que discordam entre si. Eu apenas tenho a dizer que não possuo explicação para esse tipo de questão. 
Consequentemente, não quero provar tudo em História, por exemplo, por meio do que Ellen White escreveu. 
Seu principal propósito não foi apresentar fatos históricos, bíblicos ou de outra natureza... por exemplo, 
num lugar ela diz que a torre de Babel foi construída antes do dilúvio. Bem, no [livro] Patriarcas e Profetas, 
aquilo foi corrigido. Você encontrará nos escritos dela esse tipo de coisa - ocasionalmente ela discorda de si 
mesma... Eu considero os recentes escritos [de Ellen White] mais precisos, mais acurados que alguns dos 
mais antigos. Eu não gosto de falar sobre erros em escritos inspirados. Há erros na Bíblia, mas em qualquer 
lugar que eu mencione esse assunto, me sinto desconfortável em tratar sobre o mesmo. Não gosto de falar 
sobre erros [nos escritos] de Ellen White, eu preferiria me concentrar sobre temas que edificam a fé. Mas em 

resposta à sua pergunta, há [de fato] algumas contradições lá" (Ministry, dezembro de 1990, p. 17). 

Como podemos crer nesses disparates? Como o Espírito Santo inspiraria alguém a escrever 
relatos contraditórios? Portanto, segundo a IASD, a sua profetisa EGW errou porque os autores 
bíblicos também fizeram o mesmo! 

 

O ADVENTISMO E A VERSÃO "CLEAR WORD BIBLE" 

Em 1994, o ex-professor adventista da Southern Adventist University, Jack J. Blanco, em parceria 
com a editora oficial da IASD nos EUA, Review and Herald, lançou uma suposta paráfrase do 
texto bíblico completo que causou muita polêmica. O problema é que a chamada "paráfrase" não 
somente expressou em suas próprias palavras o sentido do texto escrito, como é de se esperar 
numa paráfrase, mas introduziu diretamente no texto bíblico várias doutrinas antibíblicas do 
adventismo, induzindo o leitor a pensar que o texto bíblico ensina tais doutrinas, quando na 
verdade elas estão sendo introduzidas no texto para simplesmente conduzir os leitores 
desavisados a crer em tais ensinos. 

Vejamos a seguir 15 versículos encontrados na versão da chamada "Clear Word Bible", edição de 
2003, que demonstram que não são apenas as chamadas "Testemunhas de Jeová" que criaram 
uma versão própria das Escrituras para sustentar suas doutrinas. Os versículos estão traduzidos 
do original em inglês e com comentários resumidos. Alguns destes textos serão explicados em 
detalhes neste estudo quando tratarmos das doutrinas, para uma melhor compreensão do nível 
de mudança produzida no texto da "paráfrase" adventista. 

Na sua própria Bíblia, compare o nível de distorção do “palavras claras" (Clear Word Bible), 
como é conhecida: 

 

ALGUNS TEXTOS ADULTERADOS DA CLEAR WORD BIBLE 

I. "Então no sétimo dia da semana da criação, Deus parou de apreciar as coisas que ele tinha feito, e 
descansou na beleza de tudo isso" (Gn. 2.2). 

Este é um dos textos que incomodam os ASD em sua declaração de que Deus não trabalhou no 
"sétimo dia da criação". O texto de Gênesis afirma claramente que Deus concluiu sua obra de 
criação no "sétimo dia", como afirma até mesmo a versão judaica da Tanach (Bíblia judaica) da 
Jewish Publication Society. O texto é distorcido a ponto de induzir o leitor a acreditar que Deus, 
no sétimo dia da criação, apenas apreciou o que tinha feito, e não parou naquele mesmo dia a 
obra que fizera, como declara o texto original. 

II. "Vocês têm criado problemas suficientes por fazê-los descansar no sábado. Aquilo é uma grande perda de 
trabalho. Que retornem ao trabalho!” (Êx. 5.5). 

O texto induz o leitor a acreditar que os hebreus já guardavam o sábado antes mesmo do êxodo, 
gerando a falsa impressão de que o mandamento da guarda desse dia sempre foi mantido pelos 
hebreus, mesmo antes do Sinai. O texto original não menciona a ideia de "guarda do sábado", 
mas simplesmente que os hebreus pararam suas atividades ao darem ouvido à voz de 
advertência de Moisés contra o faraó do Egito. 

III. "Ele atará um cordão escarlate no chifre do outro bode, apresentado o vivo diante de mim, então o 
enviará ao deserto para simbolicamente remover o pecado e Satanás do meu povo para sempre" (Lv. 16.10). 

O texto introduz a ideia blasfema de que Satanás era simbolizado pelo bode emissário (Azazel), 
sendo ele o responsável por "carregar" os pecados que instigou os salvos a praticarem. A 
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doutrina da expiação completa e final dos salvos com a coparticipação de Satanás é não 
somente insinuada, mas também explicitameate declarada neste versículo de Levítico! 

IV. "Ele respondeu após dois mil e trezentos dias proféticos (os quais representam anos atuais). Deus 
restaurará a verdade acerca do santuário celestial e seu verdadeiro local. Então o processo de juramento 
começará, do qual a purificação anual do santuário terreno era um tipo, e Deus justificará seu povo" (Dn. 
8.14). 

O texto introduz por completo a doutrina do "juízo investigativo", levando o leitor a entender tal 
doutrina como bíblica. O texto original declara que „até, e não „após‟ duas mil e trezentas tardes e 
manhãs o santuário será purificado. O texto não indica nenhum evento escatológico tendo início 
em 1844. 

V. "Não temam que vocês possam ser mortos. Eles podem matar o seu corpo, mas eles não podem tirar a 
sua vida eterna. Deus é o único que tem poder sobre a vida e a morte eterna" (Mt. 10.28). 

Como foi "parafraseado", o versículo muda de foco a morte do corpo em contraste com a morte 
da alma, negando assim qualquer ideia de imortalidade inata da alma como dodo o contexto 
insinua, induzindo o leitor a crer que o versículo fala de vida e morte eterna, quando na verdade 
trata da alma como entidade imortal, incapaz de ser atinginda por qualquer agente hasano, 
negando assim a opinião geral da IASD sobre o tema. 

VI. "Então ele dirá para aqueles à sua direita, a vocês não pode ser dada uma morada no reino do meu pai, 
pois vocês então ainda são controlados por sua natureza pecaminosa. Deixem a minha presença. Vocês 
perecerão no mesmo fogo no qual será destruído o diabo e seus anjos" (Mt. 25.41). 

O texto de Mateus não menciona o aniquilamento dos ímpios, mas na "Clear Word Bible" este 
ensino é afirmado categoricamente, fazendo o leitor crer que tantos os ímpios quanto Satanás 
serão destruídos e não condenados à punição eterna, como declaram as Escrituras. 

VII. "Catorze anos atrás, Barnabé veio a Tarso para conduzir-me a Antioquia. Até aquele momento, eu já 
estava pregando o evangelho havia quase sete anos. Um dia eu fui arrebatado para o terceiro céu, para onde 
Cristo está. Se eu fui levado no corpo, ou apenas vi tudo em visão, não posso dizer a vocês. Até 
hoje ainda não sei, somente Deus o sabe" (IICo. 12.2). 

Mais uma distorção radical do texto original é percebida neste versículo. No lugar da dúvida 
paulina acerca da natureza do seu arrebatamento, se no corpo ou fora dele (o que indicaria a 
imortalidade negada pelos ASD, se faz crer que a segunda hipótese explicativa da natureza de 
sua experiência seria apenas uma „visão‟ presenciada por ele. 

VIII. "Como se fosse uma árvore morta, ele acabou com as exigências da lei cerimonial, a qual nós 
tínhamos usado para nos separar. Agora nós temos um novo relacionamento uns com os outros por causa 
dele" (Ef. 2.15). 

O texto declara que existe uma "lei cerimonial" que seria a única parte abolida das ordenanças do 
Senhor, que teve vigência durante o antigo concerto. As Escrituras não fazem tal distinção entre 
"dois tipos" de lei, afirmando que toda a lei foi crucificada com Cristo. 

IX. "Não permita que ninguém controle a sua vida lhe dando uma série de regras cerimoniais acerca do 
que comer, beber ou qual festa mensal ou sábados especiais a guardar. Todas essas regras, acerca dos dias 
cerimoniais, foram dada como sombra da realidade a vir, e a realidade é Jesus Cristo" (Cl. 2.16,17). 

Mais uma, vez se percebe a tentativa de conduzir o texto bíblico para apoiar as doutrinas ASD. O 
texto deles, além de mencionar a "lei cerimonial", ainda declara que o sábado aqui mencionado 
era o "sábado anual”, para que se pense que apenas esse sábado foi abolido não o semanal como 
o texto claramente sugere.  

X. "Quando Cristo descer do céu como o arcanjo, ele dará um grito como uma trombeta, o qual é a 
chamada de Deus para os mortos, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro" (ITs. 4. 16). 

O texto declara que Jesus é Miguel, o arcanjo, levando o leitor a fazer essa identificação, que 
repousa somente num pressuposto "exegético" ASD. Falaremos sobre isso no "Mito do Outro 
Jesus”; 

XI. "Jesus morreu e ressuscitou; portanto, aqueles que morreram crendo nele serão ressuscitados para a 
vida por Deus, assim como Jesus o foi" (ITs. 4.14). 
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Esse é um dos textos mais adulterados no primeiro livro de Tessalonicenses, onde se retira a 
informação de que os mortos em Cristo virão com ele por ocasião do arrebatamento, fato esse 
que negaria a crença no "sono da alma", ou que os mortos não estariam com Cristo no céu antes 
de sua segunda vinda, como crê a IASD. 

XII. "Em contraste com esses homens ímpios está o Senhor Jesus, também chamado Miguel o arcanjo, pois 
ele está sobre a completa hoste angelical. Quando ele foi desafiado por Satanás acerca de sua intenção de 
ressuscitar Moisés, ele não falhou ao atacar a Satanás, nem o condenou com zombaria. Ele simplesmente 
disse "Deus o repreenda por reivindicar o corpo de Moisés" (Jd. 9). 

Esse versículo da "Clear Word" se harmoniza com os ensinos de EGW, onde se insinua que 
Moisés foi ressuscitado antes de Cristo, negando, portanto, a declaração bíblica de que Cristo é a 
primícia dos que dormem (Ico. 15.20), e o primogênito dos mortos (Ap. 1.5). 

XIII. "No sábado do Senhor eu fui para a praia das ilhas rochosas para adorar. Inesperadamente, fui tomado 
pelo Espírito, e ouvi uma voz atrás de mim tão alta como uma trombeta" (Ap. 1.10). 

O texto declara que João teve sua visão num dia de sábado, para confirmar a atualidade da 
guarda desse dia como fazem os ASD. Na verdade, a expressão que aparece no texto significa 
domingo, como vertido na vulgata latina de Jerônimo, e como é usada na atualidade na Grécia 
contemporânea. 

XIV. "O anjo segurou o dragão, aquela antiga serpente que é chamada de Diabo e Satanás, e o prendeu 
neste planeta por mil anos" (Ap. 20.2). 

Neste texto, as palavras da "Clear Word" conduzem o leitor a crer que o aprisionamento de 
Satanás ocorrerá no planeta Terra, afirmação essa que não aparece no livro de Apocalipse e em 
nenhum outro lugar do texto sagrado. 

XV. "E o Diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e consumido juntamente com a besta do 
mar, e o animal terrestre, e todos os perversos. A destruição deles será para sempre" (Ap. 20.10). 

O versículo como foi “parafraseado" conduz o leitor a crer na doutrina do aniquilamento dos 
ímpios, sendo tanto os demônios quanto os ímpios aniquilados no final dos tempos. 

 

A ATUAL POSIÇÃO OCUPADA PELOS ESCRITOS DE ELLEN WHITE NA IASD 

No livro Subtilezas do Erro é declarado o seguinte com relação à Sra. White e seu suposto "dom 
profético": “O "espírito de profecia" é o que, segundo as Escrituras, a par com a guarda dos mandamentos 
de Deus, seria a característica da Igreja remanescente. Compare Apocalipse 12.17 e 19.10, última parte. 
Este dom consiste principalmente em dar ao povo de Deus mensagens diretas e específicas, traçando-lhe 
normas e diretrizes, dando-lhe orientações e instruções especiais. Esclarece o sentido das Escrituras e 
confirma a fé. Não substitui a Bíblia nem ensina nenhuma doutrina nova... Tudo quanto disse e escreveu foi 
puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato" (1965, p. 30). 

Em outra publicação ASD, ainda encontramos a seguinte afirmação com respeito ao suposto 
dom de EGW e o status de sua obra: "Cremos que: O ministério e os escritos de Ellen White foram uma 
manifestação do dom de profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo, e seus escritos, o produto 
desta inspiração, têm aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia... Negamos que: A 
qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras 
Sagradas" (Revista Adventista, fevereiro de 1984, p. 37). 

E noutra publicação recente, confirmaram esse mesmo pensamento: “Não cremos que a qualidade 
ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferente dos das Escrituras" (Pfandl, p. 58). 

O mais intrigante é que no livro, Questões Sobre Doutrina, no tópico que trata da relação entre os 
escritos de EGW e a Bíblia, são negadas as informações anteriormente citadas. Esta obra declara: 
"Jamais consideramos Ellen G. White na mesma categoria dos autores do cânon das Escrituras. Contudo, 
além dos escolhidos autores dos livros canônicos da Bíblia, Deus utilizou profetas ou mensageiros que 
viveram contemporaneamente com os autores de ambos os Testamentos, mas cujas declarações jamais 
fizeram parte do cânon escriturístico... Entre eles havia figuras como Natã, Gade, Enã, Asafe, Semaías, 
Abarias, Eliézer, Aías, Ido e Obede no Antigo Testamento, e Simeão, João Batista, Ágabo e Silas no Novo 
...É nessa última categoria de mensageiros que classificamos Ellen G. White. Entre os Adventistas do 
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Sétimo Dia, ela foi reconhecida como possuindo o dom do espírito de profecia, embora jamais evocasse para 
si o título de profetisa" (p. 99). 

Poderíamos conciliar tais declarações? Os escritos da Sra. White possuem ou não o mesmo grau 
de inspiração e autoridade dos livros bíblicos? Se o possuem, por que não podem ser uma 
extensão do cânon? Se EGW teve um ministério semelhante ao desses profetas mencionados, por 
que NENHUM deles deixou qualquer livro inspirado para nos orientar espiritualmente? Por que 
o ministério de EGW foi da mesma categoria do deles e foi completamente diferente? As citações 
mencionadas do livro Questões sobre Doutrina, acerca desse tema, contradizem a posição atual das 
literaturas da IASD como verificado, por se tratar de um livro primeiramente publicado em 1957, 
e o contexto histórico acerca da finalidade de sua produção impedia a IASD de expor 
explicitamente suas posições sobre a natureza dos escritos de EGW. Além disso, naquela década 
não havia sido produzida ainda a mais extensa.pesquisa sobre a natureza dos "empréstimos 
literários" (plágios) feitos pela Sra. White. O que viria à tona com o livro The White Lie, quanto 
com o Yeltman Report (Relatório Veltman) organizado somente na década de 1980 pela própria 
IASD. 

Segundo a Bíblia, uma das características fundamentais na distinção entre um profeta 
verdadeiro e um falso é o não cumprimento da mensagem profética por parte daquele que não 
serve ao Senhor (Dt. 18.21,22), apesar de o cumprimento da profecia de um falso profeta também 
ser possível, e Deus a permite para ver o nosso intento, se buscamos qualquer palavra falada em 
nome do Senhor ou nos apegamos à verdade doutrinária de sua verdade revelada (Dt. 13.1-3). 

Os adventistas afirmam que é imprescindível a obediência aos testemunhos escritos de EGW: 
"Não só os que abertamente rejeitam os testemunhos, ou que alimentam dúvidas a seu respeito, se 
encontram em terreno perigoso. Desconsiderar a luz equivale a rejeitá-la" (Testemunhos Seletos, Vol. 2, 
p. 20). 

Um escritor adventista, no seu livro que trata de questões relacionadas aos chamados 
"movimentos apocalípticos", confirmou a importância central da Sra. EGW para o sistema 
adventista nos seguintes termos: "Igualmente, se Deus enviar um profeta hoje, ou no futuro, ele deve 
concordar com os que vieram antes, isto é, com os profetas do Antigo Testamento, com os do Novo e com 
Ellen White. Se a sua mensagem for de oposição ao que eles ensinaram, então sabemos que não provém de 
Deus" (Nunes, p. 130). 

Como vimos, por meio de citações de algumas publicações adventistas, EGW teve os seus 
escritos considerados como inspirados por Deus, e ela própria (apesar de recentemente ter sido 
negado este fato) fez questão de insinuar, ou melhor, declarou tal inspiração. Ela afirmou 
ousadamente: "Eu sou dependente apenas do Espírito do Senhor ao relatar ou escrever uma visão, ao tê-la. 
É impossível para mim mencionar coisas que me têm sido demonstradas, a menos que o Senhor as traga 
diante de mim no tempo que lhe seja agradável para mencioná-las ou escrevê-las" (Spiritual Gifts, Vol. 2, 
p. 293). 

"Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor para realizar a obra que ele tem estabelecido para mim. 
As instruções que eu tenho dado por meio de minha pena ou voz têm sido uma expressão da luz que Deus 
tem me dado. Eu tenho tentado colocar diante de vocês os princípios que o Espírito de Deus tem há anos 
posto na minha mente e escrito em meu coração" (Testimonies, Vol. 5, p. 691). 

"Eu tenho escrito muitos livros, e eles têm tido uma grande circulação. De mim mesma eu não poderia 
expor as verdades encontradas nestes livros, mas o Senhor me tem dado o auxílio de seu Espírito Santo. 
Estes livros dão as instruções que o Senhor tem dado a mim nos últimos sessenta anos, eles contêm a luz do 
céu, e suportarão o teste de investigação" (Selected Messages, Vol. 1, p. 35). 

"Não obstante, quando mando um testemunho de advertêncie reprovação, muitos de vocês declaram ser 
simplesmente a opinião da irmã White. Têm assim insultado o Espírito de Deus. Vocês sabem como o 
Senhor se tem manifestado por meio do espírito de profecia. O passado, o presente e o futuro têm passado 
perante mim... Nessas cartas que escrevi nos testemunhos de que sou portadora, lhes apresento aquilo que o 
Senhor me tem apresentado. Não escrevo nenhum artigo expressando meramente minhas próprias ideias. 
Eles são o que Deus me expôs em visão - Os preciosos raios de luz que brilham do trono" (Mensagens 
Escolhidas, Vol. 1, p. 27). 
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Precisaríamos de declarações mais claras acerca da autoridade de inspiração que EGW afirmava 
possuir os seus escritos? Uma pessoa sincera poderia afirmar diante de todas estas declarações 
bem documentadas que EGW não confirmou que os seus escritos eram de fonte e inspiração 
divina? 

Após a morte de EGW, em 1915, houve uma tendência natural por parte daqueles que não 
tinham convivido de perto com ela de considerar os seus escritos como inspirados de forma 
plenária e verbal (o que já era aceito por muitos adventistas mesmo antes deste período), no 
mesmo pé de igualdade com a própria Bíblia. O historiador adventista George R. Knight 
confirma esse período: "No começo da década, muitos adventistas aplicaram também seus conceitos de 
inerrância e verbalismo aos escritos de Ellen White... Ellen White não apenas rejeitou a inspiração verbal, 
mas também negou a inerrância. Ela ficou, portanto, mais do que feliz, ao serem corrigidos os erros factuais 
em livros como O Grande Conflito, durante sua revisão em 1911.  Essa revisão, contudo, causou 
indignação entre os proponentes da inspiração verbal no arraial adventista" (Knight, 06, p. 137,138). 

Diante do grande problema enfrentado por EGW (confirmar que os seus ensinos eram de 
procedência divina, mas possuíam erros), acabou tendo que admitir as falhas em seus escritos, e 
seu filho C. White saiu em seu socorro afirmando: "Creio, irmão Haskell, que existe o perigo de 
prejudicarmos a obra de mamãe, pretendendo que ela seja mais do que ela mesma pretendia, mais do que 
papai pretendia, mais do que os pastores Waggoner ou Smith pretendiam. Não consigo ver coerência 
propor uma afirmação de inspiração verbal, quando mamãe não fez .: reivindicação e certamente creio que 
cometeremos grandes erros se... tarmos resolver questões históricas utilizando os livros de mamãe como 
j/ndade, quando ela mesma não deseja que eles sejam usados dessa (W.C. White, em carta de 31 de 
outubro de 1912, Knight, 25,  p. 138,139). 

Atualmente, a IASD se encontra numa situação extremamente delicada com relação à reputação 
de sua profetisa, por causa das acusações muito consistentes de plágio em suas obras e 
afirmações contraditórias acerca da inspiração de seus escritos procedentes dela mesma como 
vimos. 

Vamos também avaliar as declarações de EGW e verificar a veracidade destas afirmações à luz 
alguns de seus escritos repletos de erros e declarações antibíblicas. 

 

ELLEN GOULD WHITE, PROMOTORA DE CONCEITOS INSPIRADOS? 

Na década de 1830, houve uma grande onda religiosa que enfatizava a reforma moral por meio 
de práticas dietéticas rigorosas ("temperança") no leste estadunidense. Foi por intermédio dessa 
influência que vários segmentos religiosos nos EUA passaram a enfatizar a pureza física como 
fator de grande importância, inclusive com relação à santificação para preparar o mundo para a 
volta de Cristo. Dessa influência "avivalista" do adventismo, surgiu décadas depois sua versão 
de "reforma da saúde". 

Como mencionado no livro Subtilezas do Erro, a IASD acredita que EGW foi promotora de 
conceitos inspirados em todas as áreas que se pronunciou. Na década de 1860, ela começou a 
chamada reforma pró-saúde, por meio da qual procurou incentivar a Igreja recém criada a uma 
transformação de hábitos alimentares, comportamentais (vestimentas) etc., visando a pureza 
espiritual. 

Para EGW, tal reforma era de primordial importância para a igreja remanescente. Ela própria 
declarou: "No tocante ao alimento cárneo, devemos instruir o povo a nele não tocar. Seu uso é prejudicial 
ao melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e morais. Devemos fazer campanha decidida 
contra o uso do chá e do café. Reforma, reforma contínua precisa ser mantida perante o povo, e por meio do 
nosso exemplo devemos confirmar o nosso ensino. A verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos 
dadas. É impossível trabalhar em prol da salvação de homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade 
do afastamento dos prazeres pecaminosos, que destróem a saúde, aviltam a alma e impedem a verdade divina 
de impressionar a mente. Homens e mulheres precisam ser ensinados a vigiarem atentamente todo hábito e 
prática, e imediatamente evitarem as coisas que produzem estado insalubre do organismo e 
consequentemente sombra escura sobre a mente. Ministrem aos pobres o evangelho da saúde, de modo 
prático, para que saibam cuidar devidamente do corpo, que é o templo do Espírito Santo" (Testemunhos 
Seletos, Vol. 3, p. 138,139). 
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Essa declaração de EGW traz alguns problemas quando analisada à luz da teologia 
neotestamentária. Não vemos em NENHUM lugar do Segundo Testamento tal ênfase. Nem 
mesmo a famosa assembleia de Jerusalém, que trouxe luz sobre as dúvidas acerca do 
comportamento que deveria ser adotado diante da lei de Moisés pelos fieis cristãos, deu tal 
ênfase a alguma reforma nos moldes do ensinado pela Sra. White (At. 15.28-29), principalmente 
visando algum tipo de desdobramento soteriológico como insinuado por ela. Paulo, o apóstolo, 
ao falar sobre quais tipos de alimentos poderíamos ingerir, salientou: "Porque um crê que tudo pode 
comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come; e o que não come, não 
julgue o que come; porque Deus o recebeu. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si 

mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda; para esse é imunda" (Rm. 15.2,3,14). 

Portanto, o conceito bíblico neotestamentário acerca do consumo de alimentos é diferente do 
ensinado por EGW e a IASD. Tal ênfase exagerada sobre o valor espiritual dos alimentos, como 
mencionado por ela, sequer fez parte da teologia cristão da igreja primitiva e apostólica, mas 
possui suas raízes no legalismo judaico, que possui estrita relação com as práticas religiosas que 
os ASD tanto exaltam. Paulo também afirma que exigir a abstinência de alimentos é doutrina de 
demônios (ITm. 4.1-3)! 

 

MITO SOBRE O MITO 

Quando estudamos acerca dos mitos, aprendemos que existem vários tipos de mito, sendo um 
deles o chamado "mito de acréscimo". Os mitos de acréscimos são as supra-histórias que são 
acrescentadas à vida de uma personagem real, dando-lhe um tom de poder, autoridade, 
sobrenaturalidade etc. Esses mitos são comuns nas narrativas acerca de grandes nomes que 
fizeram a história universal. EGW também possuiu seus "mitos de acréscimo" por parte de seus 
admiradores que validariam a sua autoridade profética, pois quando depararmos com algumas 
narrativas de sua história, podemos perceber isso de forma inegável. 

Como exemplo desse tipo de mito, podemos citar que os que mencionam a história da Bíblia que 
pesava um pouco mais de dezoito quilos e que teria sido sustentada por EGW com uma única 
mão durante uma reunião por um período de aproximadamente 30 a 45 minutos em 1845. Esta 
força extraordinária que EGW demonstrou (na época, segundo alguns comentaristas, EGW 
pesava apenas quarenta e seis quilos e meio) só poderia ser um sinal físico da comprovação de 
sua chamada celestial, não é verdade?, questionam os adventistas. 

Até o neto de EGW, Arthur L. White, fez questão de relatar esta história, bem como exibir uma 
foto da famosa "Bíblia da Família Harmon" em seu livro Ellen G. White Mensageira da Igreja 
Remanescente (p. 74). 

Mas será que esta extraordinária história adventista não seria apenas uma peça mitológica 
acrescentada à história de EGW? Há uniformidade nos relatos desta história entre as autoridades 
gerais da igreja? 

Arthur G. Daniells, que foi presidente da associação geral das IASD, e trabalhou por 
aproximadamente trinta anos ao lado de Ellen White, afirmou com relação ao suposto ocorrido: 
"Eu creio que a mais forte prova é encontrada nos frutos deste dom para a Igreja, não em demonstrações 
físicas e exteriores. Por exemplo, eu tenho ouvido certas pregações de alguns ministros, e tenho visto 
também em escrito, que a irmã White uma vez carregou uma Bíblia pesada. Eu acho que eles disseram que 
ela pesava um pouco mais de dezoito quilos. Com a sua mão estendida, e olhando para o alto, citou textos, 
folheou e apontou as páginas com os olhos fitos no céu. Eu não sei se aquilo foi de fato assim ou não. Eu não 
tenho certeza. Eu não vi isso, e nunca conversei com alguém que viu... Se eu fosse um estranho no auditório, 
e ouvisse um pregador exaltando aquilo, eu teria minhas dúvidas. Eu queria saber se ele viu o ocorrido. Ele 
teria de dizer, não, porque ele nunca viu. Então eu o questionaria: "Você alguma vez conheceu um homem 
que viu isso?" E ele teria que responder "Não, eu nunca conheci". Quanto disso é genuíno e quanto foi 
introduzido na história? Eu não sei. Mas não acho que esta é o tipo de prova que nós queremos usar" 
(Spectrum, Vol.10, número 1, p. 28,29). 

Por que será que Arthur G. Daniells, que conviveu por cerca de trinta anos com EGW, declarou 
que nunca conheceu alguém que tivesse presenciado o episódio da "Bíblia da Família Harmon", 
e desafiou que lhe apresentassem uma única testemunha que presenciou o suposto "fato"? 
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MALOGROS PROFÉTICOS 

Tentar justificar o malogro profético de EGW e manter a sua integridade como autêntica 
mensageira do Senhor não tem sido uma tarefa fácil para a IASD durante as últimas décadas, 
principalmente após as fortes críticas surgidas na década de 1980. Mas, um método sempre 
eficaz nesse intuito é o de demonstrar na Bíblia as mesmas limitações no ministério profético de 
autênticos mensageiros de Deus. Dois exemplos sempre "eficazes" têm sido citar Jonas e Natã. As 
testemunhas de Jeová fazem uso do mesmo artifício para justificar seus erros proféticos (seria 
mera coincidência?) Jonas declarou que em 40 dias a cidade de Nínive seria completamente 
subvertida, e não o foi (Jn. 3.4). Natã disse que o desejo do coração de Davi com relação à 
construção do templo do Senhor era projeto divino, e não ocorreu conforme mencionado pelo 
profeta (IISm 7.2-3). E agora, se profetas como Jonas e Natã cometeram esses dois grandes erros 
proféticos, e continuaram sendo a voz de Deus para aquela geração, por que não poderia o 
mesmo ter ocorrido com a Sra. EGW? 

Em resposta a essa questão, podemos afirmar o seguinte: De fato, o profeta Jonas, ao chegar a 
Nínive, profetizou que em quarenta dias toda a cidade seria destruída, mas isso não ocorreu. O 
que devemos entender com relação a este período profético na vida de Jonas é que este tipo de 
profecia tinha o seu cumprimento condicionado à atitude de arrependimento que tivesse a 
nação. Conforme Jeremias 18.7-10, o cumprimento da profecia estava relacionado à atitude dos 
ouvintes. A profecia declarada pelo profeta não falhou, pois o povo se arrependeu a tempo para 
ser poupado, atitude perfeitamente de acordo com o caráfer de um Deus misericordioso (Jn. 
3.5-10); E mais, antes de qualquer coisa, devemos também compreender que as palavras de Natã, 
proferidas a Davi, naquela ocasião, não foram uma profecia. Natã não disse: "Assim diz o 
Senhor" ou "Estas são as palavras do Senhor". Eles simplesmente estavam numa conversa 
informal, e como gostou da ideia de se construir um templo para o Senhor, disse que Deus estava 
com o rei em seu intento, mas aquilo não foi uma profecia, e sim a vontade do coração de Natã, 
por isso depois Deus o enviou para falar uma palavra profética a Davi rejeitando o templo que 
ele pretendia construir, e declarando coisas sobre o reino futuro (ICr. 17.3-15). A primeira 
afirmação de Natã não era uma profecia, a segunda sim. 

Certamente os casos de Jonas e Natã não podem jamais ser relacionados como justificativa para 
os inegáveis erros de EGW. Abaixo veremos uma pequena lista de malogros proféticos da Sra. 
EGW. Quantas falsas profecias são necessárias para confirmarmos a veracidade de um profeta? 
Creio que de acordo com a Bíblia apenas uma (Dt. 18.21-22), mas mencionaremos um pouco 
mais: 

I. “Foram me mostrados os presentes à conferência, disse o anjo: a uns comidas para os vermes, alguns 
sujeitos às sete últimas pragas, alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados na 
vinda de Jesus" (Testimonies, Vol. I, p. 131). 

Esta profecia foi declarada em 27 de maio de 1856, e é um dos mais intrigantes malogros 
proféticos da Sra. White. Os defensores adventistas do dom profético tendem a afirmar que esta 
profecia se tratava de uma "profecia condicional". O que não é verdade, pois encontramos na 
"profecia" expressões como "alguns estariam mortos", antes "alguns estarão vivos" (uma afirmação 
incondicional e absoluta). O mais curioso é que a Sra. Evelyn Lewis-Reavis, que estava presente 
por ocasião da conferência de Battle Creek, organizou em 1910 uma lista com os nomes dos 
presentes, no intuito de saber quantos dos participantes seriam de fato trasladados (naquela 
ocasião só restavam 27 dos sessenta e sete presentes em 1856). O que de fato demonstra que os 
ouvintes da profecia de EGW estavam cônscios de que o cumprimento da profecia se daria nos 
anos próximos à declaração, o que nunca ocorreu (Cleveland, p. 76,77)! 

II. "Quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão o seu próprio interesse em acudir, haverá 
guerra geral e uma confusão generalizada" (Testimony of The Church, Vol.l). 

Qualquer conhecimento básico da história da guerra civil norte-americana (1861-1865) nos 
demonstrará que a Inglaterra NUNCA declarou guerra, ou mesmo tentou humilhar os EUA 
nesta ocasião. Um pouco de atenção nos verbos usados na "profecia'', desmistificará a desculpa 
de mais uma "profecia condicional" da Sra. White. Além deste claro malogro profético, temos 
ainda outra equivocada declaração da Sra. White neste mesmo contexto, com relação aos 
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motivos que ocasionaram a guerra civil norte-americana. Ela declarou: “Milhares têm sido 
induzidos a se alistar com o pensamento de que esta guerra era para exterminar a escravidão; mas agora que 
eles estão engajados, eles sabem que têm sido enganados; que o objetivo desta guerra não é a abolição da 
escravidão, mas sua preservação... A guerra não é para eliminar a escravidão, mas simplesmente preservar a 
união" (Testimonies, Vol. 1., p. 254,258, citado em Anderson, p. 90). 

Se houver qualquer dúvida, basta examinar numa boa enciclopédia as razões pelas quais ocorreu 
a guerra civil norteamericana, e inegavelmente a abolição da escravidão é um fator 
preponderante (principalmente por questões de cunho económico, é claro). O presidente 
Lincoln, em 22 de setembro de 1862, emitiu "proclamação de emancipação", prometendo 
liberdade para todos escravos do sul. A décima terceira emenda de 1865 solucionou 
positivamente a questão. 

III. O mais curioso é que EGW, completamente confusa sobre esse tema, ainda declarou: "A 
escravidão será restabelecida nos Estados do sul; pois o espírito de escravidão ainda vive" (Manuscript 
Releases, vol. 2, p. 300). Como a escravidão nunca mais retornou aos Estados norte-americanos, 
nada mais é preciso comentar sobre este assunto. 

III. "Enquanto orava no altar da família, o Espírito Santo veio sobre mim, e parecia que estava sendo 
transportada mais e mais para o alto, bem acima do escuro mundo... ergui os olhos e vi um caminho reto e 
estreito que se estendia muito acima do mundo. Nesse caminho o povo do advento estava viajando para a 
cidade, que se situava na sua extremidade. Tinham por detrás e no princípio do caminho uma luz reinante 
que o anjo me assegurou ser o clamor da meia-noite... mas lago alguns negaram grosseiramente a luz atrás 
deles e disseram que não fora Deus que os conduzira até [um local] tão distante. A luz por trás desses 
extinguiu-se, deixando-lhes os pés em total escuridão, e tropeçaram e perderam de vista o marco e a Jesus, e 
caíram para fora do caminho, mergulhando para o mundo escuro e ímpio embaixo. Era tão impossível para 
eles alcançar o caminho novamente e seguir para a cidade, como também para todo o mundo ímpio que Deus 
havia rejeitado" (A World to the Little Flock, p. 14).  

"Meu anjo acompanhante me convidou a buscar ver o trabalho pelas almas dos pecadores, como antes 
existia. Olhei, mas não pude vê-los, porque o tempo da salvação deles havia passado" (The Present Truth, 
agosto de 1849, p. 22). 

A primeira "revelação" foi publicada em 1847 e a segunda em 1849, períodos estes que tanto 
Ellen quanto o seu marido defendiam que a porta da salvação havia sido fechada em 1844, e que 
ninguém poderia mais ser salvo. Ele (Thiago White) afirmou: "Agora podemos ver que o único tempo 
para a porta fechada foi em 1844. Amém”. 

Mas diz o crítico: "a porta da misericórdia não será fechada até a vinda de Cristo. Nós não lemos na Bíblia, 
nem realmente temos ensinado, que tal porta [da misericórdia] foi fechada em 1844. A misericórdia de Deus 
dura para sempre. Veja Salmos 136; 106.1; 118.1. Ele ainda é misericordioso para com os seus santos, e 
sempre será. E Jesus ainda é seu advogado e sacerdote. Mas o pecador, a quem Jesus tinha estendido seus 
braços todo o tempo, e que tinha rejeitado a oferta de salvação, foi deixado sem advogado, quando Jesus 
passou do lugar santo, e fechou a porta em 1844 e os 2.300 dias de purificação do santuário de Daniel 
8.13-14, a parábola das dez virgens, e outras porções paralelas das Escrituras, claramente fixam o 
fechamento da-porta para 1844" (The Present Truth, maio de 1850, p. 79). 

Este evento passou a ser chamado de o "clamor da meia-noite" (baseado em Mt. 25.6), e apesar de 
EGW já ter iniciado o seu ministério profético desde dezembro de 1844, ela não consertou tal erro 
naquela ocasião, e, além disso, como vimos nas citações anteriores, o confirmou! Não saberia 
uma autêntica mensageira de Deus que a porta da graça continuava aberta? Por que manteve 
esse erro por tanto tempo? 

EGW não somente ignorou as claras informações antibíblicas ensinadas por seu marido Thiago 
White no The Present Truth, mas também contribuiu com a confirmação desta falsa doutrina. Ela 
declarou: "Este é um tempo muito importante para nós. Satanás tem vindo com grande poder, e devemos 
nos esforçar mais em nosso caminho para o reino. Temos um inimigo poderoso a enfrentar; mas um 
poderoso amigo para proteger-nos e nos fortalecer no combate. Se estamos firmemente seguros na verdade 
presente, e temos nossa esperança como uma âncora da alma lançada no [compartimento do] segundo véu, 
os vários ventos de falsa doutrina e erro não podem nos arrebatar. A excitação e a falsa reforma deste dias 
não nos atraem, pois sabemos que o mestre da casa se ergueu em 1844 e fechou a porta do primeiro 
compartimento do tabernáculo celestial. E agora nós aguardamos com certeza que eles virão com seus 
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rebanhos, para buscar o Senhor, mas não o acharão. Ele se ocultou deles. O Senhor me mostrou que o poder 
deles é uma mera influência humana, e não o poder de Deus" (The Present Truth, março de 1850, p. 8). 

Se estar seguro na "verdade presente" (a mensagem de 1844 com o fechamento da porta da 
graça) os faria imunes aos ventos de erro e falsa doutrina, por que ensinaram uma falsa doutrina 
que depois precisou ser "reparada"? Se o Senhor mostrou a EGW que o poder daqueles 
pregadores era mera influência humana, por que não lhes mostrou que eles poderiam buscar o 
Senhor que o encontrariam (pois a porta da graça ainda continuava aberta) e não o contrário 
como declarou a "mensageira do Senhor"? 

Os grandes nomes relacionados de forma direta ou indireta à obra da "igreja remanescente", 
Miller, Thiago White, Joseph Bates e outros foram unânimes em seguir esta falsa doutrina, que 
posteriormente foi rejeitada por Ellen e os demais fundadores que seriam os futuros líderes da 
IASD, pois se tornou impossível mantê-la diante da "demora" da vinda do Senhor. 

A própria EGW confessou o seu erro e o do "corpo do advento" ao afirmar: "Por algum tempo 
depois da decepção de 1844, mantive, com o corpo do advento, que a porta da graça estava para sempre 
fechada para o mundo. Esse ponto de vista foi adotado antes da minha primeira visão. Foi a luz por mim 
concedida por Deus que corrigiu nosso erro, e habilitou-nos a ver a verdadeira atitude" (Mensagens 
Escolhidas, Vol. I, p. 63). 

Basta conferir as datas das "revelações" mencionadas acima e perceber que a posição adotada por 
EGW foi mantida por anos, mesmo após a primeira visão. Por que o Senhor não corrigiu a sua 
"mensageira" imediatamente com relação a esse claro erro, permitindo que o mesmo fosse 
mantido por tantos anos? Para comprovar o engano de sua afirmação anterior, vejamos mais esta 
declaração de EGW: "O Senhor me mostrou em visão, que Jesus se levantou e fechou a porta, e adentrou 
o Santo dos Santos, no [décimo dia do] sétimo mês de 1844" (A Word to the Little Fhck, p. 12, maio de 
1847). 

Preste bem atenção à afirmação da "mensageira do Senhor", quase três anos após o "grande 
desapontamento", e a sua primeira profecia em dezembro de 1844: "O Senhor me mostrou em 
visão" - e segundo ela, ele havia entrado no Santo dos Santos e FECHADO A PORTA! 

Diante do malogro da "revelação" do seu "anjo acompanhante" e do "Espírito Santo", a Sra. White 
teve que mudar a sua doutrina e a porta da graça foi novamente aberta para os pecadores 
perdidos, mesmo para os do movimento milerita que tinham apostatado. 

 

ELLEN WHITE, UMA PLAGIADORA? 

O "dom" de EGW como escritora sempre foi citado pelos adventistas como uma "prova" de sua 
instrumentalidade nas mãos do Senhor. Para eles, o fato de a Sra. White ter sido alguém sem 
muita cultura educacional formal, que tratou questões como saúde, história, ciência, 
comportamento etc. em milhares de páginas de seus escritos seria uma prova suficiente de sua 
inspiração e chamada divina. 

Sobre a origem de seus escritos, existem atualmente provas inegáveis de que EGW foi uma 
plagiadora que fez uso de longas citações de vários autores (adventistas e não adventistas) de 
sua época e de períodos anteriores e posteriores ao início de seu ministério profético. 

Após uma pesquisa encomendada pela Associação Geral da IASD, que durou pelo menos oito 
anos (e custou cerca de meio milhão de dólares aos cofres da igreja), onde o especialista 
adventista em Novo Testamento Dr. Fred Veltman (naquela ocasião o mesmo era diretor do 
departamento de religião do Pacific Union College, e dirigiu esta pesquisa com um grupo de 
cerca de dez pessoas) após analisar os escritos de EGW e seus "empréstimos literários" chegou a 
declarar no relatório final entregue em novembro de 1988, que EGW tinha de fato feito uso 
amplo de "empréstimos literários".  

Diante dessa declaração, é interessante notar como os ASD não medem esforço para manter o 
status adquirido por EGW na IASD. Nem que para isso tenham que desconstruir paradigmas 
sobre os quais se constrói toda a base de verificação de suas próprias "verdades". A sua defesa 
irreflexiva os conduz a um grande paradoxo: Se Ellen mentiu sobre uma questão que diz 
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respeito à suposta origem divina de sua mensagem, ela ainda pode continuar sendo a 
"mensageira do Senhor"? 

Um argumento usado pelos ASD é dizer que o que ocorreu com os escritos de EGW foi o mesmo 
que ocorreu com a composição de livros bíblicos que possuem um alto grau de semelhança entre 
si (Samuel, Reis, Crônicas, os Evangelhos sinóticos etc.), e também com as citações feitas por 
Paulo de escritores pagãos, ou mesmo citações do Antigo Testamento mencionadas no Novo. O 
uso de tais recursos em defesas apologéticas sem nenhum fundamento é preocupante, pois 
demonstra uma completa rejeição a qualquer possibilidade de se enxergar a verdade. Se os livros 
Samuel, Reis, Crônicas e os Evangelhos sinóticos forem usados nesse tipo de defesa, então os 
ASD (que creem em tal argumento) devem admitir que todos os autores usados pela Sra. White 
em seu extenso trabalho de "dependência literária" eram também inspirados por Deus? Como 
podemos usar a semelhança encontrada entre obras inspiradas (textos bíblicos) para 
fundamentar a semelhança encontrada entre obras não inspiradas, que foram extensivamente 
copiadas, e que supostamente deram origem às obras "inspiradas" da Sra. White? Aqueles que 
defendem tais ideias nunca estudaram, ou mesmo leram com atenção, os respectivos livros 
bíblicos mencionados. 

O Livro dos Reis (originalmente uma única obra sem divisão), por exemplo, diferente dos 
escritos da Sra. EGW, menciona algumas possíveis obras que lhe serviram de orientação (não 
necessariamente cópias) em algumas narrativas: o livro dos feitos ("crônicas") de Salomão (IRs. 
11.41), o livro das crônicas dos reis de Israel (IRs. 14-19; 15.31 - mencionado várias vezes em 
outros lugares do livro), e o livro das crônicas dos reis de Judá (IRs. 14.29; 15.7 - também 
mencionado várias vezes em outros lugares do livro). 

O livro de Crônicas (também originalmente uma única obra sem divisão) menciona o registro 
das Crônicas do rei Davi (ICr. 27.24),o livro dos reis de Israel e Judá (ICr. 9.1), e também o livro 
de Semaías e Ido, como textos que traziam um relato detalhado dos atos de Roboão em sua 
relação genealógica (IICr. 12.15). Já o livro de Samuel (também originalmente uma única obra) 
menciona um poema retirado do livro de Jasher, fazendo a devida citação (IISm. 1.17-27). 

EGW, em seus escritos, alguma vez fez alguma citação desse tipo? EGW expôs, como fizeram os 
autores bíblicos, a origem de alguma citação de seus escritos? Algum ASD pode demonstrar algo 
semelhante ao que fizeram os autores bíblicos, em qualquer obra da Sra. White? 

Paulo, o apóstolo, também tomou o devido cuidado ao mencionar suas fontes (Tt. 1.12-13), e 
quando não o fez, mencionou tais obras para ouvintes familiarizados com elas e que as 
conheciam muito bem (At. 17.28 [os atenienses]; ICo. 15.32 [os coríntios]). EGW fez algo 
semelhante na composição de suas obras "inspiradas"? 

Se EGW não cometeu nenhum crime ao ignorar as fontes de suas citações em seus escritos, como 
afirmou o advogado Vincent L. Ramik, comissionado pela IASD nos EUA para averiguar essa 
situação, por que a preocupação da IASD posteriormente com o uso de aspas e créditos nas 
citações de sua profetisa nas obras publicadas (Douglas, p. 456, 460)? Por que reparar algo que 
não era errado ou desonesto? 

Não temos como negar os fatos. EGW plagiou também escritores de sua época que acusaram 
devidamente a própria denominação por fazer uso de cópias de textos sem dar créditos a eles 
por tal material, usado de forma indevida por sua "profetisa". 

 

ELLEN G. WHITE REALMENTE ENSINOU A POSSIBILIDADE DE TER HAVIDO NO PASSADO RAÇAS 

SURGIDAS A PARTIR DA UNIÃO SEXUAL DE HOMENS COM FERAS? 

Nem tudo o que EGW escreveu ou ensinou foi publicado, e algumas de suas ideias, que criavam 
um enorme embaraço para a recém-fundada Igreja Adventista, foram imediatamente 
suprimidas em edições posteriores, para que o nome de sua profetisa não fosse maculado pelos 
críticos. 

Um destes exemplos está relacionado com um ensino no livro Dons Espirituais, de 1864, onde 
EGW declara o seguinte: "Mas se houve um pecado além dos outros o qual trouxe a destruição da raça no 
dilúvio, foi o crime vil do amálgama de homens e feras, o qual desfigurou a imagem de Deus, e causou 
confusão em todos os lugares. Deus decidiu destruir por meio do dilúvio aquela poderosa e duradoura raça 



20 
 

que tinha corrompido seus caminhos diante dele" (Dons espirituais, Vol. 3, p. 64. E mais: "Todas as 
espécies de animais as quais Deus criou foram preservadas na arca. As espécies confusas que Deus não 
criou, as quais foram o resultado de amálgama, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido 
amálgama de homens e feras, como pode ser visto nas incontáveis variedades de espécies de animais, e em 
certas raças de homens" (Dons Espirituais, p. 75). 

Acerca deste assunto, o site do White Estate possui vários estudos explicando como os 
adventistas poderiam responder aos críticos da Sra. EGW. Um dos estudos que é apresentado é 
uma adaptação do livro Ellen G. White and Her Critics (Ellen G. White e Seus Críticos, p. 306-322), 
onde o autor Francis D. Nichol, num tópico intitulado: "Amálgama: Declarações de Ellen G. White a 

Respeito das Condições no Tempo do Dilúvio", traz algumas considerações muito curiosas sobre o 
tema. 

 

Amálgama: Declarações de Ellen G. White a Respeito das Condições [de vida] no Tempo do 

Dilúvio - Por Francis D. Nichol (Adaptado de seu livro Ellen G. White e Seus Críticos, p. 306-332). 

No verão de 1864, a prensa da Associação Publicadora Adventistas do Sétimo Dia, em Battle Creek, 

Michigan, EUA, publicou um livro de 300 páginas de autoria de Ellen G. White sob o título 

Importantes Fatos da Fé em Conexão com a História dos Santos Homens da Antiguidade. Este foi o 

terceiro da série de três volumes que levavam o título Dons Espirituais. 

Neste livro, a narrativa da história antiga do mundo é apresentada iniciando com "a criação", e indo até 

a entrega da lei a Israel. Estes assuntos, como a autora declara em seu prefácio, lhe foram dados em 

visão. 

No capítulo três, intitulado "Crimes Antes do Dilúvio", a Sra. White, ao descrever as deploráveis 

condições que conduziram à catastrófica destruição do mundo, menciona o amálgama entre homens e 

feras. No outro capítulo tem uma referência similar. Ocasionalmente, questões são levantadas sobre o 

que ela realmente escreveu em conexão com o que as suas declarações significam, e por que esta 

afirmação não se acha em suas obras recentemente publicadas. Alguns têm feito uma conexão entre a 

ideia de amálgama com a lembrança de antigos mitos, que consideravam a existência de criaturas 

produzidas por meio de uma relação impura entre homens e feras, e têm questionado se a declaração de 

Ellen não tem dado apoio a essas fábulas. Tem sido também sugerida uma possível relação com a 

evolução. 

As únicas passagens nos escritos da Sra. White que são de interesse, sobre este assunto, são 

encontradas no Dons Espirituais, Vol. 3 já mencionado, e republicado no Espírito de profecia, Vol. 1, 

em 1870. A primeira, no capítulo 6 "Crimes Antes do Dilúvio" é este: “Mas se houve um pecado além 

dos outros, o qual trouxe a destruição da raça [humana] no dilúvio, este foi o vil crime do amálgama 

de homens e feras, o qual desfigurou a imagem de Deus, e causou confusão por toda parte. Deus 

decidiu destruir por intermédio do dilúvio aquela poderosa e duradoura raça que tinha corrompido 

seus caminhos diante dele” ( Dons Espirituais, Vol.3, p. 64). 

O capítulo 7, intitulado "Dilúvio", contém esta declaração: “Todas as espécies de animais as quais 

Deus criou foram preservadas na arca. As espécies confusas que Deus não criou, as quais foram o 

resultado de amálgama, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido amálgama de 

homens e feras, como pode ser visto nas quase intermináveis variedades de espécies de animais, e em 

certas raças de homens” (p. 75). Estas são as únicas declarações da Sra. White sobre o assunto do 

amálgama de homens e feras. 

Logo, o que a Sra. White queria dizer por meio destas declarações, tem sido motivo de especulação 

através dos anos, e duas explicações têm sido apresentadas. Alguns têm mantido que ela ensinou não 

somente que homens e feras têm coabitado, mas também gerado descendentes. Portanto, aqueles que 

apoiam este ponto de vista, têm defendido que esta interpretação não apoia a doutrina da evolução. A 

teoria da evolução depende sua existência da ideia de que pequenas e simples estruturas vivas podem 

gradualmente desenvolver-se até se tornarem formas de vidas mais complexas, finalmente chegando 

ao homem. 

Que formas de vidas mais ou menos relacionadas podem cruzar entre si e produzir híbridos não é 

questionado pelos criacionistas hoje. Que há muito tempo, quando a virilidade era maior, e as 

condições em alguns aspectos diferentes, as mais diversas formas de vida poderiam ter cruzado, como 

o homem e algumas formas de vida animal mais elevadas – este conceito pode ser afirmado apenas 

como um pensamento particular, mas esta afirmação tem sido contrária ao peso das evidências do 

pensamento científico moderno. Claro que os cientistas se enganaram algumas vezes, ao raciocinar 
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que todo o passado deve ser compreendido nos termo do processo que nós agora presenciamos o 

desenvolvimento. Poderíamos deixar a questão como estando além de nossa investigação ou análise.  

A Bíblia em si contém tais declarações [de difícil entendimento], como todos os estudantes das 

Escrituras bem sabem. Mas, há outra explicação acerca da passagem do amálgama, a qual é bem 

apoiada e cremos ser mais satisfatória, por evitar qualquer conflito com as informações observadas 

pela ciência. 

O Que A Palavra "Amálgama" Significa? 

Primeiro, qual o significado geral da palavra "amálgama"? Ela é alguma vez usada para descrever o ato 

depravado de coabitação de homens com animais? Nenhum dicionário do qual tivemos acesso, nem 

mesmo o Exaustivo Dicionário em Inglês Oxford, indica que o termo alguma vez tenha sido usado 

para descrever este ato. 

Há outra palavra no inglês padrão que pode ser propriamente usada para descrever tal relação. O uso 

primário do termo “Amálgama", ao longo dos anos, tem sido usado para descrever a fusão de certos 

metais, e por extensão, denotar a união de raças humanas. Na metade do século dezenove, a palavra era 

comumente empregada nos Estados Unidos para descrever a união entre brancos e a raça negra. O 

significado há muito estabelecido da palavra "amálgama" como a mistura de raças, deveria ter peso na 

determinação da interpretação das passagens questionadas. 

Segundo, o completo tom dos escritos da Sra. White nos fornece forte testemunho contra a 

reivindicação de que ela está aqui solenemente buscando apresentar como fatos algumas antigas 

histórias acerca da geração de homens-fera anormais. Seus escritos não são manchados por 

extravagantes fábulas antigas. Em vez disso, eles fortemente possuem uma boa quantidade de assuntos 

que contêm qualidade. Se ela foi uma sonhadora e visionária, não poderia ela ter servido os seus 

leitores com mitos e estranhas histórias da antiguidade. 

O Que a Frase Principal Significa? 

A parte central da passagem sobre o "amálgama" é esta: "amálgama de homens e feras". Essa 

declaração poderia ser construída para dizer o amálgama de homens com feras, ou amálgama de 

homens e de feras. Numa construção como esta, a preposição "de" não precisa ser repetida, embora 

esteja claramente implícita. Nós poderíamos falar da dispersão de homens e animais sobre a terra, mas 

não queremos afirmar que anteriormente homens e feras foram misturados numa massa em um único 

local geográfico. Nós simplesmente queremos mencionar a dispersão dos homens sobre a terra e a 

dispersão dos animais, embora a localização original de ambos os grupos pudesse ter sido em regiões 

opostas da terra. Em outras palavras, a dispersão de homens e de feras. 

Então, por que nós não podemos entender corretamente esta particular construção gramatical do 

mesmo modo, quando falamos de amálgama? Se pudermos falar da dispersão de homens e animais 

sem que isso implique que a dispersão partiu de um único local, por que não podemos falar do 

amálgama de homens e feras, sem que isso implique a ideia de que juntos homens e feras vieram para 

um só lugar e se misturaram? 

Cremos que o significado da principal frase em questão é compreendido ao lermos: "Amálgama de 

homens e [de] feras". Assim esta passagem estaria tratando do amálgama de diferentes raças da 

humanidade, e o amálgama de diferentes raças de animais. A construção gramatical e o uso comum 

nos permitem entender "de" como estando implícito. 

Os Resultados do Amálgama 

Mas, simplesmente o amálgama de diferentes raças de homens, e o amálgama de diferentes espécies de 

animais, seriam suficientes para mensurar a descrição do caráter perverso do amálgama e o resultado 

que o seguiu, a saber, a destruição por intermédio do dilúvio? Vamos primeiro olhar o amálgama na 

raça humana. Note outra vez o texto da primeira citação feita (Dons Espirituais, Vol. 3, p. 64), e 

observe estas características do amálgama: 

1. Foi "um pecado acima dos outros, o qual trouxe a destruição da raça pelo dilúvio". 

2. Ele "desfigurou a imagem de Deus, e causou confusão por toda parte". 

3. "Aquela poderosa, raça de longa existência... tinha corrompido seus caminhos diante dele". 

Dois grupos de seres humanos distintos são apresentados no inicio do capítulo em Spiritual Gifts, 

Volume 3, intitulado "Crime Antes do Dilúvio": (1) "Os descendentes de Sete", e (2) "Os descendentes 

de Caim". Ambos distintos em duas características: (1) O primeiro grupo "recebeu a maldição mais 

leve". (2) O Segundo grupo "que desprezou a Deus e pisou sobre sua autoridade, sentiu o efeito mais 

pesado da maldição, especialmente em tamanho e forma". "Os descendentes de Sete eram chamados 

de filhos de Deus - os descendentes de Caim, filhos dos homens". Aqui duas raças são apresentadas, as 
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quais diferem ambas em características físicas e morais. Então, seguem imediatamente estas palavras: 

"Como os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens, eles se tornaram corrompidos, e 

por meio da união com eles, perderam, pela influência de suas esposas, seu peculiar, santo caráter, e 

se uniram com os filhos de Caim em idolatria" - Páginas 60,61. Após temos uma descrição do perverso 

curso de sua idolatria, particularmente sua prostituição com fins pecaminosos, [com ídolos de] ouro, 

prata e outros materiais que possuíam. A Sra. White então observa: "Eles se corromperam com as 

coisas que Deus colocou sobre a terra para o benefício do homem" - página. 63. Da discussão sobre a 

idolatria ela segue para a questão da poligamia e faz esta declaração: "Quanto mais os homens 

multiplicam esposas para si mesmo, mais aumentam sua perversidade e infelicidade" - página. 63. 

Ainda neste breve capítulo, nós encontramos evidências suficientes em apoio à posição de que o 

julgamento do dilúvio sobre os homens ocorreu como resultado do amálgama de raças humanas. Duas 

raças são apresentadas. O amálgama de ambas resultou em corrupção e idolatria, e a poligamia 

somente aumentou a corrupção e a perversidade. A passagem em questão diz que Deus trouxe o 

dilúvio porque o homem "tinha corrompido suas veredas diante dele". 

A Imagem de Deus Desfigurada 

Notemos agora passagens paralelas nos escritos da Sra. White. No livro Patriarcas e Profetas, onde 

ela escreve mais extensivamente sobre este assunto, falando dos descendentes de Sete e Caim: 

“Por algum tempo, as duas classes permaneceram separadas. A raça de Caim se espalhou do local 

onde primeiro tinha sido estabelecida. Dispersados pelas planícies e vales onde os filhos de Sete 

tinham habitado. Mais tarde, para escapar da influência contaminadora, se retiraram para as 

montanhas, e lá construíram suas casas. Durante o tempo que esta separação durou, eles mantiveram 

a adoração a Deus em sua pureza. Mas, com o passar do tempo, eles se arriscaram, pouco a pouco, 

até se misturarem com os habitantes dos vales. Esta união produziu os piores resultados. "Os filhos de 

Deus viram [e tomaram] as filhas dos homens que lhes eram agradáveis. "Os filhos de Sete, atraídos 

pela beleza das filhas dos descendentes de Caim. desagradaram ao Senhor com esta união. Muitos dos 

adoradores de Deus seguiram ao pecado que estava diante deles constantemente, e perderam seu 

caráter peculiar de santidade. Misturando-se com os pervertidos, eles se tornaram como eles em 

espírito e em obras; a restrição [estabelecida] pelo sétimo mandamento foi desconsiderada "E eles 

tomaram para si esposas de todas as que escolheram". Os filhos de Sete foram "no caminho de Caim"; 

"Eles fixaram suas mentes na diversão e nas propriedades mundanas, negligenciando os 

mandamentos do Senhor" - Página 81,82. 

Aqui a Sra. White retrata um quadro de perversidade acumulada, chegando ao clímax no dilúvio, o 

qual se originou amplamente a partir do amálgama entre a "raça de Caim" e os "filhos de Sete". 

Usamos a palavra "amálgama" no seu próprio significado estabelecido no dicionário, e de acordo com 

o uso comum no tempo no qual a Sra. White escreveu - A união matrimonial de raças diferentes. 

 

COMENTÁRIO SOBRE O TEXTO 

A questão do "amálgama de homens e feras", conforme mencionado por Ellen G. White, é sem 
dúvida alguma um das mais controvertidas declarações da "mensageira do Senhor", apesar da 
IASD atualmente afirmar que Ellen não declarou este fato, e sim os seus críticos, como lemos 
anteriormente. Defender esta posição é tentar encobrir a verdade, em nome de um dogma 
popular do século 19, o qual o Sr. William Fagal, do White Estate, em sua defesa da "mensageira 
do Senhor" tenta afastar a possibilidade de envolver a sua "profetisa" em tais conceitos populares 
de pessoas incultas da época, pois no tempo de EGW se cria que havia certas raças espalhadas 
pela terra que teriam sido fruto da união sexual entre homens e feras (amálgama). Alguns povos 
da Índia, África, e outros "menos civilizados" etc. estariam entre as possíveis "raças 
amalgamadas". 

Diante das declarações de EGW sobre este assunto, podemos fazer algumas perguntas 
elucidativas, para avaliarmos o conjunto de declarações do White Estate sobre este tema: 

I. Se o "amálgama" mencionado por EGW foi apenas a união entre uma geração perversa 
(Caim) com outra fiel (Sete), como esta união poderia "desfigurar a imagem de Deus" no homem, 
se isto já havia ocorrido na queda de acordo com a Bíblia (Rm. 5.12-14; ICo. 15.21,22)? Como 
seres criados à imagem de Deus poderiam desfigurar a imagem de Deus por meio de uma união 
matrimonial com outros seres feitos à imagem de Deus? 
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II. Se o pecado de "amálgama" foi um pecado "além dos outros", e tão vil que foi primordial 
para a destruição do mundo ímpio no dilúvio, por que ele não é mencionado em nenhum lugar 
na Bíblia como tal? Por que Moisés declarou que a causa da destruição foi a corrupção o gênero 
humano (Gn. 6.5-7), se segundo EGW não foi apenas isso, mas algum tipo de prática pecaminosa 
particular? 

III. Quais "espécies confusas que Deus não criou" podem ser mencionadas pela IASD e por 
EGW, se toda a criação teve origem divina? Se Deus fez a terra produzir novas espécies de 
plantas por causa da queda (Gn. 3.18), existiria algum tipo de espécie não criada por ele segundo 
a Bíblia? 

IV. Quais espécies "amalgamadas" nos dias de EGW tinham sido produzidas desde os dias do 
dilúvio? Quais seres de origem tão vil podem ser mencionados pela IASD, entre as quase 
"intermináveis variedades de espécies de animais, e “em certa raças humanas", como declarou a 
"mensageira do Senhor"? 

 

CONCLUSÃO 

Desacreditar EGW como o "espírito de profecia", seria para a IASD o equivalente a reconhecer 
que a igreja remanescente, supostamente profetizada nas Escrituras Sagradas, se enganou, não 
sabendo nem mesmo discernir a voz do Senhor que supostamente a conduzira. Afirmar hoje, 
que estava enganada com relação à pessoa de sua "profetisa", seria devastador para um 
movimento religioso exclusivista como o é o adventismo. 

A IASD atualmente continua tão ligada à figura de EGW, que ainda faz as seguintes perguntas 
aos candidatos ao batismo: "Crê no espírito de profecia? Que livros já leu?" (Questões nº 23,24 do 
formulário de informações sobre o candidato ao batismo da IASD - Associação Paulista Leste da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia). 

Por que alguém batizado na autoridade do nome de Jesus precisa crer no "espírito de profecia" 
(EGW) para ser batizado? Em quem devemos crer somente para recebermos o batismo (At. 
8.36-37)? 

 

 

3. O MITO DO JUÍZO INVESTIGATIVO" 
Como já foi mencionado, o movimento milerita surgiu a partir da interpretação equivocada de 
Daniel 8.14, onde o "templo" ou “santuário" que seria purificado foi interpretado como sendo a 
terra, onde Cristo desceria por ocasião de sua vinda executando o juízo, levando os salvos para o 
seu reino e destruindo os ímpios. Logo que a “profecia" não se cumpriu em 22 de outubro de 
1844, como prevista, foi necessário criar uma nova interpretação para o texto de Daniel, assim 
como redefinir o que aquele texto de fato significaria agora para o movimento. 

Um dos integrantes do movimento milerita, Josias Litch, já havia desenvolvido a ideia de um 
"juízo pré-advento" (antes da volta de Cristo), mas a mente "iluminada" que lançou "luz" sobre a 
interpretação da natureza do santuário, e o que isto significava, foi Hiran Edson, um fazendeiro 
(ex-metodista) milerita, que disse ter uma visão enquanto passava por um milharal no dia 
seguinte ao desapontamento. Ele a descreveu nos seguintes termos: 

"Vi distinta e claramente que, em vez de nosso Sumo Sacerdote sair [como era a expectativa comum dos 
mileritas] do lugar santíssimo do santuário celestial para vir à Terra no décimo dia do sétimo mês, no fim 
dos 2.300 dias, ele entraria pela primeira vez naquele dia no segundo compartimento daquele santuário; e 
que tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de vir à Terra" (Knight, 2005 p. 63). 

Apesar desta interpretação a princípio não ter sido uniforme entre os pioneiros adventistas 
(Thiago White, marido de Ellen White, só a aceitou em 1857), ela gradativamente foi adotada. 
Esta até hoje é a interpretação oficial dada pelos ASD para "explicar" o malogro de 1844. Na 
introdução do livro Princípios de Vida, publicado pela IASD, temos a seguinte declaração com 
relação às informações ali contidas: 
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"Sendo este o primeiro livro de doutrinas desta denominação a ser preparado sob o auspício da Associação 
Geral, foi indicada uma comissão supervisora, cuja função foi a de cuidar para que a obra representasse 
efetivamente os ensinos denominacionais" (p. 8). 

Nesta mesma obra lemos a menção da doutrina do juízo investigativo nos seguintes termos: "É 
este santuário celestial que deveria ser purificado no fim dos 2.300 dias de Daniel 8.14; sua purificação que 
é, como no tipo uma obra de juízo, começou com a entrada de Cristo como Sumo Sacerdote para a fase de 
juízo do seu ministério no santuário celestial, prefigurado no serviço terrestre de purificação do santuário 
no dia da expiação. Esta obra de juízo no santuário celestial começou era 1844 e terminará com o fim da 
graça" (p. 227). 

Temos, portanto, aqui uma versão oficial da doutrina do "juízo investigativo" segundo a IASD, o 
que, portanto, não nos deve gerar dúvidas sobre tal ensino de acordo com a liderança geral da 
denominação. 

A explicação ASD é que o período cronológico de duração da obra de purificação ministrada por 
Cristo no santuário celestial era tipificado ou prefigurado pelo trabalho sacerdotal na antiga 
aliança. E seria equivalente a um período de juízo no santuário celestial. Portanto, segundo a 
IASD, o “juízo investigativo" e a "purificação do santuário" são a mesma coisa, e se relacionam ao 
mesmo período. Se a obra de "purificação do santuário" se deu no FIM das 2.300 tardes e 
manhãs, e este fim segundo a cronologia ASD é 1844, como declarar que 1844 aponta para o 
início, e não o fim de tal obra de purificação? Esta doutrina exclusivamente adventista passou a 
ser chamada de "juízo investigativo", pois, segundo eles, a partir desta data (22 de outubro de 
1844), Jesus teria passado para o lugar santíssimo do templo celestial, e teria iniciado a partir de 
então o julgamento das obras registradas num livro no lugar santíssimo do santuário no céu, 
para determinar enfim os que haveriam de ser salvos. 

Temos várias objeções a esta doutrina, e porque ela seria apenas mais um elo da corrente que 
aprisiona os adventistas a um de seus maiores mitos. O de um "juízo pré-advento" do Senhor 
Jesus acerca dos salvos. 

A doutrina do "juízo investigativo" até hoje tem sido causa de grandes disputas teológicas com 
relação ao movimento adventista, pois além de colocar o comparecimento de Cristo diante do 
Pai somente a partir de 1844, mantém também a ideia de que a consumação plena da obra de 
Cristo a nosso favor (a obra expiatória) é um projeto inacabado. Sendo finalizada somente após a 
conclusão do juízo pré-advento. 

Essa questão soteriológica possui outros desdobramentos teológicos que são irreconciliáveis com 
a doutrina bíblica, pois se a remissão está inacabada segue-se que ninguém pode dar garantia 
nenhuma de receber a vida eterna antes da conclusão de tal "juízo". EGW, com relação à 
possibilidade de termos certeza de nossa salvação em Cristo, declarou: 

"Nada é tão ofensivo a Deus nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De 
todos os pecados é o que menos esperança incute, e o mais irremediável. A queda de Pedro não foi repentina, 
mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo, e desceu passo a passo o 
caminho descendente até negar seu Mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmo ou sentir, 
aquém de céu, que estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador; conquanto 
sincera sua contersão, que digam ou sintam que estão salvos. Isso é enganoso" (Pfnadl, p. 79). 

Já o historiador ASD George R. Knight, ousadamente contrário ao que ensina EGW, afirmou: "O 
que os adventistas precisam é a alegria da salvação, combinada com suas grandes verdades doutrinárias. 
Quando os adventistas tiverem Jesus no coração e a certeza da salvação, eles não apenas terão a verdade 
com v minúsculo (isto, é verdade doutrinária), rnas terão a verdade com V maiúsculo (o Senhor da 
Verdade)" (Parousia - Revista do Seminário Latino Americano de Teologia - 2 °  Semestre de 2008, p. 20). 

Chama atenção o fato de ele declarar que os ASD precisam ter certeza da salvação, quando nem 
EGW ensinou tal doutrina, e também nem mesmo o complexo sistema doutrinário ASD permite 
tal convicção! 

Contradições à parte, a "mensageira do Senhor" confunde confiança em Cristo com presunção e 
orgulho. Quem disse que o fato de alguém declarar, com base nas Escrituras, que é salvo, o faz 
um orgulhoso e arrogante? A certeza da salvação não está baseada nos méritos humanos, mas 
integralmente no favor divino! Paulo declarou que a salvação é pela fé a nós disponibilizada por 
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meio da graça de Deus (Sl. 49.7,8; Ef. 2.8-9; Tt. 3.5). E "graça" significa FAVOR IMERECIDO. 
Ninguém fez nada ontem, hoje, nem mesmo amanhã que o torne digno de receber a salvação em 
Cristo Jesus. O maior problema daqueles que creditam a salvação da alma à fidelidade a Cristo, 
repousa sobre a inútil ideia de que de alguma forma poderão realizar alguma obra meritória 
para que auxiliem Cristo a salvá-los. Se existem pecados que nos desfavorecem salvificamente 
diante de Deus, e existem pecados que não nos desfavorecem, então estamos dentro do mesmo 
conceito católico de categoria agravante de pecados, os mortais e os veniais. Quais tipos de 
pecados nos separam do amor de Deus? Paulo afirma que nada no presente ou mesmo no futuro 
pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus (Rm. 8.38-39)! 

João, o apóstolo, declarou: "Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus n ã o  tem a 
vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do filho de Deus, para que saibais que tendes a 
vida eterna, e para que creias no nome do filho de Deus" (lJo 5.12-13). João disse que podemos ter 
certeza de nossa salvação, EGW disse que isso é presunção. Em quem devemos confiar? A 
salvação baseada no tamanho da fidelidade humana esta alicerçada em Cristo ou nos méritos e 
esforços humanos? 

O mais interessante é que presunção é exatamente o oposto à prática condenada por EGW. pois 
quem é arrogante, aquele que acredita que deve possuir certeza de sua salvação em Cristo, 
mesmo não sendo digno da mesma, ou alguém que acredita que será salvo dependendo de sua 
conduta de fidelidade, que o proporcionará ter suas obras passadas por meio de um "juízo 
investigativo", somente para depois receber esse direito? 

Explicando a teologia ASD da "redenção inacabada", EGW declarou: 

"Assistido pelos anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote penetra no lugar santíssimo e ali comparece 
na presença de Deus, para se empenhar nos últimos atos de sua ministração em favor do homem. executar o 
juízo investigativo e fazer expiação por todos que são tidos por dignos de receber seus benefícios... A obra do 
juízo investigativo . o pagamento dos pecados devem cumprir-se antes do segundo advento do Senhor. Visto 
que os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens 
sejam eliminados antes do término do juízo, onde seus casos são investigados... No tempo apontado para o 
juízo, o encerramento dos 2.300 dias em 1844, teve início a obra de investigação e eliminação dos pecados" 
(White, 2009, p. 472,476). 

Um dos maiores problemas com todas essas afirmações de EGW é não conseguirmos 
harmonizar tais pensamentos com aquilo que está revelado nas Escrituras. Para se chegar a tais 
resultados interpretativos, se faz necessário tirar versículos de seus contextos, e reinterpretar 
palavras, dando-lhes um sentido além do que tem sido exposto pelos autores bíblicos. 

Jesus, em João 5.24, afirma que quem crê nele não entra em "juízo", mas passou da morte para a 
vida. A palavra "juízo" que aparece no original grego é krisis, que ocorre várias vezes nas 
Escrituras neotestamentárias, transmitindo a ideia de condenação, justiça, julgamento,, além de 
juízo. Por exemplo, nas quatro ocorrências dessa mesma expressão em outra obra joanina, 
Apocalipse, sempre o contexto tem sido de juízo vingativo contra o mundo ou a chamada 
"Babilônia" (14.7; 16.7; 18.10; 19.2). Em nenhuma citação transmite a ideia de um "juízo 
avaliativo” com relação aos salvos. 

A Bíblia afirma que passaremos pelo tribunal de Cristo, que segundo a declaração bíblica se trata 
de um tribunal de premiação ou não, pelas obras realizadas pelos salvos (2Co 5.10). Paulo não 
menciona um tribunal onde se faz "expiação" ou "eliminação" dos pecados conforme sugeriu 
EGW em texto escrito por ele, pois a Bíblia é enfática ao declarar que tanto a expiação, quanto a 
eliminação de nossos pecados de culpa diante de Deus, já foram realizadas por Cristo a nosso 
favor, não precisando, portanto, termos nossas obras julgadas para saber quem será "digno" da 
vida eterna ou não. 

O tribunal de Cristo é mencionado no Novo Testamento como o bema, que não era um tribunal 
de julgamento ou assento judicial na Grécia antiga, mas uma plataforma ou tribuna por onde 
passavam todos os corredores olímpicos diante do juiz, ou presidente da arena, para serem por 
ele recompensados. O tribunal de Cristo, pelo qual todos os salvos passarão, é um tribunal de 
prestação de contas, não no sentido de possibilidade de perdermos nossa salvação. Paulo, ao 
mencionar esse grande dia em ICoríntios 3.11-15, deixa claro que é apenas a qualidade da obra 
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que estará em jogo, não o executor da mesma. O verbo grego zemiothesetai (sofrer dano, perda, 
prejuízo) aparece em outras referências bíblicas, para descrever apenas a perda de uma possível 
possessão (Mt. 16.26; Mc. 8.36; Lc. 9.25; Fp. 3.8), e não a punição eterna ou perda do benefício da 
salvação, com sugerido por alguns a partir da leitura do texto “sofrer dano". Os salvos perderão 
galardões por sua forma displicente de viver o Cristianismo, mas não poderão perder a sua 
possessão eterna, porque ela está firmada somente na obra de Cristo, e não nos homens. 

Outro grave problema com a redenção inacabada do adventismo é que Pedro afirmou que o 
arrependimento que conduz à salvação em Cristo "apaga" ou "cancela" os pecados (At. 3.19). A 
palavra que aparece no texto original é o verbo exaleiphthenai, que em sua ocorrência em outros 
lugares da Bíblia traz sempre a ideia de eliminar algo completamente, apagar, remover, retirar: 

I. A eliminação completa da dívida da lei (Cl. 2.14); 

II. A remoção completa da tristeza e dor dos salvos (Ap. 7.17; 21.4). 

III. O ato de apagar ou riscar completamente o nome do livro da vida (Ap. 3.5); 

Se em nenhum texto neotestamentário, onde se faz uso do verbo exaleiphthenai, existe a ideia de 
algo restando após sua ação, por que o seria com relação aos pecados mencionados em Atos 
3.19? 

O capítulo sete do livro de Daniel é usado também como meio de justificativa do chamado "juízo 
investigativo". Pois os ASD veem na alusão aos "livros sendo abertos”, uma referência aos livros 
de registro dos santos no santuário celestial. O grande problema com essa interpretação, é que 
Daniel tem essa visão de juízo, no contexto do surgimento daquele que perseguirá os santos (o 
anticristo), sendo, portanto, uma visão de juízo contra os não salvos, assim como demonstra o 
texto de Apocalipse mencionado. 

Qualquer leitura desprovida de preconceito do capítulo sete de Daniel demonstrará claramente 
que o juízo ali representado se refere a um juízo futuro com relação ao anticristo, e_ não uma 
obra de purificação dos pecados dos salvos por meio de algum tipo de "juízo investigativo". Q 
capítulo é claro na sua exposição dessa verdade em pelo menos quatro aspectos: (1) a visão do 
trono aparece na sequência após a demonstração do último império, portanto é um evento 
futuro - v. 9; (2) os santos seriam vencidos pelo anticristo até que fosse feito justiça por eles, outro 
ato futuro - v. 21,22; (3) os santos do Altíssimo seriam perseguidos durante um período de três 
anos e meio ("um tempo, tempos e metade de um tempo"), outro ato futuro - v. 25 - ver Dn. 11.13; 
(4) o juízo  mencionado no texto é um ato de julgamento contra o anticristo a favor dos santos, e 
não um ato de juízo sobre as obras dos santos - v.26,27. Portanto, o capítulo sete de Danie. ao 
contrário do que ensina a IASD, não traz nenhuma informação sobre algum suposto "juízo 
investigativo" pelo qual passam os santos do Altíssimo. 

 

FRÁGIL BASE CONTEXTUAL E HISTÓRICA 

A primeira objeção, à interpretaçãa dada pelos ASD ao texto de Daniel 8.14, repousa sobre o 
contexto imediato. Daniel 8.14 não menciona de forma alguma a ideia de uma purificação sendo 
realizada nos céus. Se considerarmos o contexto no qual está inserido o versículo 14, a partir do 
versículo 14, notamos que a narrativa começa falando do império grego de Alexandre, o grande 
(v. 21), o qual é retratado pela figura de um bode com um grande chifre vindo do ocidente (v. 5), 
e que na "sua maior força" teve o chifre (Alexandre) quebrado. Após o chifre ter sido quebrado, 
surgiram outros quatro chifres em seu lugar (v. 8), que representariam quatro reis (v. 22). De 
fato, após a morte de Alexandre, o grande, o seu reino foi dividido em outros quatro menos 
expressivos, liderados por Lisíaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Esta interpretação é 
inquestionável, visto que as figuras da visão foram todas esclarecidas pelo mensageiro a Daniel 
(v. 15-25). Portanto, não repousam dúvidas sobre a identificação dos antítipos.  

Se observarmos com bastante atenção, perceberemos que o "pequeno chifre" PROCEDE 
exatamente de um dos chifres (reis) que surgiram após a morte de Alexandre (v. 8-9), 
encaixando-se perfeitamente esta descrição com a dinastia selêucida que se estabeleceu na Síria, 
de onde veio Antíoco IV Epifânio ao invadir Israel. O que ainda fortalece mais esta identificação, 
é que o texto afirma que este "pequeno chifre" cresceria muito para a "terra formosa" (v. 9 - 
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Israel), lançaria por terra e pisaria as "estrelas" (v. 10 - judeus piedosos), eliminaria o sacrifício 
diário (impedido por Antíoco em sua invasão a Israel) e seria momentaneamente bem-sucedido 
(v. 12). 

Antíoco IV Epifânio devastou Jerusalém e profanou o templo ao sacrificar uma porca sobre o 
altar. Após este fato, ergueu um altar a Zeus, proibiu o sacrifício no templo, como havia sido 
previsto, prendeu vários judeus, e os vendeu como escravos (Dn. 8.11-12,23,25). Matatias 
Macabeu iniciou uma revolta contra esta dinastia síria, até derrotar o exército selêucida em 165 
a.C, e em comemoração, rededicaram o templo, instituindo assim a "festa da dedicação" ou "das 
luzes" (o Chanuká - Jo 10.22-23). O livro de Daniel menciona até mesmo o fato histórico 
relacionado à morte sofrida por Antíoco IV Epifânio, que de acordo com a profecia bíblica não 
seria morto por ninguém (Dn. 8.25). Ainda sobre o caráter de Antíoco Epifânio, Flávio Josefo, 
historiador judeu, declara: 

"Sua insaciável avareza fez que ele não temesse violar também a sua fé, para despojar o templo de tantas 
riquezas que se sabia estava ele cheio. Tomou os vasos consagrados a Deus, os candelabros de ouro, a mesa 
sobre a qual se punham os pães da proposição e os turíbulos. Levou mesmo as tapeçarias de escarlate e de 
ouro fino, pilhou os tesouros, que tinham ficado escondidos por muito tempo; afinal, nada lá deixou... 
mandou também construir um altar no templo e lá fez sacrificar porcos, o que era uma das coisas mais 
contrárias à nossa religião. Obrigou então os judeus a renunciarem ao culto do verdadeiro Deus... Mandava 
queimar todos os livros das Sagradas Escrituras e nu perdoava a um só de todos aqueles em cujas casas se 
encontrava" (História dos Hebreus, Vol. 2, p. 25). Esta é uma das mais claras profecias do livro de 
Daniel, nac deixando dúvidas sobre o significado dos símbolos.  

Os ASD vêm tentando encontrar no versículo 14 um evento que simplesmente não existe, de 
acordo com a sequência histórica tratada no capítulo oito. O que uma referência bíblica que trata 
de fatos históricos sequenciais a respeito de dois impérios e das quatro dinastias tem a ver com a 
obra de Cristo como juiz no céu? Por que uma passagem que trata de fatos históricos terrenos 
possui, repentinamente, uma mudança de direção para um sentido espiritual da obra de Cristo? 
Como o "templo celestial" poderia ser profanado por algo vindo do império grego (o "pequeno 
chifre") para que fosse "purificado"? Como o "sacrifício contínuo" do templo celestial poderia ser 
tirado? Onde na Bíblia temos a informação de que se faz sacrifício no céu? Teria o mal 
prosperado no céu, como declara versículo 12? Só chegaremos a esta interpretação se 
desassociarmos o texto de seu contexto imediato. 

As 2.300 tardes e manhãs do período no qual o templo seria purificado, de acordo com a profecia 
bíblica, correspondem exatamente ao período de tempo que o templo de Jerusalém permaneceu 
"profanado" sob a ordem de Antíoco IV Epifânio (168-165 a.C), até a vitória e rededicação dos 
Macabeus (se interpretarmos as "2.300 tardes e manhãs" como se referindo a 1.150 dias, esta linha 
de interpretação divide o número 2.300 por dois, ao crer que a expressão "tardes e manhãs" se 
refere apenas às duas partes da divisão em quartos do período de um dia de 24 horas). Uma 
prova deste fato é o seu uso para se referir a dias literais em Génesis 1.5,8, 3. Ainda outra linha 
interpretativa acredita que as 2.300 tardes e manhãs seria um período de dias literais um pouco 
mais extenso com relação ao período histórico que se conhece do governo de Antíoco Epifânio. 

 

FRÁGIL BASE CRONOLÓGICA 

Os ASD acreditam que em 22 de outubro de 1844 Jesus começou sua obra de "purificação do 
santuário celestial", e iniciou nesta data o seu "juízo investigativo". Como a IASD chegou a esta 
cronologia? Qual é a base desta contagem de tempo? 

Os adventistas acreditam que as "2.300 tardes e manhãs", mencionadas em Daniel 8.14, não são 
dias literais, sendo assim interpretados como "dias/ano". Então, eles teriam 2.300 anos que 
seriam contados para se chegar à data que o Senhor Jesus continuaria a sua obra de purificação 
nos céus. Eles interligaram o texto de Daniel 9.24-27 (as setenta semanas de Daniel) com os do 
capítulo 8, crendo se tratar do mesmo contexto (o que não é verdade), colocando a data base de 
457 a.C. (este é o ano da autorização de Ciro, rei da Pérsia para Esdras e os demais judeus 
reconstruírem o templo que havia sido destruído em 587 d. C. [Ed. 1.2-3]). Subtraindo 457 anos 
de 2.300, se chega a 1843, depois se ajusta um ano e se chega a 1844. 
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Mas o texto usado pelos adventistas para criarem todo este complicado sistema interpretativo 
está baseado numa data/evento inexistente. O ano 457 a.C. possui estreita conexão com a 
edificação do segundo templo e não com a construção de Jerusalém (apesar de ter sido num 
período próximo). O livro de Daniel aponta o início da contagem das setenta semanas (que não 
tem conexão direta com o capítulo 8) na “orderm para restaurar e edificar Jerusalém" (v. 25), e 
segundo a históra secular, esta ordem foi dada a Neemias no ano 445 a.C., no vigésima ano do rei 
Artaxerxes (o início do seu reinado é datado de 465 a.C. Ne 2.1-7). 

De acordo com Levítico 16.29-30, no décimo dia do sétimo mês (mês de Tishri no calendário 
judaico e setembro- outubro no nosso) era realizado o ritual do santuário, onde apresentavam, 
além dos sacrifícios costumeiros, um diferente, onde eram apresentados dois bodes (Lv. 16.1-10) 
simbolizando a expiação pelo povo de Israel (mais adiante tratatremos sobre a questão do bode 
emissário). Esta data, de acordo com os adventistas, prefigurava o período no qual Jesus iria 
"purificar" o santuário celestial, cumprindo assim a profecia de Daniel 8.14. 

Outro aspecto que não pode ser ignorado com relação à data do Yon Kippur em 1844, é que 
naquele ano, o décimo dia do sétimo mês no calendário judaico caiu em 23 de setembro, e não 
em 22 de outubro, como afirmam os ASD. Eles chegaram a esta data a partir do suposto cálculo 
do tempo pelo calendário caraíta (uma ramificação do judaísmo que surgiu somente no 8o século 
d.C. com Anan Ben David). Os caraítas defendem que somente as Escrituras judaicas deveriam 
ser autoritativas para o judeu, e que a observação das tradições judaicas não era nada mais do 
que um desvio da vontade de Deus. O próprio livro adventista, Em Busca de Identidade, confirma 
que foi usada a "cronologia caraíta" para se chegar à data de 1844 (p. 51). Se os caraítas usassem 
um calendário diferente do restante dos judeus, como poderíamos afirmar com certeza que o 
calendário caraíta está correto? Quem poderia demonstrar um calendário caraíta que comprove 
esta especulação profética? 

Recentes pesquisas apontam para o fato de que o tão falado dia em que houve a purificação do 
santuário, o começo do chamado "juízo investigativo", não passa de um dos maiores mitos do 
adventismo. 

 

FRÁGIL BASE ESCRITURÍSTICA 

É impossível para o adventismo moderno negar os supostos acontecimentos de 1844 sem 
macular a imagem de EGW como profetisa de Deus, e da IASD como a "Igreja remanescente". O 
caminho percorrido pela Igreja é sem volta, e uma mudança radical neste percurso resultaria 
sem dúvida alguma em um terrível acidente que destruiria a vida de muitos desiludidos com os 
"fatos" apresentados dentro de todo um complicado sistema escatológico que sustenta o 
adventismo. Um escritor adventista chegou a afirmar que: "Se a doutrina de 1844 não era bíblica, 
Ellen White pertencia à mesma classe de Mary Baker Eddy e Joseph Smith" (Goldstein, p. 9)! 

Como já foi mencionado, segundo os ASD, Jesus entrou para comparecer diante do Pai no lugar 
santíssimo do santuário celestial somente em 22 de outubro de 1844, iniciando a partir de então o 
"juízo investigativo" a favor dos que hão de herdar a vida eterna. Teríamos como averiguar a 
validade de tais afirmações à luz dos textos bíblicos? A Bíblia dá algum detalhe específico sobre 
o caráter da obra de Cristo por nós no céu? Vejamos. 

Quando lemos o livro de Hebreus, que é o mais completo da Bíblia acerca dos símbolos judaicos 
encontrados nas Escrituras, e sua comparação com um sistema superior de culto demonstrado 
por intermédio das obras realizadas por Cristo a nosso favor, encontraremos explicações acerca 
dos tipos prefigurados no AT. 

Nas Escrituras Sagradas encontramos, com riqueza de detalhes, provas de que Jesus, ao ascender 
ao céu, comparece, imediatamente à presença do Pai eterno no "lugar santíssimo". Estêvão o viu 
por ocasião do seu martírio já à direita do Pai (At. 7.55-56). 

Encontramos também no livro de Hebreus a afirmação que Jesus já estava, por ocasião da escrita 
do livro (66-68 d.C .) “assentado nos céus à destra do trono da Majestade" (Hb. 8.1); "assentado 
para sempre à destra de Deus" (Hb. 10. 12); que Cristo já havia comparecido diante de Deus para 
interceder por nós (Hb. 9.24; ITm. 2.5), e que ele também já havia entrado no santíssimo como os 
sumo sacerdotes faziam anualmente (Hb. 9.11-12).  
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Diante do perigo que este ensino claramente bíblico representa para todo o sistema ASD, o 
escritor adventista Clifford Goldstein elaborou o seguinte argumento: "O único momento em que 
Hebreus menciona exclusivamente o segundo compartimento é no capítulo 9.3, quando, ao descrever o 
sistema terrestre, diz: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o santo dos 
santos". Alguns traduzem santo dos santos como "lugar santíssimo". Aqui, sem sombra de dúvida, o autor 
está falando apenas sobre o segundo compartimento, e usa o plural nas palavras „hagia hagion’. Em nenhum 
outro lugar de Hebreus essa frase específica é usada para descrever onde Cristo está no céu! Diferentes 
palavras são usadas, mas nunca hagia hagion, que tratam exclusivamente do segundo compartimento. Se 
ele entrou no hagia hagion, por que Hebreus não o diz, nem mesmo uma vez?" (Goldstein, p. 84). 

No décimo dia do sétimo mês, o sumo sacerdote (Kohen Gadol) oferecia um novilho como oferta 
pelo seu próprio pecado, um carneiro como holocausto pelo povo, e dois bodes eram trazidos 
vivos à sua presença, onde se lançava sorte (um seria sacrificado e seu sangue aspergido sobre o 
altar, o outro teria os pecados da nação de Israel confessados sobre si e lançado no deserto – Lv. 
16.1-34). O Ritual do Dia da Expiação era anual, e nesse dia o sumo sacerdote entrava no Santo 
dos Santos para aspergir o sangue do sacrifício sobre o "propiciatório" (cobertura dourada da 
Arca da Aliança, Kapporet, "lugar de misericórdia"). Será esse ritual que o autor de Hebreus 
mencionará para retratar a obra de Cristo por nós como sumo sacerdote nos céus. Vejamos os 
detalhes: 

I. O autor menciona claramente o ritual anual do Dia da Expiação, pois se percebe a menção 
da figura do Sumo Sacerdote como sacrificador pelo povo, o que só ocorria anualmente (Hb. 
9.25,26,28).  

II. O autor compara este serviço anual do sumo sacerdote com o realizado por Cristo na sua 
morte. Observe a expressão "como" que aponta para essa relação comparativa (Hb 9.25,26,28). 

III. O autor afirma, que assim como o sumo sacerdote ao entrar no Santo dos Santos e se 
aproximar do propiciatorio (tampa da Arca da Aliança) para comparecer perante a face do 
Senhor, Jesus já havia comparecido diante da face do Pai em nosso favor (Hb. 9.24). 

Diante dessas três claras afirmações do capítulo 9 de Hebreus, poderíamos afirmar que Jesus só 
entrou no "Santíssimo Celestial" em 22 de outubro de 1844, como afirmam os ASD? Até o próprio 
Clifford Goldstein reconhece no seu livro que o texto mencionad de Hebreus 9.25 se refere ao 
ritual realizado uma vez por ano no Santíssimo, pois ele declara: "O único versículo que, à 
primeira vista pode parecer contradizer isto, é Hebreus 9.25, que diz: "Nem ainda para se oferecer a 
si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio". 
Aqui a palavra para "Santo dos Santos" não é hagia hagion, mas outra palavra no plural, ta hagia, embora 
o texto pareça estar falando do segundo compartimento porque refere a algo que acontece "cada ano". 
Evidentemente, há uma alusão ao Dia da Expiação. Isto prova que esse versículo contradiz a minha tese a 
respeito do uso da expressão hagia hagion? Não! O sumo sacerdote asperge em ambos os compartimentos no 
Dia da Expiação, o que explica motivo do livro de Hebreus não usar hagia hagion... Em vez disso, o autor 
usou uma palavra que também é traduzida por "santuário", porque uma vez por ano o sumo sacerdote 
entrava em ambos os compartimentos, ou seja, no santuário como um todo, para ministrar a expiação" 
(Goldstein, p. 85). 

Observemos algumas contradições criadas pelo próprio Goldstein, na tentativa desesperada de 
afirmar uma doutrina sem nenhum fundamento bíblico, mas que é essencial para a 
sobrevivência do "Mito do Juízo Investigativo". Vejamos: 

I. O autor reconhece que o texto de Hebreus 9.25 se refere diretamente ao "Dia da Expiação", 
mesmo que não use a expressão hagia hagion, que se refere somente ao segundo compartimento. 
Somente no "Dia da Expiação" havia a entrada do sumo sacerdote (simbolizando Cristo) no 
Santíssimo para aspergir o sangue sobre o propiciatório da Arca do Concerto (Lv. 
16.13-16,32,33). 

II. O autor reconhece que no "Dia da Expiação" o sumo sacerdote aspergia sangue nos dois 
compartimentos do Santuário (o que logicamente inclui o Santíssimo). Passando logicamente 
pelo Santuário como um todo. 

Se Jesus é o nosso Sumo Sacerdote, e o sumo sacerdote que o prefigurava na antiga aliança 
comparecia diante de Deus pelo povo no "Dia da Expiação", entrando no mesmo dia tanto no 
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Santo lugar como no Santíssimo, com sangue do sacrifício para aspergi-lo também sobre o 
propiciatório, por que Jesus não o fez ao comparecer perante o Pai nos céus? Por que Jesus 
esperou até 1844 (mais de 1.800 anos para realizar uma obra que era prefigurada pelo antigo 
concerto para se realizar num só dia? 

Se o auge da cerimônia do Yon Kippur ("Dia da Expiação") era o aspergir do sangue sobre o 
propiciatório, que ficava na parte interna do Santo dos Santos, por que Jesus, o nosso Sumo 
Sacerdote, segundo Hebreus, só o realizou em 1844? Por que tanto João (lJo. 2.1-2) como Paulo 
(Rm. 3.25) afirmaram já no primeiro século que Cristo era a oferta de propiciação pelos nossos 
pecados diante de Deus, quando, segundo a IASD, ele só entrou no Santíssimo (onde se fazia a 
propiciação) em 1844? Como Cristo poderia ser considerado uma oferta de propiciação, se 
segundo os próprios ASD ele nem havia ainda entrado no Santíssimo celestial onde se realizaria 
tal obra? 

Outro erro gravíssimo na teologia ASD é que, mesmo se admitirmos que sua cronologia para se 
chegar à data de 1844 como início do trabalho de purificação do santuário celestial está correta, 
texto não afirma que A PARTIR ou APÓS 2.300 tardes e manhãs o templo será purificado, mas que 
ATÉ 2.300 tardes e manhãs o templo será purificado! 

Se os pecados ainda não foram eliminados do registro dos livros no templo ou tabernáculo 
celestial, ainda não houve a "purificação do santuário", que ainda estaria "contaminado" pelos 
pecados ali lançados, até que o "juízo investigativo" seja concluído. Mas, de acordo com o 
próprio livro do profeta Daniel, o templo teve um período para ser purificado. E esse período 
expirou de acordo com a cronologia divina!  

A palavra hebraica que aparece no texto original de Daniel 8.14 é ad (até), que aparece no 
versículo anterior, como questionamento acerca da duração do tempo da profanação do templo, 
o que indica que o período da purificação teria que ocorrer ATÉ 2.300 tardes e manhãs, e não a 
partir desse período como afirmam os ASD! 

Se o texto das setenta semanas de Daniel (Dn. 9.24-27) é usado para marcar o início das 2.300 
tardes e manhãs do capítulo oito, e a data inicial seria 457 a.C., sendo o seu fim ou a "última 
semana" em 34 d.C. (com a morte de Estêvão), todos os eventos ali relacionados ao período 
cronológico deveriam se cumprir neste ínterim. Temos alguns eventos relacionados ao período 
total de duração das chamadas "setenta semanas", que NÃO se cumpriram entre 457 a.C. e 34 
d.C.: 

I. A transgressão cessou neste período (no céu ou na terra) ? 

II. Houve o fim dos pecados neste período (no céu ou na terra)? 

III. Já houve a expiação final da iniquidade durante este período de tempo (no céu ou na terra)? 

IV. Foi feita a justiça eterna durante esse período cronológico (no céu ou na terra)? 

V. Foram seladas a visão e a profecia durante este tempo (no céu ou na terra)? 

VI. Já foi o Santíssimo ungido durante este período (no céu ou na terra)? 

Se a resposta é NÃO!, então o texto de Daniel 9.24 não deve sequer ser mencionado para 
desenvolver esta interpretação exótica de um texto tão importante para o panorama escatológico 
futuro. Lembremos que os ASD afirmam que até se completarem as 2.300 tardes e manhãs (fato 
ocorrido segundo eles em 1844), todos os eventos descritos no versículo citado deveriam se 
cumprir de acordo com a interpretação de Daniel 8.14, e a suposta passagem paralela do capítulo 
9.24! 

Se a profecia das "setenta semanas" de Daniel não trata do período das "2.300 tardes e manhãs" 
mencionado no capítulo 8.14 do referido profeta (pois se assim o fosse deveríamos usar a mesma 
cronologia do fim do período das "setenta semanas" para apontar também o fim das 2.300 
"tardes e manhãs"), por que juntá-las como se fossem paralelas, ou possuíssem qualquer relação 
direta no panorama profético? 

Os ASD fazem questão de alguns meses na contagem cronológica do período de dominação de 
Antíoco IV Epifânio, quando questionam a interpretação tradicional do texto (futurista), mas não 
sentem nenhum constrangimento em defender uma purificação a partir de 1844, o que 
atualmente seria equivalente a admitir que a purificação não se deu ATÉ 2.300 tardes e manhãs, 
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como declara o texto bíblico, mas durante um longo período de quase 200 "tardes e manhãs" 
(anos) além do previsto na profecia! 

Também o fato do livro de Daniel mencionar que a profecia se refere ao "tempo do fim" (8.17-19) 
não deve ser motivo suficiente para que os ASD a coloquem como se cumprindo a partir do 
século 18. Pois a profecia, apesar de fazer alusão ao 'tempo do fim', menciona impérios que já 
haviam surgido no tempo de Daniel e mesmo pouco tempo depois (o império grego por 
exemplo). Portanto, assim como a profecia de Jesus em Mateus 24 é uma profecia de 'dupla 
referência', pois apontava tanto para um cumprimento imediato no ano 70 de nossa era, como 
para um cumprimento em maior escala num futuro ainda distante, o texto de Daniel também o é. 

Quando Jesus foi questionado acerca do 'fim dos tempos', em Mateus (Mt 24.3), Ele mencionou 
eventos que ocorreram no ano 70 d.C, por ocasião da destruição de Jerusalém! A conclusão final 
da profecia vai até o período de Antíoco IV Epifânio, da Síria, retratado no texto como o tipo do 
'homem de intrigas', o anticristo (8.24-25, ver Dn. 11.30-45). 

 

CONCLUSÃO 

Não existe base bíblica que sustente as conclusões teológicas que a IASD defende, a partir de seu 
confuso e forçado esquema escatológico. A origem e as implicações desse tipo de interpretação 
demonstram que esta doutrina surgiu mais para resolver um problema criado a partir do erro de 
se pressupor, por meio da Bíblia, uma data para a parousia, do que uma avaliação teológica 
embasada num estudo sério e fiel do texto bíblico. 

A interpretação do fim das 2.300 tardes e manhã de Daniel 8.14 foi aceita por aqueles que mais 
adiante formariam a base da IASD oficialmente fundada entre 1860-1863. Mesmo sendo 
defendida de forma "erudita" por O.L. R. Crosier, no seu artigo publicado em 7 de fevereiro de 
1846, na Day Star, sob o título "A Lei de Moisés", a teoria foi rejeitada posteriormente pelo 
próprio Crosier e por William Miller (Spiritual Gifts, Vol. 1. p. 166,167 - citado em Ratzlaff, p. 105)! 

O próprio William Miller nunca abraçou a doutrina exótica do "juízo investigativo", nem mesmo 
aderiu a nenhum movimento adventista surgido após o malogro de 1844. O "profeta" não 
reconheceu nem autenticou nenhum movimento surgido a partir de seu próprio erro! Em uma 
correspondência enviada para D. M. Canrigh, o próprio L.O.R. Crosier afirma que a teoria do 
santuário foi estabelecida em apoio à doutrina da "porta fechada": "Em 1846, eu expliquei a ideia do 
santuário num artigo de um número extra do the Day Star, Cincinnati, Ohio. O objetivo do artigo era 
apoiar a teoria de que a porta da graça estava fechada. Teoria a qual eu, e praticamente todos os adventistas 
que tinham adotado a visão de Miller mantiveram de 1844 a 1848. Sim, eu sei que Ellen G. Harmon, agora 
Sra. White, apoiou a teoria da porta fechada naquele tempo" (Canright, p. 6 1 ). 

A teoria da "purificação do santuário celestial", como mencionada, possuía estreita conexão com 
a teoria da "porta fechada", mantida de forma ardorosa tanto por EGW como por seus 
associados, por afirmar que o "juízo pré-advento" foi iniciado após o fechamento da porta da 
graça para os que rejeitaram a mensagem apregoada por Miller. Lembremos que EGW afirmou 
que o Senhor lhe havia mostra em visão que Jesus entrou no santuário celestial e a porta da graça 
foi fechada. Se ela posteriormente reconheceu o engano da visão do "Senhor" concernente ao 
"fechamento da porta", por que confirmar a natureza da suposta obra de Cristo no segundo 
compartimento? Se a porta nem mesmo foi fechada, teria Jesus de fato adentrado o santuário 
celestial em 1844 para realizar a sua "purificação"? A visão não poderia estar completamente 
errada? Poderíamos confiar em tal doutrina "revelada" e supostamente sancionada pelo "Senhor" 
entre tantas contradições? 

 

 

4. O MITO DA PERPETUIDADE DA LEI 
Os ASD possuem uma visão distorcida acerca da origem, significado, natureza e duração da lei. 
Esta distorção produziu no seio do adventismo um conjunto de interpretações errôneas que 
originaram o "mito da perpetuidade da lei". 
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Esta distorção acerca da verdadeira natureza da lei como um todo, e do decálogo, faz que todos 
aqueles que discordam do sistema adventista, mas se baseiam na Bíblia, sejam acusados de 
"antinomismo" (ser contrário ao sistema da lei), e inimigos da causa de Cristo. Seria o decálogo 
eterno e seus mandamentos vigentes nos dias atuais? Vejamos uma declaração da IASD a este 
respeito: "Uma vez que a lei moral dos Dez Mandamentos é um reflexo do caráter de Deus, seus princípios 
não podem ser temporários ou situacionais; antes, são absolutos, imutáveis e permanentemente válidos para 
a humanidade" (Nisto Cremos, p. 318, 319). 

Esta afirmação adventista é sedutora, mas quando avaliada do ponto de vista contextual, tanto 
do Antigo quanto do Novo Testamento, percebemos se tratar de um enorme equívoco, pois não 
encontramos em nenhum lugar em toda a Bíblia a afirmação de que "os Dez Mandamentos", por 
serem um reflexo do caráter de Deus, são eternos. Para fundamentar ainda mais esta fantasiosa 
declaração, afirmam os adventistas: "A lei existia muito antes que Deus outorgasse o decálogo a Israel. 
Se assim não fosse, não teria existido pecado antes do Sinai, uma vez que o "pecado é a transgressão da lei 
(IJo. 3.4)" (Nisto Cremos, p. 319). 

A partir destas duas afirmações, podemos declarar que segundo o adventismo: 

I. O decálogo reflete o caráter de Deus. Logo, por ser este caráter eterno, o é também o decálogo. 

II. Como o pecado é a transgressão da lei, e o pecado existia antes do Sinai, logo o decálogo 
também é anterior ao Sinai. 

Se o fato de o decálogo refletir o caráter de Deus o faz possuir vigência eterna, então deveriam 
também outras partes da lei que não se encontram no decálogo, mas que demonstram o caráter 
eterno de Deus, possuir vigência eterna também? São somente os Dez Mandamentos que 
mencionam algo referente ao caráter eterno de Deus? 

O caráter de Deus é Santo (Lv. 19.2), logo toda ordenança que aponte em direção à obediência à 
sua santa Palavra também reflete o seu caráter. Vejamos alguns mandamentos que não estão no 
decálogo, mas que refletem o caráter da santidade de Deus: Não se envolver sexualmente com a 
neta (Lv. 18.10); Não se envolverem atos homossexuais (Lv. 18.22); Não praticar zoofilia (Lv. 
18.23); não oprimir o próximo (Lv. 19.13); julgar com justiça (Lv. 19.15); honrar os idosos (Lv. 
19.32) etc. Estes mandamentos não são de caráter moral pelo simples fato de não fazerem parte 
do decálogo? Quem disse aos ASD que a lei moral é somente o decálogo, se o mesmo não é 
completo com relação a todos os mandamentos de caráter moral ordenados pelo Senhor? Estão 
somente no decálogo as leis que expressam a santidade moral de Deus? 

A divisão da lei em dois sistemas: um permanente (lei moral ou lei do Senhor) e outro transitório 
(lei cerimonial ou lei de Moisés) é mencionada no livro adventista Subtilezas do Erro, onde se 
declara: “Aq ui está a razão originária de serem denominadas respectivamente lei de Deus e lei de 
Moisés: por não serem os mesmos os agentes outorgantes dessas leis...Trata-se de dois códigos distintos, 
inconfundíveis... Uma lei promulgada por Deus; outra promulgada por Moisés. Lei de Deus e lei de Moisés 
- dois códigos distintos" (p. 67). 

Dividir a lei em dois sistemas distintos é essencial para a sobrevivência do adventismo, pois eles 
podem assim defender que Cristo cumpriu a lei em seu lugar ("lei de Moisés" – cerimonial) e ao 
mesmo tempo em que devem continuar a obedecer às ordenanças do decálogo ("lei do Senhor"). 
O que as Escrituras nos ensinam sobre isso? Poderíamos afirmar, com base na Bíblia somente, 
que a lei de Moisés é uma, e a lei do Senhor é outra? Se houver apenas um único texto em toda a 
Bíblia que demonstre que uma lei e a "outra" são um todo referidas pelo mesmo título, 
abandonariam os ASD teoria? Estariam dispostos a abandonar este argumento incoerente com 
os fatos bíblicos? Vejamos o que as Escrituras declaram: 

"Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a 
Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor (como está escrito na lei do Senhor: "Todo primogênito do sexo 
masculino será consagrado ao Senhor"). E para oferecer un sacrifício, de acordo com o que diz a lei do 
Senhor: "duas rolinhas e dois pombinhos" (Lc. 2.22-24). 

A luz desse texto, podemos afirmar que a lei de Moisés não é a mesma lei do Senhor? Por que 
Lucas menciona ordenanças que não estão no decálogo (Êx. 13.2,12; Lv. 12.8) chamando-as de 
"Lei do Senhor"? É este tipo de argumento frágil que demonstra de forma indiscutível o 
desespero de um grupo que é capaz de distorcer as verdades bíblicas em nome de um dogma 
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baseado em interpretações exegéticas puramente humanas, para apoiar as suas "verdades 
centrais". 

Os argumentos adventistas com relação à origem eterna da lei chegam a ser cómicos, se não 
fossem trágicos. Pois afirmam que a lei sempre existiu, sendo sua origem eterna, assim como o é 
o Criador. Se seguindo o modelo de reducionismo adventista definirmos o pecado simplesmente 
como sendo a "transgressão da lei (decálogo) teremos alguns problemas para defender esta tese, 
pois as Escrituras Sagradas afirmam que o primeiro pecado ocorreu no céu, local da habitação de 
Deus (Is. 14.12-15; Ez. 28.12-19; Ap. 12.7-9). Agora tentemos imaginar o decálogo sendo 
ordenado e obedecido no céu. O que significariam entre os seres celestiais as ordenanças: não 
mata não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe e observar o sétimo dia (como o sábado 
poderia ser guardado no céu pelos anjos e demais seres espirituais, se lá não há tempo)? 

Além disso, a palavra grega que aparece no texto de IJoão 3.4, que foi traduzida para 
"transgressão" (anomia) pode ser traduzida também por iniquidade, injustiça, maldade etc. e não 
necessariamente "transgressão da lei [decálogo]" como insistem os ASD. A palavra grega usada 
para iníquo e malfeitor é anomos (Lc. 22.37, At. 2.23). 

Para avaliarmos melhor a ousada declaração dos ASD, que o decálogo foi dado antes do Sinai 
por ser o mesmo a "transgressão da lei", vejamos o que Paulo declara: 

"Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não 
existe lei" (Rm. 5.13). 

"A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a 
graça" (Rm. 5.20). 

"Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso 
corpo, de forma que dávamos fruto para morte" (Rm 7.5). 

Afirmar que existem mandamentos no Antigo Testamento de natureza moral, cerimonial, civil 
etc. é uma verdade inegável, mas usar este argumento para simplesmente criar "sistemas de leis" 
por meio destas categorias é ir além do que está escrito. Poderíamos acrescentar algo diante da 
clareza destes textos mencionados Palavra de Deus? Creio que os textos falam por si. 

 

LEIS, MANDAMENTOS E ORDENANÇAS, O QUE SIGNIFICAM? 

Os defensores incondicionais da perpetuidade do decálogo sofrem de uma "síndrome de 
decálogo", pois constantemente acrescentam a palavra "decálogo", onde não existe como 
sinônimo das palavras lei, mandamentos e ordenanças. Um dos textos preferidos na defesa deste 
mito é o de Gn. 26.5, onde se afirma: "Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu 
mandadpreceitos e as minhas leis". Os ASD conseguem ver neste texto a afirmação de que Abraão 
guardou o decálogo séculos antes de Moisés, portanto a lei teria sido dada muito tempo antes do 
Sinai, ainda possivelmente no Éden. 

A Bíblia faz diferenciação entre estes termos? Quais mandamentos, leis e preceitos, dados por 
Deus, Abraão obedeceu? Certamente não foi o decálogo, pois a Bíblia é explicita ao afirmar que 
toda a lei veio somente a partir de Moisés: 

"Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência... Mas digo isto: que tendo sido a aliança 
anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio quatrocentos e trinta anos depois não a 
invalida, de forma a abolir a promessa" (Gl. 3.16-17). 

"Porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo" (Jo. 1.17). 

Os mandamentos, preceitos e leis que Abraão obedeceu não possuem nenhuma relação com a lei 
de Moisés. A Bíblia claramente identifica estes preceitos como ordens dadas por Deus, e 
seguidas por Abraão. Eis alguns: 

I. Deixar sua terra (Gn. 12.1); 

II. Sacrificar Isaque (Gn. 22.1-2); 

III. Gerar uma "nação" a partir do filho prometido (Gn. 15.3-6); 

IV. Circuncidar todo macho (Gn. 17.10). 
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A hermenêutica judaica interpreta o texto de Gn. 26.5 como fazendo apenas referência às várias 
categorias de ordenanças prescritas pelo Senhor a Abraão, como citado, mas não como sinônimo 
de "mandamentos da lei" mencionados no decálogo. Definitivamente, não encontramos um 
ÚNICO texto da Palavra de Deus onde se afirme que a lei foi dada antes de Moisés. Somente por 
meio de "malabarismo exegético" se consegue essa proeza! 

 

A LEI POSSUI VIGÊNCIA PERPÉTUA? 

Constantemente, alguns ASD citam o texto de Êxodo 31.16-17 na tentativa de provar a 
"perpetuidade" da lei. Uma leitura que leve em conta uma avaliação de todo o contexto bíblico 
sobre o tema (principalmente considerando a gramática), apontará para o fato de que o decálogo 
não é um conjunto de leis perpétuas. A palavra "perpétuo", do hebraico ohlam, nem sempre se 
refere a algo infindável, mas a algo que é realizado por um período indefinido ou de longa 
duração. Esta mesma palavra aparece em outro texto fazendo referência ao sacerdócio levítico 
(Nm. 25.15 que todos nós sabemos (inclusive os ASD) que, segundo a Bíblia, foi anulado na cruz 
(Hb. 7.11-18)! 

Existem outros preceitos da lei de Moisés que foram estabelecidos para durarem 
"perpetuamente" segundo a Bíblia: 1) a circuncisão (Gn. 17.13); 2) A posse de Canaã pelos 
israelitas (Gn. 13.15); 3) a Páscoa (Êx. 12.14); 4) a permanência acesa das lâmpadas do 
tabernáculo (Êx. 27.21); 5) o dia da expiação (Lv. 16.29-31). Estas ordenanças "perpétuas" 
continuam a vigorar atualmente? Se não, como os ASD querem defender a perpetuidade da lei 
sobre tal base? Por que ignorar as profecias claras de Oséias e Jeremias sobre o fim do pacto dado 
no Sinai e consequentemente a guarda do sábado (Jr. 31.31-32; Os. 2. 11)? 

 

MAS O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI, INCLUSIVE DO DECÁLOGO? 

A Bíblia é muito explícita ao afirmar que a lei foi anulaida a partir da cruz de Cristo (Cl. 2.14-15), 
e inclusive identifica essa lei que foi anulada com uma lei escrita com letras em pedras, que 
possuía uma glória transitória, portanto, não poderia ser "perpétua” (IICo. 3.7-11). Também o 
mesmo texto chama esta lei de ministério de condenação. Qual a única parte da lei dada por 
Deus que foi escrita com letras em pedras? A Bíblia é clara ao mencionar o decálogo como sendo 
essa lei (Dt. 5. 5-22)! 

Afirmar que o texto de IICo. 3.7-11 faz menção à cópia da lei mosaica feita por Josué em pedras 
no Monte Ebal (Js. 8.30-34), como ordenado por Moisés (Dt. 27.1-8) é uma tentativa desesperada 
de desassociar o claro contexto de IICo. 3, que não se enquadra com os dois episódios citados 
envolvendo Moisés e Josué. 

No texto de Coríntios, Paulo explicitamente afirma que este ministério que trouxe a morte foi 
dado a Moisés num momento que os filhos de Israel não podiam fitar o seu rosto (v. 7). Em qual 
momento isto ocorreu? No momento da ordem de Moisés às autoridades do povo em 
Deuteronômio 27? Claro que não! O escritO mencionado por Paulo está de acordo com os 
detalhes da narrativa histórica da entrega do decálogo a Israel por intermédio de Moisés, 
conforme narrado nas Escrituras Sagradas. (Êx. 34.29-32)! O mencionar do encobrir do rosto com 
um véu por parte de Moisés ressalta esta verdade contextual inegável (Êx. 34.32-35 conf. IICo. 
3.13-16). 

Retomando a citação do texto mencionado de Colossenses 2.16, que diz: “Portanto, não permitam 
que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a 
celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, 
porém, encontra-se em Cristo" (NVI). 

Demonstraremos, sem artifícios exegéticos, que a guarda do sábado apontava para a obra 
substitutiva de Cristo por nós, onde NELE alcançamos o real descanso para as nossas almas, de 
acordo com suas próprias palavras: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e 
eu lhes darei descanso" (Mt. 11.28). Portanto, somente em Cristo encontramos o significado real do 
sábado para os salvos. O descanso prefigurado da eternidade que teremos com o Senhor, onde se 
declara: "Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus; pois todo aquele que entra no 
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descanso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas" (Hb. 4.9-10). 
Poderia esse descanso mencionado em Hebreus ser o semanal do sábado atual? Claro que NÃO, 
pois o texto é claro ao afirmar que tal descanso será futuro. Além disso, segundo os ASD, com 
base em Is. 66.23, na eternidade o sábado será observado (o que impossibilitaria a interpretação 
de ainda restar apenas UM descanso sabático, como mencionado em Hebreus), por mais que o 
texto não afirme isso, pois "de um sábado a outro", como afirma o texto do profeta Isaías, 
significa todos os dias. É como se disséssemos: "De uma segunda a outra estarei trabalhando na 
próxima semana". Queremos dizer com esta frase que trabalharemos apenas nas segundas-feiras 
ou todos dias da semana? 

Os ASD, em sua tentativa desesperada de anular a verdade simples da abolição da guarda 
obrigatória do sábado, mencionada de forma tão clara no texto de Colossenses 2.16,  criaram um 
"escape exegético" que tem iludido os incautos: A palavra sábado, em Colossenses 2.16, estaria no 
original grego no plural, o que demonstra não se tratar dos sábados semanais, pois se assim o 
fora a palavra sábado deveria estar no singular. Portanto, o texto estaria mencionando os sete 
sábados (festas) anuais ou cerimoniais que foram abolidos em Cristo (Páscoa, Pentecostes, 
primeiro dia da Festa da Expiação, Festa dos Pães Asmos, Festa das Trombetas e o primeiro e o 
último dia da Festa dos Tabernáculos). 

Esta afirmação é fantasiosa, pois não existe a necessidade de se usar a palavra "sábado" no 
singular grego para que este texto faça referência ao sábado semanal. Basta verificar que outros 
textos neotestamentários mencionam a palavra "sábados" (no grego sabbátõn) no plural, com 
referência ao sétimo dia da semana, da mesma forma que aparece no texto já mencionado de 
Colossenses 2.16, o que destrói mais este "mito exegético" elaborado pela IASD (Mt. 28.1; Mc 
16.2; Lc. 4.16 e 24.1; Jo. 20.1,19; At. 13.14; 16.13 e 20.7). 

Será que eles não sabem disso, ou ocultam os fatos dos seus membros, com o propósito de 
alimentarem o "mito" da perpetuidade da vigência da lei e não exporem a fragilidade de seu 
argumento? Além disso, o texto de Colossenses traz uma menção completa dos eventos 
ritualísticos anulados pelo poderoso sacrifício de Cristo na cruz: comidas e bebidas (refeições 
diárias específicas - ver Rm. 14-1-4), festividades religiosas (festas anuais), luas novas 
(celebrações mensais) e os sábados (celebrações semanais). O que deixa claro que os "sábados" 
aqui mencionados não podem fazer referência às festividades anuais judaicas, pois estas já 
estariam inseridas implicitamente na expressão "festividades religiosas" (NVI). Podemos 
compreender melhor esta progressão explicativa no texto de Ezequiel 45.17. 

A respeito da possibilidade desta óbvia conclusão das Escrituras Sagradas, até a própria Revista 
Adventista reconhece, finalmente, a legitimidade de tal interpretação, há muito defendida por 
intérpretes sérios da Bíblia: 

"Há os que dizem que os "sábados" mencionados em Colossenses 2.16 são somente os cerimoniais. 
Basicamente, seu argumento é que nenhum mandamento da lei de Deus é "sombra", pois não são 
simbólicos” (ver Nichol, F. D., Comentário Bíblico Adventista do Septimo Dia, v. 7. Boise: Pacific 
Press Publishing Association, 1990, p. 211). A dificuldade com essa interpretação é que, se os 
sábados em Colossenses 2.16 são somente os cerimoniais, a que feriados ou dias santos estariam 
se referindo à expressão "dias de festas", mencionada pouco antes, no mesmo versículo? Teria 
Paulo feito uma repetição desnecessária? 

“Ao que parece, o texto de Colossenses 2.16 refere-se a quaisquer tipos de sábados: anuais, mensais ou 
semanais. Expressão similar à de Colossenses 2.16 (só que ao inverso) é encontrada em Gálatas 4.10 
"Guardais dias [dias santos semanais], e meses [dias santos mensais] e tempos e anos [dias santos anuais]" 
(Revista Adventista, janeiro 2009, p. 18). 

 

A GUARDA DO SÁBADO É OBRIGATÓRIA PARA OS CRISTÃOS SOB O NOVO PACTO? 

Os ASD usam uma série de argumentos para afirmar que o decálogo possui vigência hoje, e 
consequentemente a guarda sábado se constitui numa ordenança a ser observada. Será que os 
argumentos usados por eles, na tentativa de manutenção deste "mito”, conseguem resistir a uma 
análise criteriosa dos textos bíblicos? 
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Os ASD não guardam o sábado! Pelo menos não o 'guardam' conforme exigem que outros o 
guardem, pois criaram uma forma de guardar o quarto mandamento do decálogo não conforme 
a Bíblia ordenava que o guardassem! 

A guarda do sábado na antiga aliança possuía todo um conjunto de critérios rigorosos para a não 
violação do mandamento. Vejamos como deveria ser esta guarda, de acordo com o que o próprio 
Deus instituiu a guarda do sábado. Em Êxodo 20.8-11, o sábado deveria ser guardado: 

I. Por todos os hebreus, e pelos seus escravos residentes e pelos estrangeiros nas imediações 
(v. 10). Se fôssemos trazer esta ordem para os nossos dias, como poderíamos classificar o 
"servo"? Certamente ele representaria para nós alguém cujo trabalho realizado fosse remunerado 
(um empregado). Como poderiam os ASD guardar o sábado, conforme o mandamento, se 
continuam neste mesmo dia a usufruir do fruto do trabalho realizado por pessoas que trabalham 
sete dias por semana para a manutenção de serviços que nos são essenciais? Se o mandamento 
ordena a total isenção do servo em atividades no sétimo dia, por que os ASD violam o 
mandamento que afirmam obedecer? Por que pagam por serviços que lhes são prestados 
também aos sábados? Por que continuam a usufruir de serviços de água, luz, telefone, transporte 
etc., se pessoas estão sendo remuneradas todos os dias, inclusive aos sábados, para que também 
os ASD usufruam desses serviços? Por que os ASD continuam a pagar por todos esses serviços 
realizados no seu suposto dia de descanso? 

II. Os hebreus não poderiam nem mesmo acender fogo em suas moradas no dia de sábado, 
pois somente o fogo sacrificial tinha prioridade naquele dia (Êx. 35.3). Todos nós sabemos que 
os ASD se preparam para a guarda do sábado com muito zelo, não cozinham nem mesmo suas 
refeições neste dia. Será que ao não cozinhar no sábado estariam provando a sua fidelidade a 
Deus? Se criticam os outros grupos religiosos que não guardam o sábado conforme o 
mandamento, por que aos sábados os ASD continuam a acender fogo para esquentar suas 
refeições, se isso era uma prática que violava a guarda do sábado conforme as Escrituras? 

 

NÃO TERIA SIDO A GUARDA DO DOMINGO UMA INSTITUIÇÃO PAGÃ, DE ORIGEM ROMANA, 
ORDENADA PELO IMPERADOR PAGÃO CONSTANTINO, O GRANDE? 

A busca de uma "fundamentação histórica" para a introdução da "guarda do domingo", por 
parte dos ASD, tem gerado um conjunto ar alegações mitológicas que são repetidas por aqueles 
que as aceitam como a "verdade absoluta" e irrefutável dos fatos. A literatura ASD sempre 
menciona os "fatos" históricos como sendo comprovadores da tentativa de mudança "dos tempos 
e das leis" por Roma. E isso mencionam a obrigatoriedade da "guarda" do domingo por parte do 
imperador romano Constantino, como fator demonstrativo desta 'verdade bíblica' e profética. 

O Novo Testamento é claro ao afirmar que NÃO existe diferença entre dias e dias para os que 
estão sob o novo pacto, salvo para quem o quiser (Rm. 14.5). Também afirma que a 
obrigatoriedade em observar dias especiais demonstra uma atitude de retrocesso espiritual, em 
se apegar a princípios fracos e pobres de escravidão, que punham em risco todo o esforço da 
obra apostólica (Gl.  4.9-11). 

Mas, teria Constantino, o grande, criado a "guarda do domingo"? A igreja do primeiro século 
não observava o domingo como dia especial de culto?  

Em primeiro lugar, é importante sabermos que a igreja do primeiro século não 'guardava o 
domingo', pois não existe um único texto das Escrituras que afirme isto. No passado, assim como 
hoje, a igreja 'observava o domingo' como dia especial de culto, pelo evento que ocorrera com o 
Mestre, a ressurreição no primeiro dia da semana (Jo. 20.1-9). Até mesmo os ASD admitem a 
possibilidade de alguns cristãos já no segundo século (portanto, anteriormente a Constantino) 
olharem o domingo de forma especial: "As evidências indicam que por volta da metade desse século [II] 
alguns cristãos observavam voluntariamente o domingo como dia de adoração, não como dia de repouso" 
(Nisto Cremos, p. 344). 

Será que não existe base bíblica para a afirmação de que os cristãos do primeiro século já 
observavam o domingo como um dia especial de culto? No livro de Atos, vemos uma citação 
muito curiosa de Lucas sobre a estada de Paulo, o apóstolo, em Trôade: "No primeiro dia a semana 
reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou 
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falando até a meia-noite" (At. 20.7). É importante analisarmos alguns detalhes dessa narrativa de 
Lucas, neste trecho em particular: 

I. Paulo não estava participando de uma reunião comum, mas de uma reunião com a igreja 
com o intuito de "partirem o pão" (expressão comum no Novo Testamento para se referir à Ceia 
do Senhor, que possivelmente era celebrada com a refeição coletiva da "Ágape" (At. 2.42,46). 
Dois tipos de refeições são salientadas versículo 46 (ICo. 11.23-24). 

II. A reunião ocorreu no primeiro dia da semana, e não no sábado à noite, como afirmam os 
ASD. E se este encontro tivesse ocorrido no sábado à noite, como afirmam, não mudaria nada, 
pois na contagem judaica de tempo, a noite de sábado já seria o domingo (o dia vira a partir das 
18 horas, segundo a contagem judaica). 

Uma prova de que o texto de Atos 20.7 faz referência a domingo, e não ao sábado, é que a série 
de 27 estudos Ouvindo a Voz de Deus, distribuída pela IASD no site adventista www.esperanca. 
com.br, faz a seguinte pergunta na primeira questão da lição 17: "Quantos e quais são os textos 
bíblicos que falam do domingo? Mateus 28.1; Marcos 16.1,9; Lucas 24.1; João 20.1,19; Atos 20.7; 
ICoríntios 16.2". 

III. Lucas usa a mesma expressão grega que aparece em Atos no seu evangelho, para mencionar 
o primeiro dia da semana, e não o sábado (Lc. 24.1).  

IV. A cidade de Trôade era um dos mais importantes centros romanos na Ásia Menor, e, 
portanto, o horário local seguido era o romano e não o judeu. Isto fica implícito pela ênfase dada 
sobre a "meia-noite" (00h na contagem romana, e não 18h como na contagem judaica). Portanto, 
esta reunião eclesiástica se deu no domingo e não no sábado à noite. 

V. Se esta reunião não era uma prática da igreja primitiva, por que Lucas enfatizou o fato do 
encontro ter se dado no domingo? Por que o domingo foi enfatizado no texto, se nem mesmo o 
sábado aparece em outro texto do livro com tal ênfase? 

Esta prática litúrgica de observar o domingo já é mencionada pelo grande Ignácio de Antioquia 
em sua carta aos Magnésios (por volta de 110 d.C), nos seguintes termos: "Aqueles que viviam na 
antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança, e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em 
que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte... É absurdo falar de Jesus Cristo e, ao mesmo 
tempo, judaizar" (Inácio aos Magnésios, 9.10). 

Esta afirmação da Patrística está plenamente de acordo com aquilo que lemos em Apocalipse 
1.10, onde a expressão grega kyriake hemera aparece esta única vez em toda a Bíblia (nem mesmo 
a LXX fez uso de tal expressão) e foi traduzida por dominica die em latim. Esta expressão significa 
literalmente "dia dominical" (senhorial) ou domingo. Não existindo nenhuma outra palavra que 
possa substituí-la nas diversas traduções encontradas, apenas domingo!  

O erudito R. J. Bauckham, do departamento de teologia da universidade inglesa de Manchester, 
em sua análise crítica do texto de Apocalipse 1.10, declara: "Concluímos que no Didache, em Inácio e 
no Evangelho de Pedro, kyriake é um termo técnico de uso relativamente difundido pelo menos na Síria e na 
Ásia Menor, o qual designa o primeiro dia da semana como o dia cristão de culto congregacional regular. 
Assim, toma-se extremamente provável que kyriake hemera em Apocalipse 1.10 também signifique 
domingo”. João estava escrevendo de modo a ser compreendido por todas as igrejas das províncias da Ásia. 
Se estava escrevendo durante o reinado de Domiciano, sua carta antecede a de Inácio aos Magnésios, 
habitantes dessa mesma região, em mais de vinte anos. Mesmo que estivesse escrevendo antes disso, ainda é 
extremamente improvável que a mesma designação tivesse sido transferida de um festival religioso para 
outro. Afirmar que Apocalipse 1.10 se refere à Páscoa (ou ao Shabbath) não passa de especulação infundada. 
A coerência absoluta no uso do termo pelos autores do segundo século indica o domingo" (Carson, p. 240). 

Uma das provas mais contundentes de que essa expressão faz referência ao domingo como "o 
dia do Senhor" ainda no primeiro século, é que a mesma é usada ainda hoje no grego moderno 
para fazer referência a esse mesmo dia da semana! 

NUNCA o sábado foi chamado de "o dia do Senhor" nas Escrituras. A expressão que aparece no 
AT para fazer referência a sábado é "um sábado de descanso consagrado ao Senhor" ou "um 
sábado para o Senhor" (Êx. 31.15 e 35.2; Dt. 5.14). Poderiam os eruditos da IASD demonstrar UM 
único texto bíblico que denomine o sábado de "o dia do Senhor"? Se não, por que insistem em 
confundir as expressões que aparecem nos textos do AT com a encontrada em Apocalipse 1.10? 

http://com.br/
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Este texto prova que já no primeiro século os apóstolos do Senhor chamavam o domingo de "o 
dia do Senhor"! 

Acreditar que a profecia de Daniel, acerca da mudança dos tempos e da lei (7.25), se refere ao 
"decreto dominical" de Constantino, promulgado em 7 de março de 321 d.C, é apenas uma 
conjectura interpretativa, que só é seguida por aqueles que tentam harmonizar as Escrituras aos 
seus ensinos particulares de forma forçosa, manipulando os fatos históricos para tentar 
corroborá-los. 

As evidências contextuais imediatas do capítulo sete de Daniel apontam para outra conclusão, 
com relação à identificação da pessoa mencionada no texto. A visão dos quatro animais do 
capítulo sete ocorre paralela com a visão da estátua do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2 
(1-45), onde o reino simbolizado pelos pés da estátua em parte de ferro e em parte de barro, com 
seus dez dedos (ver os dez chifres do animal terrível mencionados no capítulo 7.7), representa a 
mesma figura histórica identificada pelo quarto animal ou o quarto reino que surgirá, o reino do 
anticristo. 

A identidade do quarto reino é também enfatizada por meio da primeira parte do capítulo 13 de 
Apocalipse, onde são mencionadas algumas características iguais à do quarto animal do livro de 
Daniel. Vejamos: 

I. Dez chifres (Dn. 7.20 ver Ap. 13.1); 

II. Boca arrogante (Dn. 7.8 ver Ap. 13.5); 

III. Oprimirá os santos e os vencerá por um tempo (Dn. 7.21 ver Ap. 13.7). 

Estas três características, do animal terrível de Daniel, claramente indicam se tratar da mesma 
besta do capítulo 13 de Apocalipse, que será o anticristo (a primeira besta), e não alguém surgido 
no catolicismo séculos atrás! 

Um importante fator para esta informação, inquestionável a ponto de vista comparativo dos 
textos paralelos, é o fato do tempo em que este reino dominará sobre os santos e perseguirá 
Israel: 42 meses, ou 1.260 dias, ou três anos e meio (Dn. 7.25 ver Ap 12.6; 13.5). O período 
declarado de "um tempo, tempos e meio temp (Dn. 7.25), só pode se referir a um período de três 
anos e meio, pois segundo o próprio livro de Daniel, cada "tempo" equivale a um ano (Dn. 11.13). 
De que forma Constantino cumpriu esta profecia perseguindo os "santos" durante três anos e 
meio? Como ele teria sido mencionado em Daniel 7.25, se foi ele o responsável por favorecer o 
Cristianismo, tornando-o uma religião lícita dentro do império romano no ano 313 d.C., com o 
Edito de Milão? 

O mesmo ser que tentará mudar "os tempos e as leis" é o mesmo que durante três anos e meio 
perseguirá Israel no futuro, pois Deus ainda tem algo a cumprir com esta nação no fim dos 
tempos, como declarou o próprio apóstolo Paulo (Rm. 11.25-32)! 

Além disso, o animal terrível do capítulo 13 de Apocalipse não pode ser a igreja representada 
por Roma, nem mesmo nenhuma autoridade desta igreja (o papa, por exemplo), pois a igreja 
romana está mais bem representada no capítulo 17, onde se vê uma mulher montada sobre uma 
"besta", demonstrando serem seres distintos, porém unidos durante um período, num mesmo 
propósito (Ap. 17.18). 

Segundo o próprio livro de Apocalipse, a mulher será morta pela besta, demonstrando isto que 
ambos possuem interesses comuns somente durante um determinado período, sendo, portanto 
seres claramente distintos (Ap. 17.16-17). 

Assim, o livro de Daniel está mencionando apenas o reino do anticristo, que por ser ainda em 
tempos futuros, não deve ser confundido com o reinado do imperador romano Constantino. O 
capítulo 7 de Daniel não trata sobre mudanças de leis por Roma, nem mesmo do "decreto 
dominical". 

Seria também importante sabermos que o decreto de Constantino não introduziu nenhuma 
prática nova, com relação à observância do domingo como dia especial de culto, mas apenas 
normatizou uma prática já existente na igreja, como comprovado por meio da história 
eclesiástica. 
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O decreto de Constantino NÃO proibia todo tipo de trabalho no domingo, portanto, não pode ser 
encarado como o marco da "lei dominical" como pretendem os ASD. Vejamos o que diz parte do 
decreto, de 7 de março de 321: "Constantino a Elpídio. Todos os juízes, cidadãos e artesãos descansarão 
no venerado dia do sol”. 

Os ASD gostam de mencionar a "lei dominical" de Constantino, mas o que não fazem é 
demonstrar e explicar o que dizia tal decreto na integra. Será que não o fazem por não se 
encaixar a "lei dominical" de Constantino no que afirmam acerca de sua interpretação das 
profecias? Por que não falam da segunda metade do decreto que dizia: "Os camponeses poderão, 
porém, atender a agricultura por ser este o dia mais apropriado para fazer a sementeira ou plantar vinhas, 
pois não se deve desperdiçar a oportunidade concedida pela divina providência, visto ser de curta duração a 
estação própria". 

Com uma declaração como esta, poderíamos afirmar que era proibido trabalhar no domingo 
como o era no sábado na antiga aliança? O decreto de Constantino apenas oficializava uma 
prática já seguida naquela sociedade romana, deixando claro que nem todos estavam obrigados 
a obedecer a tal ordem imperial, pois o mesmo imperador posteriormente declarou: "Assim como 
opinamos ser o domingo, com seus veneráveis ritos, o dia menos indicado para os juramentos e 
contrajuramentos de litigantes e para disputa indecente... portanto, permita-se a todos tramitar, nesse dia 
festivo, processos de alforria ou emancipação e autorize -se qualquer diligência necessária a este fim" (Cod. 
Theodo. II. VIII. 1 - 3  de julho de 321). 

Fica claro, pela leitura de ambos os decretos do imperador romano, que tanto os camponeses 
como as autoridades judiciárias (se necessário o fosse) poderiam cumprir suas funções no 
domingo, trabalhando normalmente neste dia! Quão longe são os fatos históricos das 
interpretações escatológicas sofismadas da IASD!  

 

O DECÁLOGO, POR SER A ÚNICA PARTE DA LEI ESCRITA PELO DEDO DE DEUS, DEVE SER 

GUARDADO? 

Os ASD gostam de criar argumentos dos mais esdrúxulos para defender a doutrina da vigência 
do decálogo. Um dos mais interessantes é afirmar, que por ser o decálogo a parte mais 
importante da lei, era exatamente este trecho da lei que permanecia dentro da arca do concerto. 
Isto porque seria esta a única parte da lei escrita com o próprio "dedo de Deus", o que 
demonstraria a sua singularidade diante das demais ordenanças dadas a Moisés. Este 
argumento está errado em pelo menos dois pontos: 

I. Jesus declarou que a parte mais importante da lei NÃO era o decálogo, mas sim os 
mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ambos não 
fazendo parte do decálogo (Dt. 6.5; Lv. 19.18)! 

Alguns ASD afirmam que estes dois mandamentos representariam o resumo da lei no decálogo, 
mas este argumento não se sustenta pelo simples fato de a guarda do sábado (que faz parte do 
decálogo) não ser um mandamento de caráter moral (o que se pode ver em todos os outros 
mandamentos), sendo inclusive violados todos os sábados pelos próprios sacerdotes que 
ficavam sem culpa (Nm. 28. 9-10 ver Mt. 12.3-5). Poderiam os sacerdotes violar qualquer outra lei 
do decálogo, por qualquer motivo, e ficarem sem culpa? Por que isto acontecia apenas com o 
sábado? Como o sacerdote poderia violar um mandamento moral (superior) em detrimento de 
um mandamento cerimonial (inferior)? Como um mandamento supostamente moral (o sábado) 
poderia ser violado por causa de uma ordenança cerimonia! (o sacrifício diário)? Portanto, o 
sábado, apesar de se encontrar entre os dez mandamentos de cunho moral, não possui tal 
natureza. 

II. É verdade que o decálogo era a única parte da lei que era guardada dentro da arca (Hb 9.4), 
mas até aí, presumir que assim o era por ser a parte mais importante da lei de Deus, é ir além do 
que o texto bíblico declara, pois o mesmo era mantido ali para lembrar a nação de Israel o pacto 
que ela possuía com o Senhor, assim como o maná representava a providência divina por meio 
do alimento diário, durante a peregrinação de quarenta anos no deserto (Êx. 16.32-35). E a vara 
de Arão representava a inegável escolha da família dele para o serviço sacerdotal diante de todo 
o Israel (Nm. 17.1-13). 
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Outro fator, que é simplesmente ignorado pelos ASD, é que as tábuas da lei que o Senhor deu a 
Moisés, depois de tê-las escrito pelo seu "dedo", foram as primeiras tábuas, que foram 
DESTRUÍDAS pelo próprio Moisés ao descer do monte e encontrar o povo adorando o bezerro de 
ouro (Êx. 31.18; 32.19). As segundas tábuas dadas a Moisés NÃO foram escritas pelo "dedo" de 
Deus como as primeiras, mas sim pela mão do próprio MOISÉS, depois de subir pela segunda 
vez ao monte e falar com o Senhor (Êx. 34.27-28)! 

Existe alguma diferença entre uma lei ordenada pelo Senhor, e outra escrita pelo próprio 
Senhor? Claro que não, pois ambas são ordenanças estabelecidas pelo próprio Deus, não 
importando quem seja o agente proclamador de tais ordens. Somente na cabeça de quem não 
deseja ver a verdade de forma clara, é que se pode conceber tais ideias.  

Se o fato de as tábuas da lei se encontrarem dentro da arca as fazem especiais, e de importância 
singular, então o maná e a vara de Arão também seriam mais importantes do que os 
mandamentos não prescritos no decálogo, visto que se encontravam no mesmo local sagrado? 

 

DECLARAR QUE JESUS ABOLIU A LEI NÃO NEGARIA O TEXTO DE MATEUS 5.17, QUE 

ENSINA O CONTRÁRIO? 

Quando Jesus declarou em Mateus 5.17 que ele não veio abolir ou destruir a lei, ele 
simplesmente estava afirmando que a finalidade de sua vinda não era a destruição dos 
mandamentos, mas a obediência irrestrita aos mesmos, cumprindo aquilo que nenhum homem 
pôde ou poderia no futuro cumprir, a lei em sua totalidade. Jesus ao morrer bradou: "Está 
consumado" (Jo. 19.30) demonstrando assim que o preço requerido pela justiça divina estava 
plenamente pago (Ef. 5.2). 

A lei durou até a morte de Cristo, e não até o seu nascimento em Belém da Judeia, pois ele viveu 
em obediência aos mandamentos até sua morte, para resgatar os que estavam sob a lei (Gl. 4.4). 

Jesus no texto de Mateus 5 não afirma a perpetuidade da lei, dizendo que a mesma nunca 
passaria enquanto houvesse céu e terra, mas apenas afirma que nenhum mandamento da lei 
cairia até que tudo se cumprisse por ele, como o foi. 

 

A BÍBLIA DECLARA QUE TODOS SÃO OBRIGADOS A GUARDAR O SÁBADO? 

Dois textos muito citados pelos sabatistas, para afirmar que o sábado é uma ordenança instituída 
para todos os povos, são os de Isaías 56.1-7 e 66.22-23. Afirmam eles que o profeta Isaías 
confirma a guarda do sábado por todos os povos (não somente os judeus), que se chegarem ao 
Senhor em obediência a suas leis. 

Quando olhamos os textos citados em seus detalhes, percebemos alguns problemas que 
denunciam a falácia do argumento sabatista. O profeta Isaías, no primeiro texto, afirma que os 
que se chegarem para guardar os sábados deveriam também realizar os holocaustos (alguém já 
viu algum ASD realizando um holocausto ao Senhor?). Por que enfatizar somente uma parte da 
ordenança? Como interpretariam a segunda cláusula mencionada? O segundo texto não afirma 
de forma alguma que "toda a humanidade" virá guardar o sábado, mas que de um sábado a 
outro (ou seja, todos os dias sem distinção, como já mencionado) se virá para adorar o Senhor no 
novo céu e na nova terra no plano eterno. 

Quando o evangelista Marcos menciona em seu evangelho que o sábado foi feito por causa do 
homem, e não o homem por causa do sábado (Mc. 2.27), ele não está afirmando que TODOS os 
homens devem guardar o sábado, pois em seu mesmo evangelho a palavra "homem" aparece 
como referência apenas ao homem judeu, quando declara: "Vocês negligenciam os mandamentos de 
Deus se apegam às tradições dos homens"(Mc. 7.8). 

A quais outros povos Jesus se referia ao usar tal expressão? A resposta é óbvia, aos judeus 
somente! Basta lermos o contexto do mesmo capítulo (v. 9-13)! 

 

A SEMANA EM TODAS AS ÉPOCAS E CULTURAS SEMPRE TEVE SETE DIAS? 

O livro “Do Sábado para o Domingo” tenta passar a falsa impressão de que a semana de sete dias, 
diferente nos vários calendários, que são ou foram usados em várias épocas e em diferentes 
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culturas, é uma dádiva divina compartilhada por todos os povos, em todas as épocas ao 
declarar: "Existe uma instituição que tem permanecido ao longo das eras, desde os mais afastados tempos 
até o presente. Essa instituição é conhecida como a semana. É um período que compreende sete dias. Foi 
conhecida entre as várias nações e tribos em épocas passadas... o período da semana é inteiramente 
autônomo, isto é, não existe nada na natureza que sugira tal agrupamento de dias" (p. 59). 

A afirmação de que em todas as épocas, e em todas as culturas, a semana sempre possuiu sete 
dias, é também fantasiosa, pois alguns povos africanos como os fon, igbo e os iorubás 
observavam um período semanal de quatro dias. Os askan, de Gana, observavam um período 
semanal de seis dias; já os egípcios possuíam uma semana de dez dias e não de sete (os 
resquícios desta divisão de tempo semanal podem ser ainda hoje percebidos pelos chamados 
"decanatos" dos zodíacos).  

Tratando ainda sobre esta falta de homogenia na medição do tempo semanal, entre as diferentes 
culturas, o renomado historiador Jaques Le Goff afirma: "Na antiguidade, os egípcios, os chineses, os 
gregos contaram primeiro por décadas. A semana parece ter sido uma invenção dos hebreu que, neste caso, 
como em muitos outros ligados à astronomia, ficaram a dever muito aos caldeus. Ainda que, para estes 7 
fosse um número nefasto, eles se interessavam pelos sete astros móveis que tinham descoberto e a que 
chamavam planetas... A semana é testemunhada no Antigo Testamento pelos sete dias da criação no livro de 
Gênesis. Dos hebreus passou para a Grécia e para Alexandria, mas só se difundiu no ocidente depois do 
século terceiro d.C. Da Ásia central, a semana penetrou no extremo oriente, na China e, depois, no Japão, na 
época dos T’ang (século VII-IX d.C.)" (Le Goff, p. 506,507). 

É possível que os hebreus, que habitaram no Egito durante os 430 anos de cativeiro, vivessem 
submissos à contagem de tempo ali praticada havia séculos, não havendo motivos nem provas 
de que aquele povo cativo e submisso possuía autonomia e um calendário semanal diferente do 
seguido pelas demais populações escravizadas e ali residentes. 

Os sumérios e os babilônios consideravam o sétimo dia um dia "especial", pois para eles era tanto 
o dia de "apaziguar os deuses" (babilônios), quanto o dia de "apaziguar os corações" (sumério). 
Estes conceitos viriam a influenciar a contagem semanal de sete dias por outro povo semita, os 
hebreus, a partir do pacto da lei mosaica. Êxodo 31.12-13 declara: "Disse mais o SENHOR a Moisés: 
Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados; pois é sinal entre 
mim e vós nas vossas gerações; para que saibais que eu sou o SENHOR, que vos santifica". 

O texto, portanto, enfatiza que o sábado foi ordenado para Israel naquele período e NÃO 
menciona que já era guardado pelos israelitas durante o cativeiro egípcio. 

Se lermos a Bíblia com um pouco mais de atenção, perceberemos que Deus, de acordo com a 
própria Bíblia, concluiu sua obra criadora no 'sábado', e não na sexta, pois Gênesis 2 declara: "E, 
havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, 
que tinha feito" (Gn. 2.2). A respeito da suposta contradição deste texto com o de Êxodo 20.11, que 
diz: "Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra... e ao sétimo descansou", explicamos:  

"Nem sempre somos precisos quando relatamos quantidade e tempo. É comum, por exemplo, afirmarmos 
que tínhamos "umas doze pessoas em nossa reunião", quando tínhamos somente um número aproximado, e 
que "temos trinta anos", quando na verdade temos, por exemplo, trinta anos e oito meses precisamente! A 
Bíblia igualmente usa também uma linguagem aproximada algumas vezes, para indicar um determinado 
fato. Quando Estêvão afirmou que os israelitas ficaram escravizados no Egito por quatrocentos anos (At. 
7.6), ele estava apenas usando um número arredondado, porque no texto de Êxodo é afirmado que o período 
de escravidão foi de exatamente 430 anos (Êx 12.40). Igualmente, quando o livro de Êxodo afirma que Deus 
concluiu sua obra no sexto dia, está usando uma medida de tempo aproximado, e quando afirma que foi 
concluída no sábado, está usando um número exato, porque não declara precisamente quanto "tempo" do 
sétimo dia foi usado na conclusão de sua criação" (Manual de Respostas Bíblicas, Batista, p. 362, 363). 

 

CONCLUSÃO 

A confusão feita pelos ASD, com relação a este tema, tem produzido no seio do adventismo uma 
tendência legalista no relacionamento com Cristo, bem como fundir a graça com a lei, 
produzindo um sistema de teologia híbrido, e portanto estéril. O malabarismo que eles 
apresentam dos textos, só é aceito por meio de um estudo dirigido onde se sedimenta a visão 
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particular de sua doutrina, conduzindo o estudante a esta interpretação dogmática engessada e 
contraditória com relação à revelação divina. 

Afirmar que a semana de sete dias é uma dádiva divina que se mantém intocável, não obstante a 
rebelião humana, é uma ficção Portanto, NÃO existe esta suposta "dádiva" imutável de sete dias 
semanais concedida pelo Senhor desde tempos remotos, observada em todas as culturas sobre a 
face da terra. Os maias, cujo fantástico calendário influenciou outros povos pré-colombianos, 
como os toltecas e astecas, possuíam uma semana de 13 ou 20 dias dependendo do calendário 
(civil ou religioso), não havendo entre estes povo nenhuma concepção de uma semana cuja 
duração fosse de sete dias. Esta afirmação rigorosamente defendida pelos adventistas é mais um 
argumento frágil criado para manter um mito intocável dentro a sistema religioso crido por eles. 

A vigência da lei para os tempos atuais, continua sendo das alegações mais frequentes por parte 
da IASD em seus programas de rádio e TV em todo o Brasil. Fugir dessa interpretação 
'canonizada' pela igreja é o mesmo que rejeitar a sua própria dentidade como a igreja que 'guarda 
os mandamentos', como supostamente mencionado em Apocalipse, portanto não se pode 
manter o status negando mais este dogma. 

 

 

5. O MITO DO OUTRO JESUS 

Nem sempre os ASD tiveram o conceito que possuem atualmente acerca da identidade e da 
pessoa do Senhor Jesus. Migrar do arianismo ou semiarianismo legado pelos pioneiros, como já 
mencionado, para a visão que possuem atualmente acerca de Jesus, foi um longo caminho 
percorrido em meio aos longos debates teológicos que construíram a identidade do "outro Jesus" 
adventista. Apesar de possuírem atualmente uma posição trinitariana acerca de Cristo, esta 
identidade foi construída e retocada durante as últimas décadas. George R. Knight afirma sobre 
a principal controvérsia presenciada durante esse período: 

"Entre a década de 1890 e meados da década de 1950, parece seguro afirmar que a posição geral do 
adventismo era a de que Cristo encarnado possuía as mesmas tendências para pecar que todos os outros 
filhos de Adão" (Knight, 2005, p. 128). O mesmo escritor adventista ainda enfatizou mais o 
problema: 

“A questão da natureza humana de Cristo não se tornou controversa no adventismo senão a partir de 
meados da década de 1950. Até essa época, os escritores da denominação haviam concordado 
razoavelmente bem com Jones, Waggoner e Prescott no que diz respeito ao fato de Cristo ter 
vindo em carne humana, semelhante à de Adão caído, com todas as tendências pecaminosas da 
humanidade (Knight, 2004, p. 175). 

A identidade do atual Jesus adventista trafega sobre os trilhos de dois graves erros teológicos: a 
possível natureza human decaída e sua identificação com o arcanjo Miguel. Sobre estas duas 
graves distorções teológicas, demonstraremos haver uma clara incompatibilidade entre o Jesuus 
encontrado nas Escrituras e o crido pelos ASD. 

 

JESUS POSSUIU NATUREZA PECAMINOSA? 

Este talvez seja um dos maiores dilemas enfrentados pela IASD, que tem ainda sido alvo de 
longos debates dentro da própria denominação. A igreja ainda hoje se divide entre os defensores 
da posição "pré-lapsariana" (Jesus possuiria natureza humana semelhante à de Adão antes da 
queda), "pós-lapsariana" (Jesus possuiria natureza humana semelhante à de Adão após a queda) 
e da "natureza singular" (Jesus seria diferente de qualquer homem ante ou depois da queda, 
sendo, portanto, possuidor de uma humanidade única e incomparável). 

Esta discussão tem certa importância para os ASD, por possuir também uma íntima relação 
soteriológica (se Jesus não fosse completamente identificado com a raça que veio resgatar, não 
poderia ser o Salvador da mesma). Portanto, a identificação da natureza de Cristo possui 
implicações soteriológicas de razoável importância para os ASD. 
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Apesar de os ASD afirmarem que possuem apenas um credo, "a Bíblia, e a Bíblia somente", na 
prática a sua teologia sofre forte e completa influência dos escritos e pensamentos da Sra. White, 
e podemos perceber mais uma vez esta tendência, ao verificarmos que uma reflexão crítica mais 
aprofundada, com relação à "natureza pecaminosa" de Cristo, só se tornou alvo de grande 
interesse denominacional a partir da famosa "carta de Baker" escrita por EGW em meados de 
1896, e descoberta somente em 1950. 

Baker foi um pastor e evangelista da IASD na Tasmânia, e EGW lhe escreveu censurando 
algumas posições sobre a suposta natureza inclinada para a corrupção que Cristo possuiu. 
Parece-nos que Baker foi influenciado nesta posição teológica por preeminentes escritores e 
teólogos ASD da época, como E. J. Waggoner, W. W. Prescott e A.T. Jones. 

Sobre esta questão Woodrow W. Whidden declarou: "A descoberta e a primeira publicação da carta 
[de Baker], em meados de 1950, foram um alerta para as discussões sobre cristologia... até que a 
carta fosse publicada, ainda não havia ocorrido um debate significativo entre os defensores da 
pré-queda e da pós-queda no adventismo. Sua descoberta foi a principal causa do aparecimento da 
escola de pensamento pré-queda..."( Whidden, p. 78). 

É interessante notar, como uma Igreja que afirma possuir sua teologia baseada apenas na Bíblia, 
não possuía uma posição definida sobre este tema, e que SOMENTE a partir de uma carta de 
EGW é que o tema passou a ser discutido de forma mais significativa dentro da denominação! 

Seria a Bíblia de fato suficiente para a IASD, ou precisam de “auxílio" vindo da pena de EGW 
para compreender determinadas questões de cunho bíblico-doutrinário? Portanto, a chamada 
"escola pré-queda" só surgiu dentro do adventismo a partir da interpretação desta carta de EGW 
por aqueles que se incomodavam com a posição "pós-queda", anteriormente defendida de forma 
praticamente unânime por grande parte da denominação. E se esta carta não tivesse sido 
encontrada, continuaria a maioria dos líderes ASD a defender a posição absurda crida pelos 
proponentes da posição "pós-queda"? 

É importante termos em primeiro lugar uma definição biblicamente correta do que seria 
"natureza pecaminosa", para somente depois verificarmos as consequências da formação da 
cristologia deformada e distorcida criada pela IASD. 

Chamamos de "natureza pecaminosa" a tendência natural de autoinclinação para o pecado, 
herdada por todos nós como descendentes de Adão e Eva (Rm. 5.12-14). Este "estado natural" é 
adquirido desde a concepção, atingindo toda a raça humana (Sl. 51.5; Rm 3.9,23). Este estado, 
que todo descendente de Adão herda, aflige a natureza humana em vários aspectos físicos e 
emocionais: injustiça, afastamento da vontade de Deus, inutilidade para o serviço divino, 
maldade inata, desconhecimento do caminho da paz, falta de temor divino etc. (Rm 3.10-19, Is. 
64.6). Este "status herdado" passou a fazer parte da raça humana a partir da "queda" de nossos 
primeiros pais, os representantes da raça no Éden, quando desobedeceram à voz do Senhor (Gn. 
3.1-19). Consequentemente, só pode haver "natureza pecaminosa" se houver "natureza decaída", 
pois ambas representam a mesma categoria de natureza do ser: uma natureza corrompida, 
portanto, manchada pelo pecado! 

A própria IASD reconhece todas as implicações pecaminosas que envolvem o significado da 
palavra "queda", pois declara: "Quando é usada para designar a perda da liberdade humana provocada 
pelo pecado de Adão e Eva, a palavra queda traz o sentido de que o pecado nos rebaixou de um nível para 
outro - neste caso, de uma elevada condição moral e espiritual para outra de corrupção, opressão e 
escravidão... por causa da queda, o coração [humano] é mais enganoso que qualquer coisa e sua doença é 
incurável... A queda foi um ato de rebelião contra Deus e resultou na morte espiritual, física e eterna dos 
pecadores" (Rodriguez, p. 17,20,23). 

Como um ser com natureza decaída poderia possuir a santidade necessária para o resgate da 
raça humana, se ter uma natureza pecaminosa decaída implica em tudo isto que a própria IASD 
mencionou? 

Outro grave problema, com respeito a esta questão, repousa sobre as inúmeras afirmações 
contraditórias e dúbias criadas pelas autoridades gerais da IASD, principalmente a Sra. White, 
sobre esse assunto tão delicado. Em 1886, ela escreveu sobre o tema, e o famoso escritor e 
historiador adventista George R. Knight comenta: 
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"... Poucos meses depois da carta a Baker, ela [Ellen G. White] publicou na Review que Cristo "tomou sobre 
si nossa natureza pecaminosa". Depois, em 1900, ela tornou a escrever que "Ele tomou sobre si a natureza 
humana sofredora e caída, degradada e poluída pelo pecado". Essas não foram afirmações isoladas. Tanto em 
maio como em setembro de 1896, ela alegou que Cristo tomou nossa "natureza humana caída". Não existe a 
menor dúvida de que Ellen White cria que Cristo tomou sobre si, na encarnação, a natureza humana caída e 
pecadora" (Knight, 2004, p. 177). 

EGW ainda comenta sobre esse tema nos seguintes termos: "Exatamente aquilo que você deve 
ser, Ele [Jesus] o era em natureza humana. Ele tomou nossas fraquezas. Ele não somente foi feito carne, 
mas foi feito à semelhança da carne pecaminosa" (Seventh-Day Adventist Bible Commentary, Vol.5, p. 
1.124). 

EGW afirmou que Cristo não possuiu natureza semelhante às demais crianças: "Não era correto 
dizer, como o fazem muitos escritores, inclusive Jones e Waggoner, que Cristo era igual a todas as cnancas" 
(Youth’s Instructor, 8 de setembro de 1898 - citado em A Mensagem de 1898, p. 180). Mas, em outra 
outra ocasião, ela parece contradizer esta posição, ao afirmar que Cristo: "abençoou crianças que 
possuíam paixões como as dEle mesmo" (Signes of the Times, 09/04/1896 - Whidden, p. 173). Quais 
"paixões" possuiriam as crianças que fossem semelhantes às de Cristo? 

Em 1872, EGW fez uma afirmação semelhante com relação à natureza de Cristo: "Foi por ordem de 
Deus que Cristo levou sobre si a forma e a natureza do homem caído..." (Review and Herald, 31/12/1872). 
Em outra edição da Review and Herald, ela declarou: "O homem não podia fazer expiação pelo homem. 
Sua condição pecaminosa e caída constituiria uma oferta imperfeita, um sacrifício expiatório de menor valor 
que Adão antes de sua queda... Ele [Cristo] era perfeito e sem mancha de pecado. Não havia nEle mácula ou 
imperfeição" (17/12/1872). E mais: "Ele [Cristo] tomara sobre si mesmo a forma da humanidade com 
todos os seus males peculiares" (Signs of the Times, 4/1/1877). "Ele tomou sobre si mesmo a natureza 
caída e sofredora, degradada e maculada pelo pecado" (Youth's Instructor, 20/12/1900). 

Quando lemos tantas citações, entendemos o motivo da IASD ter opiniões tão confusas e 
divididas ao longo dos anos acerca desta questão, pois a própria EGW também as tinha! 

O livro Questões Sobre Doutrina, no tópico A Natureza de Cristo Durante a Encarnação (em seu 
comentário 'explicativo'), tenta solucionar a dificuldade em harmonizar os ensinos de EGW, 
propondo que ela compartilhava da teoria de Henry Melvill (p. 443,444), segundo a qual Jesus 
possuiria "debilidades inocentes" (dor, fraqueza, tristeza, e possibilidade de morrer), mas não 
"propensões pecaminosas" (tendência para pecar). 

O problema com a teoria acima exposta é que, segundo o próprio Melvill, Adão não foi 
possuidor, antes da queda, nem de "debilidades inocentes", nem de "propensões pecaminosas". 
Ou seja, Adão não possuiria 'dor', 'cansaço' etc. Mas quem disse que estas questões possuem 
relação direta com a questão da natureza pecaminosa? 

Quando lemos em Gênesis o relato da punição que recaiu sobre Eva, ali é mencionado que ela 
teria a suas "dores de parto" multiplicadas (Gn. 3. 16). E só se multiplica algo já existente! A dor é 
um dispositivo de 'segurança' orgânico que nos informa dos possíveis perigos que passamos ou 
poderemos passar, portanto o primeiro casal não possuía as chamadas 'debilidades inocentes' 
como teorizou Melvill. Também não é crível que um ser com uma natureza física como Adão não 
sentia cansaço, pois isso também é um dispositivo natural, que não possui conexão direta com o 
pecado, mas sim com o que significa humanidade em sua estrutura física plena. 

Outro grande problema, com relação a esta teoria da humanidade de Jesus, é que o mesmo 
estava sujeito à morte não só no aspecto sacrificial, pois encontramos nas Escrituras situações 
onde Jesus adiou sua própria morte (Jo. 8.58-59; 10.39). E, segundo o livro de Hebreus, Deus Pai 
lhe concedeu forças para que fosse livrado da morte até que chegasse o momento da cruz (Hb. 
5.7)! Portanto, hipoteticamente, o corpo de Jesus estava sujeito a sofrer as penalidades da morte, 
mesmo sem possuir qualquer mancha de pecado original. O que contraria a lógica comparativa 
da natureza humana do primeiro casal, pois a morte só passou a fazer parte das relações 
humanas a partir da queda (Gn. 3.19). 

O melhor caminho a trilharmos, com relação a essa doutrina tão delicada das Escrituras, é 
seguirmos o entendimento de Paulo sobre a natureza de Cristo: "a fim de conhecer plenamente o 
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mistério de Deus, a saber, Cristo" (Cl. 2.2). A dupla natureza de Cristo ainda nos é um grande 
mistério! 

Portanto, apesar dessa teoria nos auxiliar em certo sentido para a compreensão de que tipo de 
natureza era Jesus possuidor, ela falha em apresentar um quadro perfeitamente bíblico das 
condições humanas pré-queda. 

Segundo a IASD, Jesus possuiu natureza "decaída", mas sem pecar! Como alguém poderia 
herdar uma natureza pecaminosa decaída sem ser pecador, se a própria palavra "natureza" já 
aponta exatamente para aquilo que é inato ao ser? Para exemplificar de forma clara esta enorme 
contradição e distorção teológica da IASD, vejamos a seguinte declaração: 

"Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. Senão, não seria então "em 
tudo semelhante aos irmãos", não seria como nós, em tudo... De sua parte humana, Cristo herdou 
exatamente o que herda todo filho de Adão - uma natureza pecaminosa" (Estudos Bíblicos, p. 140-141). 

Diante de tais confusas e antibíblicas afirmações, poderíamos acreditar que a IASD crê no 
mesmo Jesus encarnado e revelado nas Escrituras? 

 

O QUE QUER DIZER CRISTO VIR "EM SEMELHANÇA DE CARNE PECAMINOSA"? 

Um dos mais comuns argumentos ASD, no que diz respeite à suposta "natureza pecaminosa" de 
Cristo, repousa sobre uma interpretação do texto de Romanos 8.3, que diz: “Porquanto o que fora 
impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em 
semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado; e, com efeito, condenou Deus, na carne, o pecado" 
(ARA). 

Notemos com atenção que o texto declara que Jesus veio em "semelhança" e não em "igualdade" 
da carne pecaminosa, o que demonstra apenas que o corpo que Cristo assumiu na encarnação 
era semelhante a qualquer corpo humano, mas não igual, pois, segundo as Escrituras, ele foi o 
único ser que viveu todo o curso de sua vida humana sem pecar, o que demonstra 
inegavelmente a singularidade de sua natureza humana. 

Um exemplo bíblico que demonstra que "semelhança" não deve ser confundida com "igualdade" 
é visto na citação de Gênesis 1.26, que diz: "Também disse Deus: Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme a nossa semelhança..." (ARA). O fato de Deus declarar, na criação do homem, 
que o mesmo seria feito à "imagem e semelhança" dele, implica possuir o homem divindade 
inata, e, portanto, os atributos incomunicáveis de Deus? Ou o texto bíblico está apenas 
declarando que o homem foi criado possuidor de características que foram transmitidas ou 
transferidas do Criador para si? 

O homem foi feito possuidor de características semelhantes de Deus, como poder criativo, 
natureza espiritual, volição, emoção intelecto etc. Da mesma forma, Jesus por ter vindo a este 
mundo "em semelhança de carne pecaminosa" não foi participante de uma humanidade igual a 
nossa, que fosse de alguma forma "decaída", ou mesmo "pecaminosa". 

Jesus possuiu uma natureza humana semelhante (não igual por causa das faculdades espirituais 
de Cristo, que eram superiores às de qualquer homem na História) à que Adão possuía antes da 
queda, mas sofredora e rodeada pela maldição do pecado, que atingira toda a esfera da 
existência da raça adâmica por tantos anos. Ele sofreu pelo nosso pecado, não pelos seus 
pecados, pois ele não os tinha, mas os dos homens escravizados naturalmente por sua condição 
humana decaída. 

O manual ASD Nisto Cremos, interpreta de forma errônea o texto de Hebreus 5.2, atribuindo a 
Cristo a declaração de que ele possuiu uma natureza "rodeada de fraquezas" (p. 71, 2003), 
quando o texto faz referência aos sumo sacerdotes, que precisavam fazer sacrifícios por si 
mesmo, por serem também pecadores. O que jamais ocorreu com Jesus, o Cristo (Hb. 5.1-5). 

Outro grave problema, gerado pela teologia do Jesus com 'probabilidades pecaminosas', é que 
este tipo de doutrina gerou outro desvio teológico no adventismo, o chamado "perfeccionismo", 
que era fruto do seguinte questionamento: se Jesus era humano da mesma forma e categoria que 
somos, e conseguiu vencer o pecado completamente, nós podemos viver uma perfeita vida de 
impecabilidade como ele também viveu. Este tipo de teologia acentuou as tendências legalistas 
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do adventismo, produzindo erros teológicos graves como a teologia da 'última geração‟, que 
apontava para a ideia de que a geração que presenciaria o fim deste sistema mundial, seria um 
geração perfeitamente capaz de resistir a qualquer tipo de apelo pecaminoso, tornando-se uma 
geração incorruptível que receberia o Senhor. 

Na resenha crítica do livro Perfection & Perfectionism, se afirma que: "Como amostra de que a 
controvérsia perfeccionista estava em franco andamento, apresentamos o registro da revista Ministry, em 
maio de 1969. Era um artigo de Robert Spangler, editor da revista. Em outubro do mesmo ano, a revista 
menciona Robert Brinsmead como proponente do ensino perfeccionista. A controvérsia continuou na 
década de 1970 e 1980, o que é comprovado por vários artigos sobre o tema da perfeição cristã e os enganos 

do perfeccionismo" (Parousia, 2. semestre de 2008, p. 81). 

Logicamente, esse seria mais um erro teológico do sistema adventista, gerado por uma 
cristologia deficiente, pois o próprio Jesus, ao falar de sua vinda no fim dos chamados "últimos 
dias", declarou: "Quando, porém vier o filho do homem, porventura achará fé na terra?" (Lc. 18.8). Jesus 
vem buscar uma igreja perfeitamente solidificada na fé, ou uma igreja enfraquecida pela falta de 
relacionamento com o Senhor e na apostasia? A pergunta retórica do nosso Mestre registrada em 
Lucas nos responde claramente isso. 

 

CRISTO PODERIA TER CEDIDO À TENTAÇÃO E AO PECADO? 

Esta é uma das questões que dividem as opiniões das pesquisadores e teólogos cristãos há 
séculos: teria Jesus possibilidade real de ceder à tentação e pecar? Segundo a IASD, sim. Vejamos 
o que declaram algumas de suas publicações: 

"Mas Jesus Cristo era o unigênito de Deus. Tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os 
pontos como a natureza humana é tentada. Podia ter pecado, podia ter caído, mas nem por um momento 
houve nele propensão para o mal" (A Mensagem de 1888, p. 176). 

"Em sua humanidade, Ele teve o mesmo livre-arbítrio que teve Adão no Eden" (Signs of the Times, 
20/12/1899). 

"Ele tornou-se sujeito à tentação, colocando em perigo seus atributos divinos" (Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, Vol. 7, p. 926). 

"Concordamos com Philip Schaff, que afirma: Houvesse ele sido dotado desde o princípio com absoluta 
impecabilidade, ou com impossibilidade de pecar, não poderia haver-Se tornado verdadeiramente homem, 
tampouco poderia constituir o modelo que devemos imitar..." (Nisto Cremos, p. 74). 

A última afirmação é estranha para uma igreja que diz basear seus ensinos na Bíblia, pois liga a 
natureza humana à condição necessária e real de pecar. Fica uma pergunta: E se Adão não 
tivesse caído em transgressão, não teria sido realmente humano? A sua completa condição 
humana dependia de ele estar ou não sujeito à "queda"? Se não, por que com Cristo teria de ser 
diferente? 

A Bíblia Sagrada nos informa que duas qualidades inerentes do Messias seriam: a justiça (Jr. 
23.5-6), e a prudência (Is. 52.13). Como estas Escrituras poderiam se cumprir integralmente, se 
houvesse uma possibilidade real de Jesus sucumbir à tentação? Haveria uma possibilidade real 
da palavra profética não se cumprir? Jesus disse que não (Jo. 10.35)! 

Quando a Bíblia afirma que Jesus foi tentado em todas as coisas "a nossa semelhança" (Hb. 4.15), 
não está afirmando que Jesus enfrentou a tentação da mesma forma que a enfrentamos como 
homens tentados, pois somos pecadores por natureza (Sl. 51.5; Rm. 5.12), e o Senhor não (IPe. 
2.21-22), mas que a "natureza" ou "qualidade" da tentação de Cristo seria a mesma das nossas. Na 
carne de Jesus não habitava uma natureza pecaminosa que o induzisse ao erro, como ocorre 
conosco como humanos (Rm. 7.15-20). 

A narrativa bíblica da tentação de Jesus encerra um princípio doutrinário importantíssimo com 
relação à tentação, informando-nos que, ao sermos tentados, devemos sempre recorrer à Palavra 
de Deus para suportarmos e vencermos as tentações e adversidades (Mt. 4.1-11), e é por isso que 
o Senhor Jesus é o nosso modelo fundamental de fé (Hb. 12.1-2). 

Alguém pode questionar: "se não fosse possível a queda de Jesus, não seria a sua tentação apenas 
uma farsa ou um teatro? "Devemos entender, porém, que o Diabo não era apto a compreender a natureza 
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de Cristo e consequentemente como reagiria à tentação, pois as coisas de Deus se discernem espiritualmente, 
e Satanás não é espiritual (ICo. 2.14). Porém, assim como Adão cedeu à tentação, o inimigo de nossas almas 
pensou ser possível derrubar o Filho de Deus, que é como um segundo Adão nas Escrituras (ICo. 15.21-22), 
e o grande Mistério de Deus (Cl. 2.2). Para Satanás, haveria uma possibilidade de o Senhor ceder, para o 
Senhor Jesus, não!" (Batista, p. 267, 268). 

A tentação do Senhor nos demonstra que ele possuía desejos que foram explorados por ocasião 
da tentação no deserto, pois em seu estado anterior possuía exaltação inerente a sua posição 
como Deus nos céus (Jo. 17.5), e agora estava entre os homens mesmo sendo divino (Cl. 2.9), 
fazendo uso limitando de suas prerrogativas divinas (Mt. 24.36). Como Jesus sentiu fome, desejo 
de retornar à sua posição de glória e possuía também como servo, dependência e submissão 
divina, Satanás o tentou exatamente nestas três áreas (Mt. 4.1-11). 

 

JESUS É O ARCANJO MIGUEL? 

Como mencionado, este é outro grave erro teológico da IASD, que apesar de não possuir base 
bíblica, precisa ser mantido, pois foi ensinado por EGW, e ela é de fato o espírito responsável 
pelo que se deve ou não crer no sistema adventista. 

EGW declarou: "Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse 
corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e 
levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe 
fosse tirada; Cristo, porém, não repreendeu o seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de 
Deus houvesse caído. Mansamente remeteu-o ao seu Pai, dizendo: O Senhor te repreenda" (Primeiros 
Escritos, 1988, p. 164). 

EGW claramente identifica de forma errônea Cristo com Miguel, fazendo parecer que ambos são 
a mesma pessoa, quando a Bíblia não defende em hipótese alguma tal ideia. Miguel é o único 
arcanjo mencionado na Bíblia por nome (Jd. 9), apesar de não ser o único ser possuidor de uma 
posição exclusiva como arcanjo, como é claramente compreendido a partir da leitura de Daniel 
10.13, que diz: "Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por vinte e um dias; porém Miguel, um dos 
primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia (ARA). 

Apesar de não sabermos o nome dos outros arcanjos, sabemos que os mesmo existem (a 
literatura judaica menciona sete). Se Miguel é chamado de "um dos primeiros príncipes", é 
porque o mesmo não possui uma posição exclusiva como arcanjo no céu, o que não se harmoniza 
de forma alguma com a posição exclusiva ocupada por Jesus no reino celestial, em virtude de 
possuir, por exemplo, o título de "unigênito" (do grego monogenés - "único do tipo") de Deus, o que 
significa que somente ele é detentor de uma relação singular com seu Pai celestial (Jo. 1.14,18). 

Miguel é chamado de príncipe protetor da nação de Israel (Dn 12.1), Jesus é chamado de "Rei dos 
reis e Senhor dos senhores" (Ap. 17.14). 

Outro grave erro da "profetisa" da IASD é afirmar que a ressurreição e ascensão de Moisés, que 
segundo ela se deu séculos antes mesmo do nascimento, morte, ressurreição e da ascensão de 
Cristo, o colocaram na posição de ser "as primícias dos que dormem", e o "primogênito dos 
mortos", em lugar do Senhor, sendo esta ideia completamente contrária à doutrina bíblica (ICo. 
15.23, Ap. 1.5). Moisés então, segundo a própria Sra. White, recebeu um corpo espiritual 
ressuscitado antes de Jesus, o que claramente contradiz as Escrituras! 

Miguel é um arcanjo, o que significa que o mesmo só pode ser um anjo, pois a palavra "arcanjo" 
significa "anjo chefe" (Dicionário Bíblico, Paulus, p. 70). Como o nome "Arquelau" significa "chefe 
do povo", e como arcebispo é um bispo que lidera outros bispos. Mas a IASD, para anular esta 
verdade, redefiniu o significado de arcanjo declarando: "Miguel é um dos nomes de Jesus... não como 
o anjo chefe, mas como o governante dos anjos" (Seventh-Day Adventist Bible Commentary, p. 706, Vol. 
7, citado em Wiebe, p. 234). 

Miguel, segundo as Escrituras, não foi capaz de repreender a Satanás no episódio da disputa do 
corpo de Moisés (Jd. 9), mas Jesus, quando esteve entre nós, mesmo estando em posição inferior 
à dos anjos (Hb. 2.7), foi capaz de repreender a Satanás, o tentador (Mt. 4.10-11). Se Jesus é 
Miguel, o arcanjo, por que com a glória pertinente a sua posição nos céus foi incapaz de 
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repreender o próprio Diabo, quando numa posição inferior como homem sem a glória devida o 
fez (Jo. 17.5)? 

 

Outro texto interpretado de forma distorcida pelos ASD é ITs. 4.16 que diz: "Porquanto o Senhor 
mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos 
céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro" (ARA). 

Os ASD afirmam que este texto seria um prova incontestável de que Jesus é Miguel, o arcanjo, 
pois o texto declara, segundo os ASD, que Jesus virá com "a voz do arcanjo". O texto menciona 
que Cristo tem "a voz do arcanjo", ou que ele dará ordem aos seus anjos na sua vinda, que têm 
sobre si um arcanjo que bradará? Essa interpretação se harmoniza perfeitamente com a vinda de 
Cristo mencionada em Mateus 24.31, que diz: "E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de 
trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus" 
(ARA). 

Uma prova clara de que Jesus e Miguel são seres distintos se encontra também no relato da visão 
que Daniel teve no capítulo 10.2-21, onde são mencionadas quatro seres: Daniel (v. 2), um anjo 
(v. 10,11), Miguel (v. 13,21) e um "homem vestido de linho" (v. 5), que de acordo com a descrição 
do mesmo ser em Apocalipse, é possivelmente Jesus (Ap. 1.13-16). 

O texto lido na sua íntegra, levando em consideração o contexto, deixa clara a ideia de que o 
"homem vestido de linho" não é o mesmo arcanjo que veio em auxílio do mensageiro do Senhor 
enviado em resposta ao clamor do profeta. O anjo que fala com Daniel identifica Miguel como 
sendo o príncipe dele (Dn. 10.21), por ser Miguel o defensor da nação de Israel (Dn. 12.1). 
Portanto, a expressão hebraica sar (príncipe) que é usada não só para se referir a seres angelicais 
(Dn. 10.13), mas também para autoridades humanas (Dn. 1.7-9) possui um sentido variado no 
livro de Daniel. Em nenhuma das visões que Daniel tem de Cristo o título "príncipe” lhe é 
atribuído. Jesus é chamado "o príncipe dos príncipes" (Dn. 8.25) e não apenas "príncipe", como 
Miguel. 

Declarar que Jesus é Miguel, pelo simples fato do nome Miguel significar "quem é semelhante a 
Deus?" é ignorar duas verdades bíblicas: (1) Jesus não é semelhante a Deus, mas sim igual (Fp. 
2.5,6); (2) A Bíblia faz menção de várias pessoas com este mesmo nome (Nm. 13.13; IICr. 21.2; 
ICr. 5.13, 6.40). Isto faria essas pessoas divinas? 

 

O ANJO DO SENHOR DE ZACARIAS 3.1-2 É JESUS? 

Os ASD constantemente tentam fazer uma conexão direta entre os textos de Zacarias e Judas, 
onde é declarado: "Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim o Senhor, que 
escolheu Jerusalém, te repreenda; não é este um tição tirado do fogo?" (Zc. 3.2). 

"Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não 
ousou pronunciar juízo de maldição contra ele; mas disse: O Senhor te repreenda" (Jd. 9). 

Conectar esses dois textos é de suma importância para a hermenêutica adventista, mantenedora 
da visão particular que têm da natureza de Jesus Cristo, pois por meio desse suposto paralelo de 
interpretação do "anjo do Senhor" com Miguel, o Arcanjo, os ASD estabelecem uma suposta 
relação entre as pessoas dos textos. Mas será que ambos os textos apoiam tal ideia? Vejamos os 
textos onde surge a expressão "o anjo do Senhor" no contexto geral, e depois no contexto 
imediato de Zacarias, e removamos quaisquer dúvidas. 

A expressão "o anjo do Senhor", que aparece algumas vezes no Antigo Testamento, não é usada 
de forma exclusiva para fazer menção a uma possível teofania. Alguns textos bíblicos indicam 
que "o anjo do Senhor" pode ser apenas um mensageiro, ou porta-voz humano, que se apresenta 
de forma natural para cumprir uma missão profética: João Batista (Ml. 3.1), que no texto paralelo 
do Novo Testamento é designado de "o meu [do Senhor] Mensageiro mal’ak (Mt 11.10) e o 
profeta Ageu chamado de "o Mensageiro do Senhor" (literalmente "o mal’ak [anjo, mensageiro] 
de YHVH [Iavé] - Ag. 1.13). 

Como percebido, a expressão "mensageiro", tanto no original hebraico (mal’ak) quanto no grego 
(angelos), pode ser traduzia: também por "anjo". Portanto, dependendo do contexto, pode ser 
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compreendida como sendo um ser sobrenatural (um "anjo" ou apenas um ser natural - um ser 
humano designado para trazer determinada mensagem do Senhor, ou mesmo de um agente 
humano (ver Gn. 32.3-4). 

É verdade que o chamado "anjo do Senhor", ou o "anjo de Deus", algumas vezes parece 
confundir-se com o próprio Deus (Gn. 16.7-13; Jz. 6.11-23), mas não podemos, a partir desse fato, 
afirmar que em TODOS os casos em que essa expressão aparece esteja fazendo referência a Deus. 
A expressão "o anjo do Senhor", encontrada mais no Antigo Testamento, não é, portanto, 
obrigatoriamente sinônimo de algum tipo de "teofania". 

Outro fato curioso, a respeito desse misterioso ser, é que o mesmo aparece também no Novo 
Testamento, mesmo após a concepção de Jesus, afirmando a José que a criança que Maria 
carregava no ventre havia sido gerada pelo Espírito Santo. Demonstrando, pelo menos nessa 
ocasião, não ser o próprio Jesus em algum tipo de manifestação "teofânica" (Mt. 1.20-24). 

A referência mencionada de Zacarias (3.1-2) deve ser analisada a partir da leitura criteriosa 
também dos versículos anteriores e posteriores com relação ao texto. Alguns detalhes devem ser 
percebidos: 

I. O "anjo do Senhor" é identificado como apenas um anjo enviado pelo Senhor, e não o 
próprio Senhor que fala com Zacarias (1.12-15); 

II. Dois anjos aparecem no relato, o do capítulo um que se retira (chamado de "o anjo do 
Senhor"), e o do capítulo dois, que dá uma ordem ao "anjo do Senhor", portanto não poderia ser o 
'anjo do Senhor' o próprio Senhor que recebe uma ordem de um anjo comum (2.3,4); 

Ademais, identificamos alguns personagens no texto: um anjo (que fala com Zacarias), o sumo 
sacerdote Josué, o anjo do Senhor e Satanás. O ser que repreende a Satanás é o próprio Senhor, 
chamado de 'o anjo do Senhor' em algumas traduções, apesar do original hebraico não trazer 
esta expressão (3.2). 

O texto de Judas 9 menciona apenas um ser angelical (Miguel, o arcanjo), invocando a 
repreensão do Senhor contra Satanás, o que é claramente identificável no texto, e que não faz 
paralelo com Zacarias 3.2, a não ser que assim os exegetas ASD o queiram. O texto de Judas não 
afirma que o Senhor repreendeu Satanás, como ocorre em Zacarias, mas que Miguel invocou o 
Senhor para repreender a Satanás, e a identificação de Miguel com o Senhor dependerá primeiro 
de uma interpretação dos personagens como sendo o mesmo, o que é contrário às informações 
bíblicas como já visto. 

Se Jesus é Miguel, por que precisou invocar o Senhor para repreender a Satanás, se como homem 
(portanto, inferior aos anjos [Hb. 2.7-8]) repreendeu Satanás durante a tentação no deserto (Mt. 
4.10-11)? 

 

JESUS E SATANÁS POSSUEM RELAÇÃO NA OBRA DE ELIMINAÇÃO DOS PECADOS? 

Como já visto no capítulo que tratou da doutrina do "juízo investigativo", os pecados lançados 
no santuário celestial, segundo os ASD, terão que ser removidos no período final do juízo 
pré-advento. Assim a questão da justiça divina será finalmente vindicada, pois todos os pecados 
serão lançados sobre Satanás, o instigador dos mesmos. A IASD explica esta delicada doutrina 
nos seguintes termos: "Viu-se também que, conquanto a oferta pelo pecado apontasse para Cristo como 
sacrifício, e o sumo sacerdote o representasse como mediador, o bode emissário tipificava a Satanás, autor do 
pecado e sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando o sumo 
sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-os 
sobre o bode emissário. Quando Cristo, por virtude do mérito de seu próprio sangue, remover os pecados de 
seu povo do santuário celestial, no encerramento de seu ministério, Ele os colocará sobre Satanás que, na 
execução do juízo, deverá arrostar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra desabitada, 
para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de 
Deus e de seu povo, e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores" (White, 2009, 
P-414). 
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Portanto, segundo a IASD, os pecados do POVO DE DEUS serão lançados sobre Satanás, para que 
seja concluída a fase final de eliminação dos pecados, postos sobre o grande instigador e 
causador dos mesmos. 

A declaração da Sra. White nos leva a crer que se a salvação só será finalmente obtida após a 
conclusão final do juízo, que segundo ela ocorrerá somente após o lançamento dos pecados dos 
justos sobre Satanás, o mesmo possui importante função no que diz respeito à remoção final dos 
pecados, tendo, portanto, importante papel SOTERIOLÓGICO dentro do sistema apresentado 
pela IASD. Satanás, portanto, será o agente de finalização e remoção do pecado de culpa dos 
santos, como o era simbolicamente o bode emissário em Levítico 16! Se sem o envio do bode 
emissário à "terra solitária" não poderia haver a conclusão final do ritual de purificação e perdão 
da nação, e este bode simboliza Satanás, então podemos declarar que sem Satanás não haverá a 
expiação final dos pecados dos salvos segundo a IASD! Contrária a esta ideia blasfema e 
absurda, as Sagradas Escrituras afirmam que somente Jesus carrega os pecados dos salvos, 
declarando-os justos diante de Deus (Is. 53.4; IPe. 2.24). 

A identificação do personagem "Azazel", como fazendo referência a um demônio que é líder de 
uma hoste de demônios, que é punido por sua rebelião com outros anjos que abandonaram a sua 
própria habitação, para se relacionarem sexualmente com as filhas doa homens e encherem toda 
a terra de violência, faz parte das narrativas mitológicas e pré-cabalísticas da demonologia do 
judaísmo posterior, que influenciou, por exemplo, o livro pseudoepígrafo de Enoque (8.1-9; 
10.3-4). 

O mais interessante, na interpretação do ritual do santuário de acordo com a IASD, é a grande 
semelhança com a figura de "Azazel" mencionada no livro de Enoque. Segundo esse 
pseudoepígrafo, o Senhor teria dito ao anjo Rafael: "A ele [Azazel] atribuí todos os pecados" (10.4) e 
"Amarra Azazel de mãos e pés... Cava um buraco no deserto de Dudael e atira-ao fundo" (10.3). 

Um ser sobre quem seriam atribuídos todos os pecados também seria lançado num buraco no 
deserto! Será que não foi essa a origem desta doutrina antibíbhca proposta pela IASD? É óbvio 
que, se o ritual mencionado na Bíblia onde se vê a atuação de 'Azazel' fizer referência simbólica a 
Satanás, o cumprimento do tipo deve possuir relação em sua totalidade com o antítipo. Mas é 
isso que vemos nas características demonstradas na Bíblia acerca de Azazel'? 

Segundo as Escrituras, o bode Azazel atuaria simbolicamente, efetuando duas obras no dia da 
purificação: como oferta pelo pecado (Lv. 16.5) e meio de expiação dos pecados (Lv. 16.10). A 
pergunta é: poderíamos atribuir essas duas obras (ser oferta pelo pecado e meio de expiação pelo 
pecado) de alguma forma a Satanás? Poderiam os ASD apontar pelo menos um único texto 
escriturístico, onde se atribui tais obras ao Diabo? Se a Bíblia menciona essas obras como atributo 
exclusivo de Cristo em prol dos pecadores arrependidos, como poderíamos acreditar que 
Satanás teria participação em obras de importância essencial para a salvação (IJo. 2.2)? 

A palavra hebraica usada no texto de Levítico 16.22, se referindo ao ato simbólico de remoção 
dos pecados da nação de Israel, é nasa, que significa: carregar embora, remover, tomar, suportar 
etc. Sendo, portanto, a mesma palavra usada no original bíblico para representar a obra realizada 
por nós na pessoa de Cristo, no que diz respeito à remoção do pecado (Is. 53.4,12). Dizer que 
mesmo que as palavras mencionadas nos textos de Isaías e Levítico (nasa) sejam a mesma, o texto 
de Levítico não menciona os pecados sendo lançados finalmente sobre o bode, mas carregado 
para a terra solitária (deserto), o que não diria o texto de Isaías com relação a Cristo (que carrega 
os pecados sobre si mesmo e não para outro lugar), não resolve a questão, pois não existe esta 
diferença na gramática hebraica com relação à palavra nasa. 

Segundo o famoso exegeta medieval R'Shlomo Yitzchaki (Rashi), o nome Azazel simboliza força e 
poder. E era o nome de um imenso e majestoso penhasco. Podemos, portanto, entender que esta 
interpretação de Azazel como símbolo de 'Satanás' ou de um demônio que vivia no deserto, e 
que conduziria simbolicamente os pecados da nação arrependida no dia da purificação, não era 
nem mesmo aceita por grandes autoridades da exegese judaica, como também comentado no 
Midrash de Levítico. 

Algo que não podemos perder de vista, para uma compreensão mais objetiva e elucidativa do 
'tipo‟ mencionado no capítulo 16 de Levítico, é que temos no capítulo 14 (versículos 48-53) do 
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mesmo livro uma descrição do ritual de purificação de uma casa com mofo, onde se fazia o uso 
de duas aves (uma que era morta e outra lançada viva em campo aberto fora da cidade), para 
fazer "propiciação" pela casa. 

Se as Escrituras tratam Jesus como sendo o antítipo do tipo do agente de "propiciação", por que 
não admitirmos que ambas as referências fazem alusão a Jesus, tanto no papel de remidor como 
de removedor da impureza do pecado? Por que simplesmente não admitir que os rituais 
integralmente apontassem para a dupla obra de Cristo em favor dos pecadores, se Isaías coloca a 
obra do afastamento do pecado de culpa como algo exclusivamente divino (Is. 43.25 e 44.22)? 

 

CONCLUSÃO 
Confundir Satanás com Azazel tem se demonstrado uma teologia infundada e especulativa, que 
tem sido o parâmetro 'exegético' da IASD ao longo dos anos, conduzindo muitos ao erro, e até 
mesmo à apologia desse tipo de doutrina blasfema, que quando avaliada detalhadamente expõe 
os graves problemas teológicos permanentes na IASD. Sem dúvida alguma, essa soteriologia 
possui alguns desdobramentos perigosos ao atrelar a conclusão final da obra soteriológica em 
prol dos penitentes à figura do diabo. 

Portanto, segundo a IASD, só haverá eliminação completa dos pecados da hoste dos remidos 
quando Satanás receber todos os pecados dos mesmos sobre si, para serem finalmente 
destruídos! Tentar fugir desta tendenciosa interpretação é algo completamente impossível para a 
IASD, pois ela estaria descartando por completo uma interpretação "inspirada" de EGW, o que 
equivaleria a rejeitar à própria voz de Deus! 

Dizer acreditar em Jesus, e redefinir sua natureza e obra, apresentando outra pessoa estranha às 
Escrituras, é uma das principais armas doutrinárias das chamadas seitas pseudocristãs, que 
constantemente afirmam crer na Bíblia, mas frequentemente redefinem as doutrinas centrais do 
Cristianismo bíblico, apresentando, por exemplo, outro Jesus (IICo. 11.4). Umas das provas 
destas redefinições ASD é a afirmação de que Jesus é o anjo do capítulo 10 do livro de Apocalipse 
(Nunes, p. 131; Blanco, p. 1.305). Se Jesus é um anjo, como pode ser Deus? Se Jesus é um anjo, 
como poderiam TODOS os anjos de Deus adorá-lo (Hb. 1.6)? Natureza angelical é o mesmo que 
natureza divina? Segundo a IASD, parece que sim. 

 

 

6.  O  MITO DA IMORTALIDADE CONDICIONAL 
O movimento milerita, desde os seus primórdios, ajuntou em torno de si uma razoável 
quantidade de ministros cristãos de várias denominações. No início, a única doutrina crida por 
eles era a da "iminente volta de Cristo". Portanto, não era o "milerismo" um movimento de cunho 
sectário, possuidor de um conjunto de crenças bem definidas a combater o Cristianismo bíblico, 
mas antes um movimento que produziu um alvoroço religioso sobre a "parousia" de Cristo, cujas 
proporções foram desastrosas para milhares de pessoas. Entre os vários participantes deste 
grande alvoroço religioso, estava um pastor metodista por nome George Storrs. Ele foi um dos 
maiores responsáveis pela elaboração de uma teologia antropológica adventista nos anos que 
viriam. Será ele que elaborará as bases daquilo que seria adotado pela IASD como uma 
concepção realmente correta da natureza humana. Sobre este episódio na história adventista, 
George R. Knight comenta: 

"O adventismo sabatista recebeu esta concepção antropológica de duas fontes: uma foi o ensino de George 
Storrs. Ministro metodista, Storrs ficou convencido em 1840, após vários anos de estudo da Bíblia, que uma 
pessoa não possui imortalidade inerente, mas a recebe somente como um dom por meio de Cristo" (Knight, 
2005, p. 73). 

George Storrs foi amigo de Charles T. Russel (fundador das Testemunhas de Jeová) nos anos 
seguintes, e até mesmo um periódico das Testemunhas de Jeová trouxe uma nota da redação 
lamentando seu precário estado de saúde: 

"Nosso irmão [George Storrs], por um longo tempo editor do "The Bible Examiner", é conhecido pela 
maioria de nossos leitores, o mesmo tem sido obrigado por uma severa doença a parar com seu jornal. Ele 
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sem dúvida sente, assim como nós, que deveria continuar a proclamação do amor de Deus por todas as suas 
criaturas, ainda tendo muitas razões para agradecer a Deus por ser um privilegiado em gastar sua vida tão 
longa [no ministério] e ser alguém tão consagrado ao Mestre" (The Watchtower [A Sentinela], janeiro 
de 1880). 

As próprias Testemunhas de Jeová confirmam também a influência de Storrs na teologia de 
Russel nos seguintes termos: "Russel mencionava bem abertamente a ajuda que recebera de outros no 
estudo bíblico. Não só reconhecia estar endividado com o adventista Jonas Wendell, mas referia-se com 
afeto a duas outras pessoas que o ajudaram no estudo da Bíblia... George W. Stetson era zeloso estudante da 
Bíblia e pastor da Igreja Cristã do Advento, em Edinboro, Pensilvânia, EUA. O outro, George Storrs, era 

editor da revista "Bible Examiner" (Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, p. 45). 

A antropologia da IASD é basicamente monista - o monismo é a posição antropológica que 
defende a unidade absoluta do ser humano como um todo, nada, portanto sobrevive à morte do 
corpo. Para os monistas, que podem ser chamados também nihilistas, o ser humano é composto de 
elementos que separados não mantêm nem possuem personalidade. O famoso pregador ASD 
Alejandro Bullón explica esta confusa doutrina nos seguintes termos: 

"O ser humano pensante e vivo só aparece quando o pó e o sopro divino se juntam. É como a luz elétrica. A 
energia que passa pelo fio não é luz. Mas quando a energia se junta à lâmpada, então aparece a luz elétrica. 
E o que acontece quando a luz se apaga? A lâmpada está ali. A energia, também. Mas, quando por meio de 
uma chave separamos ambas, a luz desaparece. Isso nos ajuda a entender que não existe espírito vivo e 
pensante depois que o homem morre" (Bullón, p. 82). 

Por que os ASD crêem nessa doutrina estranha às Escrituras? A resposta é simples, EGW a 
confirmou, e isso é motivo suficiente para crerem em mais esse mito adventista. Vejamos a 
opinião dela sobre esse tema: "O único que prometeu vida na desobediência foi o grande enganador. E a 
declaração da serpente no Éden: "Vocês não morrerão coisa nenhuma!", foi o primeiro sermão pregado sobre 
a imortalidade da alma. Toda esta assertiva, repousando apenas sobre a autoridade de Satanás, ecoa dos 
púlpitos e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como o foi pelos nossos primeiros pais" 
(White, 1996, p. 306). 

O próprio pastor Alejandro Bullón reafirma esta mesma declaração de EGW nos seguintes 
termos: "Se a Bíblia é tão explícita ao afirmar que, quando o ser humano morre, acaba a vida para ele, de 
onde vem a ideia de que a vida não acaba, e que o espírito continua vivendo após a morte? Voltemos à origem 
de tudo, no jardim do Éden. Deus disse ao ser humano que não devia tocar no fruto da árvore da ciência do 
bem e do mal porque, no dia em que o fizesse, certamente morreria. Mas então vem o diabo, disfarçado em 
serpente e diz: "Não morrereis". Aquele foi o início da teoria de que o homem não morre. Foi o inimigo de 

Deus o pai dessa ideia, que hoje está em voga como nunca, até no meio cristão (Bullón, p. 82). 

 

O QUE A BÍBLIA REALMENTE ENSINA? 

Ao contrário do que sustenta a IASD, com seu mito da "imortalidade condicional", a Bíblia é 
explícita ao declarar a imortalidade da alma humana. Os termos bíblicos usados para descrever 
essa essência de nossa natureza interior são: alma (hebraico nefesh e grego psyché) e espírito 
(hebraico ruah e grego pneuma). 

Apesar de haver um longo debate teológico acerca da suposta diferença ou não de tais entidades, 
no que diz respeito às suas funções e finalidades (alguns cristãos são dicotomistas crêem que o 
ser humano é composto de apenas duas partes, corpo e alma, sendo o espírito o mesmo que a 
alma), outros são tricotomistas (crêem que o homem é constituído de três partes distintas, sendo 
a alma diferente do espírito), tanto uma quanto a outra posição sustentam a personalidade do ser 
independente de haver vida no corpo. 

Apesar de às vezes vermos textos bíblicos onde a palavra "alma" é retratada como não sendo 
uma parte do ser humano que sobreviva à morte do corpo (às vezes é mencionada como sendo o 
próprio ser vivo (Gn 2.7), o sangue (Lv 17.14) etc.), as Escrituras são enfáticas ao declarar que a 
"alma" não é a própria pessoa, sendo, portanto, entidades distintas. 

A seguir, mencionamos onze questões a serem respondidas pelos ASD, bem como alguns textos 
que retratam a existência da alma e do espírito, com sua individualidade consciente, à parte do 
corpo: 
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I. Jesus declarou que não deveríamos temer os que matam o corpo, mas não conseguem matar 
a alma, e que deveríamos temer somente aquele que pode arruinar a alma no inferno (Mt. 10.28). 
Se a alma fosse o próprio ser, quem matasse a alma poderia também matar o corpo. Mas por que 
Jesus declara que alguém pode matar um sem arruinar o outro? 

II. João viu as almas dos mortos e decapitados por causa da palavra de Deus (Ap. 6.9-11; 20.4). 
O texto é claro ao mencionar a "alma", inclusive enfatizando a sua consciência após a morte. O 
mesmo apóstolo declarou que havia sido arrebatado em "espírito" no dia do Senhor (literalmente 
"Eu estava em espírito" (Ap 1.10). Se o espírito é apenas a "força vital" ou o "fôlego de vida" ,como 
declara a IASD, João morreu ao ter o seu "fôlego" arrebatado (retirado) pelo Senhor? Se estava 
morto, e portanto inconsciente, como pôde descrever o que viu e ouviu no céu (Ap. 1.10-20; 
17.3)? 

III. Paulo, ao mencionar os sofrimentos que estava passando, declarou que seria melhor partir e 
estar com Cristo (segundo a Bíblia, Jesus está no céu – Lc. 24.51; Hb. 1.3) a permanecer no 
"corpo". Se não houvesse nada do apóstolo que sobrevivesse à morte do corpo, com ele poderia 
declarar que preferia "partir" a permanecer na carne? 

IV. Pedro, o apóstolo, afirmou que o Senhor Jesus lhe havia revelado que o mesmo deixaria em 
breve o seu "tabernáculo", que de acordo com a Bíblia era o seu próprio corpo IIPe. 1.13-15), pois 
a palavra grega para tabernáculo (skene) aparece nas Escrituras com referência tanto à ideia de 
corpo (como local de morada da alma – IICo. 5.1), como o tabernáculo (local de "morada" divina 
– At. 7.46-47). Se abandonar o "tabernáculo" é o mesmo que partir do corpo, como não existiria 
alma imortal que sobreviva após a morte? 

V. Paulo, o apóstolo, declarou de forma explícita que estava habitando nma morada 
temporária que era o "corpo", mas que preferiria deixá-lo para habitar com o Senhor (IICo. 5.6-8). 
Também afirmou que estava angustiado em habitar neste "tabernáculo" temporário, o corpo, 
desejando ser transformado para a habitação celestial (IICo. 5.1-4). O erudito W. E. Vine declara 
sobre esta referência: "skenos é usado metaforicamente como o "tabernáculo" da alma" (Vine, p. 1009). 
Se nada sobrevivesse à morte do corpo, como ensina a IASD, por que o apóstolo fala que não 
desejava se "despir", mas sim ser absorvido pela vida num corpo espiritual? A expressão "ser 
despido" (v. 4) não seria uma alusão a abandonar o corpo em espírito, ou sofrer os danos da 
morte (v. 6)? 

VI. Paulo afirma que conheceu um homem, havia quatorze anos, que tinha sido arrebatado 
(levado repentinamente) ao terceiro céu (IICo. 12. 2). Ele declara que não sabia se tal homem 
havia sido arrebatado "no corpo" ou "fora do corpo", e que o mesmo por ocasião do seu 
arrebatamento tinha ouvido coisas inefáveis, as quais não seria lícito a pessoa alguma falar (IICo. 
12. 2-3). Se não existe vida consciente fora do corpo, por que Paulo não tem certeza se tal pessoa 
estava no corpo ou fora dele? Se nenhuma parte consciente do homem sobrevive à morte do 
corpo, como poderia tal homem (talvez fora do corpo) ter ouvido coisas inefáveis no céu? 

VII. Davi, nos Salmos 42.12 e 43.5, declara que a sua "alma" estava abatida dentro dele. Se a alma 
é o próprio ser, como poderia está abatida dentro do próprio Davi? 

VIII. Na ocasião da "transfiguração", os apóstolos viram Moisés (Mt. 17.1-4), que de acordo com 
as Escrituras havia morrido (Dt. 34.4-7; Js. 1.1-2). Se nada sobrevive à morte do corpo, o que foi 
visto no momento da transfiguração? Se Moisés apareceu, e não tinha sido ainda ressuscitado 
(contrário ao que foi ensinado pela Sra. White ao afirmar que Moisés foi ressuscitado antes do 
Senhor, pois somente Jesus é a "primícia dos que dormem" - ICo 15.20 - e o "primogênito dos 
mortos" - Ap. 1.5), o que foi visto pelos apóstolos do Senhor? 

Até a Advent Review publicou um artigo confirmando que Moisés realmente esteve no monte da 
transfiguração: "Moisés estava no monte da transfiguração. A ele foi permitido ouvir a mesma voz que 
falou os Dez Mandamentos, quando ele estava no monte Sinai, e naquela ocasião ele viu aquele que falara 
[com ele]" (Advent Review, p. 2, 25 de junho de 1867). 

Alguns, tentando eliminar ou reduzir a força do texto de Mateus 17, afirmam que tudo foi 
apenas uma "visão" dos apóstolos no monte, pois a expressão "visão" (grego orama) aparece em 
Mateus 17.9, para explicar a aparição no monte da transfiguração. Devemos lembrar que a 
mesma expressão também aparece no original grego para mencionar a natureza da aparição do 
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Senhor na sarça a Moisés (LXX), e a aparição do anjo que libertou Pedro da prisão, portanto 
todas estas aparições foram manifestações reais. Será que Paulo, ao afirmar que teve uma "visão" 
de Jesus Cristo no caminho de Damasco, quer dizer que não o viu de fato (At. 26.19)? 

IX. As Escrituras Sagradas apontam para a clara distinção existente entre "fôlego de vida" e 
"espírito". O Senhor declara no livro do profeta Isaías: "Assim diz Deus, o SENHOR, que criou os 
céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz; que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o 
espirito aos que andam nela" (42.5); "Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei 
continuamente; porque, do contrário, o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida, que eu criei" 
(57.16). Seria o "espírito" apenas o "fôlego de vida", ou uma entidade distinta do mesmo? "Fôlego 
de vida" pode ser considerado o mesmo que "espírito", à luz destas declarações encontradas em 
Isaías? 

X. A Bíblia declara que somente o "espírito" humano conhece os desígnios do próprio homem 
(ICo. 2.11). A palavra traduzida por "saber" ou "conhecer" encontrada no texto (grego oida) é 
mencionada várias vezes na própria epístola de Paulo, com referência ao conhecimento 
obviamente consciente de algo (conhecimento exato e suficiente acerca de Cristo – ICo. 2.2); 
conhecimento do próprio papel cristão por meio da obra de habitação do Espírito Santo (ICo. 
3.16); falta de conhecimento ou dúvida sobre a salvação do cônjuge (ICo. 7.16). Como os ASD 
podem afirmar que o "espírito" é apenas um "fôlego de vida", ou "força vital" desprovida de 
qualquer tipode personalidade ou conhecimento? Alguém já viu uma força vital conhecer algo? 

XI. De acordo com a IASD, Jesus assumiu natureza humana semelhante à nossa, e todo ser 
humano após a morte, segundo eles, deixa de existir. Então Jesus, a partir de sua morte na cruz, e 
durante os três dias que seu corpo permaneceu no sepulcro, também teria deixado de existir? Se 
Jesus é eterno, portanto sem fim de existência, teria deixado de existir durante o curto período de 
sua morte? Se assim o foi, então que tipo de ser 'eterno' era Jesus? Jesus teria perdido seu atributo 
divino (eternidade) durante a encarnação? Se o Jesus humano continuou existindo em espírito, 
por que o mesmo não ocorreria conosco após a morte, se ele foi semelhante a nós em sua 
completa humanidade? 

Alejandro Bullón, insistindo em tal teoria, declara que o "espírito" não é uma entidade 
consciente, pensante, mas sim nosso fôlego, sopro ou ar : "A palavra hebraica usada para espírito é 
ruach, que quer dizer exatamente "sopro", e nada mais. Em grego, que é outra língua bíblica, a palavra 
usada é pneuma, de onde vem a palavra "pneu", e que também quer dizer ar, sopro, fôlego, e nada mais" 
(Bullón, p. 82). 

O escritor ASD declara que as palavras "espírito", tanto no hebraico como no grego, têm apenas 
estes significados. Se isso é verdade, então Deus, que é espírito (Jo. 4.24), os anjos (Hb. 1.14) e os 
demônios (Ap. 16.13-14), que também são espíritos, apenas seriam "fôlegos" ou "sopros", 
portanto entidades impessoais? Se o "espírito" (grego pneuma) é simplesmente o mesmo que "ar", 
"fôlego", "vento" etc., então em todos os textos bíblicos onde encontrarmos a palavra "espírito", se 
substituídos por estas palavras não terão o seu sentido alterado. Transcrevemos alguns textos 
onde pneuma aparece no original grego, para substituí-los por seus equivalentes, de acordo com 
os ASD, e vejamos o absurdo: 

I. "Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito (fôlego?) se revoltava em face da idolatria 

dominante na cidade" (At. 17.16) 

II. "Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito (fôlego?) ir a Jerusalém..." (At. 19. 21). 

III. "O próprio Espírito testifica com o nosso espírito (sopro?) que somos filhos de Deus" (Rm. 8.16). 

IV. "Ele era instruído no caminho do Senhor; e, sendo fervoroso de espírito (vento?), falava e ensinava com 
precisão a respeito de Jesus..." (At. 18.25). 

V. "Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito (ar?) seja salvo no dia do 
Senhor" (ICo. 5.5). 

VI. "Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do 
espírito (fôlego?), aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus" (IICo. 7.1). 

VII.  "Que farei, pois? Orarei com o espírito (fôlego?), mas também orarei com a mente; cantarei com o 
espírito (fôlego?), mas também cantarei com a mente" (ICo. 14.15). 



55 
 

VIII. "Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito (sopro?) estou convosco..." (Cl. 2.5). 

IX. “Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai dos espíritos (ventos?) e, então, viveremos?" 
(Hb. 12.9). 

X. "E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos (fôlegos?) dos justos aperfeiçoados" (Hb. 12.23). 

XI. "E transportou-me o anjo, em espírito (fôlego?), a um deserto e vi uma mulher montada numa besta 
escarlate..." (Ap. 17.3). 

XII. "o Senhor, o Deus dos espíritos (sopros) dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos 
as coisas que em breve devem acontecer" (Ap. 22.6). 

Outro escritor ASD, ávido por estas interpretações completamente incoerentes e fantasiosas, 
afirma que todo aquele que acredita na existência dos espíritos é espírita: "Será que também ele [S. 
V. Milton] defenderia a insólita e camuflada doutrina espírita, esposada pela maioria dos evangélicos 
quando chegam a este ponto - o homem? ...o cristão que crê tenha o homem uma alma, ou um espírito que lhe 
saem por ocasião da morte, indo ao céu, ao inferno, ao purgatório, ou a qualquer outro lugar, antes de tudo 
já está pensando igual ao espiritismo, apenas com a diferença dos fins propostos. Sem perceber, torna-se um 
espírita em potencial" (Gonzales, p. 42). 

Quando faltam argumentos bíblicos, sempre sobram sofismas. Se o fato de os evangélicos 
acreditarem na imortalidade da alma os faz "espíritas em potencial", então os ASD, por 
acreditarem na inconsciência após a morte, Jesus como Miguel, o Arcanjo, a não existência do 
inferno, o aniquilamento dos ímpios e um milénio literal, são "Testemunhas de Jeová em 
potencial"? Todos os grupos religiosos que possuem semelhança com a IASD são adventistas? 

Segundo o espiritismo, "espírita" é todo aquele que tem relação com o espiritismo, que é adepto 
do espiritismo ou crê na manifestação dos espíritos (Livro dos Médiuns, p. 478), e não quem 
acredita na imortalidade e personalidade do espírito humano. Portanto, como os evangélicos não 
acreditam no dogma da mediunidade, proposto pelos adeptos do espiritismo, não são espíritas 
em potencial, mesmo que nossos queridos ASD tentem afirmar que o são (Ec. 6.12). 

 

E A HISTÓRIA DO RICO E LÁZARO? 

Um dos textos que mais incomodam os "monistas" ou "nihilistas", que declaram crer nas 
Escrituras, é a história do rico e Lázaro, pois a mesma é tão explícita ao mencionar a imortalidade 
da alma, que tem que passar ou por uma reinterpretação completamente alegórica, ou ter 
aplicada a si uma estranha concepção do que é uma parábola. As Testemunhas de Jeová, por 
exemplo, explicam o texto de Lucas 16.19-31 da seguinte forma: 

"O rico, na ilustração, representava os líderes religiosos que se julgavam importantes, os quais rejeitaram a 
Jesus e depois o mataram. Lázaro retrata o povo comum, que aceitou o filho de Deus. A morte do rico e de 
Lázaro representava uma mudança de condição. Esta mudança ocorreu quando Jesus alimentou 
espiritualmente o povo que fora negligenciado e que era como Lázaro, de modo que esse obteve o favor do 
Abraão maior, Jeová Deus. Ao mesmo tempo, os líderes religiosos, falsos, 'morreram quanto a terem o favor 
de Deus. Sendo rejeitados, sofreram tormentos quando os seguidores de Cristo expuseram as obras más 
deles (Atos 7.51-57)" (Poderás Viver Para Sempre no Paraíso na Terra?, p. 88,89). 

A explicação do texto dada pelas Testemunhas de Jeová é um bom exemplo de como a 
criatividade excessiva pode ser usada a favor da distorção das Escrituras. 

O famoso escritor ASD Alejandro Bullón, também incomodado com o texto, "montou" sua teoria 
reducionista, afirmando que o texto trata de uma crendice popular, aplicada por Jesus para 
ilustrar algo que nem mesmo ele (Bullón) se propôs a esclarecer no seu livro. Ele declara: "Esse 
relato é uma parábola e as parábolas usavam o que o povo cria, fosse certo ou errado, como base para ensinar 
uma lição espiritual, nunca uma doutrina" (Bullón, p. 86).  

É importante observar como o famoso pregador ASD distorce o texto. Primeiro, ele começa 
redefinindo o significado do que seria uma "parábola", o que de acordo com a raiz da palavra ou 
com as Escrituras, não se encaixa em hipótese alguma com sua teoria. Alguma vez Jesus 
mencionou uma parábola de uma "crendice popular"? Os ASD que concordam com esta 
interpretação esdrúxula do texto proposta por Bullón poderiam apontar apenas uma? 
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Os ASD creem na vinda de Cristo como uma "lição espiritual" ou uma "doutrina"? Como uma 
parábola não pode ser usada para esclarecer uma doutrina, se Jesus usou este recurso para 
explicar sobre a sua segunda vinda (Mt. 25.1-13)? Se a IASD expõe a segunda vinda de Cristo 
como uma doutrina fundamental de seu credo (crença fundamental n° 24), por que Alejandro 
Bullón afirma que parábolas não podem ser usadas para esclarecer uma doutrina? 

Jesus mencionou cerca de 40 parábolas (se considerarmos a história do rico e Lázaro como 
parábola) sobre os mais variados temas: a candeia, o joio, a moeda perdida, a pérola de grande 
valor, a ovelha perdida, os lavradores, os talentos, o filho pródigo, a viúva persistente etc. Em 
nenhuma dessas parábolas encontramos a menção de fatos impossíveis, pois parábola não 
significa fábula, mas sim uma história comum, literal, sendo usada de modo a aplicar um sentido 
espiritual à mesma. De acordo com Vine, uma parábola: 

"Denota literalmente 'colocação para o lado de' (cognato de paraballõ, 'lançar' ou 'jazer ao lado de, 
comparar'). Significa 'colocação de uma coisa ao lado de outra' com vista à comparação... Tal narrativa , ou 
ditado, que lida com coisas terrenas com um significado espiritual é distinta de uma fábula, que atribui a 
coisas o que não lhes pertence por natureza" (Vine, p. 848). Portanto, sendo a parábola uma história 
"lançada ao lado" para se aplicar um sentido espiritual, não pode ser aquilo que o famoso 
escritor adventista explica. 

A palavra "parábola" aparece apenas duas vezes na Bíblia fora dos evangelhos (Hb. 9.9 e 11.19), e 
em ambos os textos é confirmado de forma explícita que uma parábola é uma história real, e 
possível (Hb. 9.9 - o trabalho sumo sacerdotal anual, Hb. 11.19 - a ressurreição dos mortos 
literal), não sendo de forma alguma o que ensina Alejandro Bullón. 

Além disso, temos ainda outra questão importante: Onde diz no texto que o mesmo é uma 
parábola? Você já viu a palavra parábola aparecer no texto grego ao mencionar a história do rico 
e Lázaro? 

A palavra parábola não aparece de forma alguma no texto, e foi apenas usada por algumas 
publicadoras para dar título à narrativa de Lucas 16.19-31. Nada no texto prova que o mesmo 
seja uma parábola, por pelo menos dois bons motivos: (1) O texto não começa declarando ser 
uma parábola, isto é apenas uma conjectura interpretativa; (2) Ninguém em nenhuma das 39 
parábolas de Jesus é mencionado por nome. Aqui vemos a menção de pelo menos dois nomes: 
Abraão e Lázaro. 

Até mesmo Irineu de Lião, considerado o mais exímio apologeta e teólogo cristão do segundo 
século, declarou a historicidade do texto que menciona o rico e Lázaro: "Com isso ele [Jesus] não 
quis somente contar a história de um pobre e de um rico, mas, antes de tudo, ele nos quis ensinar que 
ninguém deve passar a vida nas volúpias, nos deleites seculares, na boa mesa e esquecer a Deus... Para não 
cairmos nas mesmas penas com eles, o Senhor nos mostra o seu fim e nos dá a entender que se escutassem 
Moisés e os profetas, acreditariam também no que eles anunciavam, o filho de Deus, ressuscitado dos mortos 
e doador da vida" (Contra as Heresias, Livro IV, 2.4). 

Alejandro Bullón, tentando diminuir a literalidade e historicidade do texto de Lucas, faz em seu 
livro perguntas que não teriam consistência, segundo ele, se crêssemos numa interpretação 
literal do texto. Ele afirma: "O quadro que essa parábola pinta não é literal. Ele é tão irreal que você terá 
dificuldade para responder às seguintes perguntas: (1) De que tamanho era o seio de Abraão, para que 
coubessem todos os espíritos dos mortos? (2) Aonde foram os mortos que morreram antes de Abraão, se o 
seio de Abraão é a morada dos espíritos? (3) Está o seio de Abraão que, segundo a parábola, é a morada dos 
justos, tão perto do inferno que as pessoas de ambos os lados podem conversar? (4) É Abraão o chefe lá nos 
céus, sem cuja autorização ninguém pode fazer nada? E é a ele, e não a Deus, que os homens devem pedir 
misericórdia?" (Bullón, p. 86). 

Responderemos biblicamente (a terceira questão será respondida no próximo capítulo): 

1. O substantivo "seio" (grego kólpos) não significa necessariamente "seio" ou "peito" num 
sentido literal. Essa palavra aparece no NT com suas variantes para designar a ideia de 
"aproximação", "relação de intimidade". É assim, por exemplo, que a vemos ao mencionar a 
posição de intimidade de Cristo com relação ao seu Pai hoje (Jo. 1.18). Também a mesma palavra 
é usada por Lucas para designar "ajuntamento" ou "quantidade em abundância" de algo (Lc. 6.38 
- literalmente "darão para o vosso bolso [kólpon]"). Em Atos encontramos a mesma palavra sendo 
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também usada para designar a "baía" (enseada), onde Paulo aportou após sofrer um naufrágio. 
Como uma baía é uma parte do mar ou oceano rodeada por terra (uma reentrância na costa 
litorânea) temos mais uma vez a ideia de "ajuntamento" (At. 27.39). Portanto a expressão "seio de 
Abraão" denota apenas intimidade, aproximação, ajuntamento etc., demonstrando apenas que 
seria um local de reunião ou ajuntamento dos salvos com Abraão. 

2. A palavra "seio de Abraão", como veremos posteriormente, era usada para designar o local 
temporário de todos os justos, que estavam em companhia do Pai da fé, Abraão. É por isso que 
será chamado assim por Jesus, pois naquela época Abraão já estava naquele local, sendo, 
portanto, o seu nome usado como referência para designar o mesmo local de bem-aventuranças 
de todos os justos. 

3. O texto é apenas uma narrativa descritiva de determinado evento histórico envolvendo alguns 
personagens. Como é impossível para qualquer pessoa fazer uma narrativa completa de 
qualquer evento histórico (mesmo que o tenha vivido), acredito que esta narrativa de Jesus, 
escrita por Lucas, não foge desses fatores limitadores. Portanto, não devemos acusar o texto 
daquilo que o mesmo não diz. O texto declara que Abraão é o chefe no mundo dos mortos? O 
texto declara que é a Abraão que devemos fazer pedidos de misericórdia? Obviamente não! 

O fato de um ímpio atormentado fazer pedidos a Abraão o torna tanto chefe do "céu" (apesar do 
texto possivelmente não estar retratando o céu), como informações em detalhes dadas por uma 
governanta a um transeunte a faz proprietária de uma mansão! Abraão disse que era autoridade 
e que a ele deveriam clamar, ou foi objeto de tal solicitação por parte de um rico ímpio de acordo 
com a narrativa de Lucas? 

 

MAS A BÍBLIA NÃO AFIRMA QUE DEUS É O ÚNICO QUE POSSUI IMORTALIDADE? 

Este argumento dos "eruditos" ASD tem iludido muitas pessoas sinceras, que acabam sendo 
enredadas por tais interpretações fantasiosas, que nada têm a ver com a verdade exposta nas 
Escrituras Sagradas. 

Paulo, ao declarar que Deus é o único que possui imortalidade, não está afirmando que Deus é o 
único ser imortal existente, visto que o próprio Jesus afirmou que também os anjos o são (Lc. 
20.36). Sempre é importante verificarmos o que a Bíblia diz como um todo, ao desejarmos 
compreender qualquer doutrina bíblica. A palavra "único" (grego monos), nem sempre se refere a 
exclusividade absoluta, como vemos em alguns textos: "que te conheçam a ti o único Deus 
verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste" (Jo. 17.3 - Se o único Deus verdadeiro é o Pai, o Filho seria um 
deus falso?); "e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo" (Jd. 4). Se Jesus é o único 
soberano e Senhor, então o Pai não seria nem soberano nem Senhor? 

O texto de ITimóteo 6.16 não está declarando que a imortalidade é um dom inerente apenas da 
divindade, e que ninguém é participante da mesma de forma natural. O contexto está falando de 
Jesus, pois o versículo anterior menciona o "Rei dos reis e Senhor dos senhores" (v. 15). E o único ser 
assim intitulado no NT é Jesus, o Cristo (Ap. 17.14 e 19.16). Se pegarmos todas as declarações do 
versículo 16 de forma absoluta, como o fazem os ASD, teremos problemas, pois o mesmo ser que 
é o "único que possui imortalidade", seria também o mesmo "a quem homem algum jamais viu, nem é 
capaz de ver". Jesus não foi visto durante o seu ministério terreno entre nós? As Escrituras 
declaram que sim (Jo. 1.14,29-31)! 

Portanto, o texto de Paulo a Timóteo está apenas afirmando que o Senhor Jesus possui 
imortalidade inata, não a recebendo de ninguém (diferente de nós, é óbvio). Assim como Jesus 
não foi visto por ninguém em seu estado pleno de glória, sem as limitações decorridas de sua 
humanização. Ninguém possui "imortalidade" inata, só a recebendo do Senhor. 

 

E OS TEXTOS BÍBLICOS QUE MENCIONAM O SONO DA ALMA, BEM COMO A INCONSCIÊNCIA 

APÓS A MORTE? 

Você já leu algum texto bíblico onde se declara que as almas "dormem"? Claro que não! Esta é 
mais uma especulação exegética, cheia de falhas, como as demais promovidas pelos ASD. A 
Bíblia, ao mencionar o "sono" dos mortos, o faz com relação ao corpo, nunca à alma, pois em 
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nenhum texto bíblico encontramos a frase: "as almas que dormiam", antes lemos, os corpos de 
santos que dormiam (Mt. 27.52). Mas por que a Bíblia usa a expressão "dormir" com relação aos 
mortos? 

A Bíblia menciona a ideia do "sono" com relação à morte por sua semelhança aparente, pois 
alguém, ao dormir, sempre nos lembra um corpo sem vida. Esta é, por exemplo, a aplicação que 
Jesus faz com relação a Lázaro, que inicialmente é declarado como dormindo, mas depois o 
Senhor afirma que ele morreu (Jo. 11.11-13). Esse episódio nos demonstra de forma clara que 
"dormir", com relação aos mortos, é apenas um eufemismo usado na literatura bíblica para 
mencionar o estado anterior à ressurreição. O verbo dormir em grego é koma, e a palavra 
cemitério é derivada da raiz de kometrérion, palavra esta usada para designar "dormitório", por 
ser este o lugar onde os corpos "dormem", mas nunca as almas. Como já vimos, as almas 
continuam conscientes e ativas no mundo espiritual. 

É verdade que alguns textos bíblicos, se forem lidos sem uma análise contextual sólida, podem 
nos dar a impressão de que de fato após a morte o ser humano entra num estado de 
inconsciência plena. Mas sempre devemos averiguar o contexto no qual uma declaração é feita. 
Assim, por exemplo, encontramos alguns textos bíblicos. 

O Salmo 146.4 afirma que na morte "perecem todos os nossos pensamentos", mas a palavra 
"pensamento" (hebraico 'eshtõna) que aparece no Salmo, também aparece, por exemplo, no texto 
de Isaías 55.7, onde se diz com relação à conversão do ímpio ao Senhor: "Abandone o perverso o seu 
caminho, e o iníquo, seus pensamentos; voltai para o eterno” (Bíblia Hebraica). Abandonar os 
"pensamentos" é o mesmo que entrar em estado de inconsciência, ou mudar os projetos de vida 
de acordo com o texto? Quando a Bíblia declara que na morte perecem todos os nossos 
"pensamentos", ela simplesmente afirma que na morte os nossos projetos são encerrados, como 
claramente ilustrou o Senhor Jesus Cristo (Lc. 12.16-21). 

O livro de Eclesiastes 9.5 também, ao declarar que os mortos "não sabem coisa nenhuma", não 
está negando a consciência na morte. Se lermos o contexto tanto do livro quanto do capítulo 9, 
perceberemos que o texto não declara isso. O livro de Eclesiastes menciona 29 vezes a expressão 
"debaixo do sol", e certamente esta expressão que aparece no contexto, de forma alguma poderia 
ser usada para mencionar o estado após a morte, pois "debaixo do sol" (Ec. 9.3,6) só pode fazer 
referência ao mundo físico. O texto também declara no mesmo versículo que os mortos 
"tampouco terão recompensa" (v. 5), mas esta declaração, se for mantida de forma absoluta, 
negaria as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, que declara o contrário (Mt. 16.27). 
Portanto, o texto de Eclesiastes apenas está afirmando que, na morte, os que perecem não 
receberão nenhuma recompensa deste mundo físico, nem tampouco eles sabem o que ocorre no 
mundo dos vivos, pois, ao mesmo, nenhum deles tem qualquer tipo de acesso (Ec. 6.12). 

O texto de Ezequiel 18.20 afirma que a "alma que pecar, essa morrerá", mas se entendermos a 
expressão "morrerá" no sentido absoluto de negação da imortalidade inata da alma humana, 
teremos que anular muitos textos que já vimos, e que mencionam o contrário. Ezequiel, assim 
como Moisés em Gênesis 3.3, está mencionando morte num sentido espiritual ("quebra de 
comunhão", "afastamento"), como ocorreu com os nossos pais no Éden. Indiscutivelmente, 
quando Deus afirmou que o homem ao comer do fruto seria participante da "morte", não estava 
falando de morte física, porque Adão e Eva não morreram fisicamente por ocasião de sua 
transgressão. Portanto, a "alma" (o próprio indivíduo neste texto) que morresse de acordo com o 
versículo seguinte, poderia, por meio do arrependimento, viver (18.21-22), o que demonstra não 
haver nenhuma relação existente entre esse texto e a suposta doutrina da "mortalidade da alma". 

Não podemos esquecer que a palavra "alma", como já mencionei, pode ser usada para identificar 
o indivíduo como vemos em Gênesis 2.7. A Bíblia, como qualquer outra obra literária, faz uso de 
figuras de linguagem, e é nesse sentido que vemos em alguns textos o uso da "sinédoque" 
(mencionar um termo dado à relação entre as coisas - alma com referência ao ser em sua 
totalidade). 

No livro de ITessalonicenses 4.17, é declarado que Jesus virá para levar os seus ao céu. Portanto, 
alguns declaram que tal texto está negando a possibilidade de, ao morrermos, irmos ao céu em 
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espírito, visto que se já estaríamos lá por ocasião da morte, para que participar do 
arrebatamento? Mas é isto que o texto está negando? 

Se olharmos de forma detalhada o texto, perceberemos que Paulo está falando tanto da 
ressurreição dos mortos em Cristo, como de sua vinda para resgatar os vivos (depois nós os que 
estivermos vivos" - v.17). E esta declaração seria suficiente para demonstrar que o interesse 
principal do apóstolo, além de mencionar a ressurreição, é demonstrar uma esperança de 
consolo para os vivos, que ainda logicamente não estariam no céu (v.18). Lembremos também 
que o fato de se falar da ressurreição dos mortos já deixa claro que Paulo desejava transmitir 
para aquela igreja que o projeto de Deus para os justos não é o de apenas lhes salvar a alma, mas 
resgatá-los completamente. 

A Bíblia é explícita ao afirmar que Jesus virá por ocasião deste evento na companhia dos salvos, 
para receberem os seus corpos glorificados (literalmente "O Senhor vem com milhares de seus 
santos" – Jd. 14). O mesmo contexto do capítulo 4.14 de ITessalonicenses apoia a afirmação de 
Judas declarando que Jesus virá na companhia dos que "dormem". Demonstrando também que 
dormir pode ser uma referência a um estado de cuidado, descanso e amparo usufruídos somente 
pelos salvos. Além disso, se Jesus trará consigo os que dormem, e ele vem do céu, como não 
estariam os que "dormem" em espírito com o Senhor no céu? 

Nenhum destes textos, portanto, a partir de uma análise exegética equilibrada, nega a 
imortalidade da alma. 

 

CONCLUSÃO 

A doutrina da "imortalidade condicional", apesar de muito difundida pelos ASD e TJs, continua 
sendo uma doutrina de difícil aceitação à luz do contexto geral bíblico. Fazer uma defesa 
fervorosa de tal doutrina, baseando-se somente em textos do Antigo Testamento, tem sido uma 
prática constante de grupos "nihilistas cristãos". 

Devemos compreender que a revelação judeu-cristã era progressiva, e requeria a completa 
exposição dos pormenores escriturísticos, para que pudéssemos compreender em sua totalidade 
a revelação doutrinária que o Senhor pretendia nos conceder. Portanto, é óbvio que se fizermos 
uso somente do Antigo Testamento, para estudarmos alguns temas bíblicos, teremos problemas 
sérios de entendimento temático. Por exemplo, se usarmos apenas o Antigo Testamento para 
desenvolvermos uma 'demonologia' bíblica, teremos um conceito muito parcial do que de fato a 
Bíblia em sua totalidade nos esclarece sobre o tema. 

Sobre a questão relacionada ao estado dos mortos, temos pouquíssimas informações no Antigo 
Testamento, como também não conseguiremos desenvolver uma teologia sobre questões como: 
a eternidade, o juízo dos ímpios, a origem dos demônios, a Trindade, inspiração das Escrituras 
etc., se não fizermos uma pesquisa temática e que leve em conta a totalidade dos textos bíblicos, 
quer estejam no Antigo quer no Novo Testamento. 

As promessas decorrentes do pacto abraâmico, para os seus descendentes hebreus, enfatizam 
bastante o domínio, posse e influência no mundo presente e não no porvir. É exatamente por 
esse motivo que não vemos a construção de bem-aventuranças após a morte na revelação 
veterotestamentária, mas apenas aproximando a revelação anterior com a posterior poderemos 
ter um entendimento eficaz de tão importante doutrina bíblica.  

 

 

7. O MITO DO ANIQUILACIONISMO 
A crença na existência de um local onde ímpios de todas as épocas serão punidos eternamente 
por seus pecados, sem possuírem uma segunda oportunidade para rever a sua culpa, e 
consequentemente a sua pena, sempre incomodou céticos, ímpios e críticos do Cristianismo 
bíblico ao longo dos séculos. Acerca da doutrina do inferno, como demonstrada nas Escrituras, 
EGW declarou: "O mal tem sido promovido pela heresia do tormento eterno. A religião da Bíblia, repleta 
de amor e bondade, é obscurecida pela superstição e revestida de terror... o tormento eterno é uma das falsas 
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doutrinas, o vinho das abominações (Ap 14-18; 17-21), que Babilônia faz todas as nações beberem" (White, 
1996, p. 307). 

Como foi mencionado no capítulo anterior, a IASD acredita que a "alma" é o próprio ser. 
Portanto, não existe nem alma imortal, nem mesmo tormento eterno para os pecadores à 
margem dos méritos da graça salvadora de Cristo. 

Os ASD precisam inegavelmente fazer um grande malabarismo bíblico-exegético para chegarem 
às conclusões "bíblicas" defendidas por eles como verdades reveladas. 

No manual da IASD, Nisto Cremos, se afirma que não existe punição eterna, mas apenas um 
castigo de proporções eternas, por não ser aquele que o recebe possuidor de nenhum direito à 
ressurreição, sendo assim o seu estado de morte é eterno (p. 480). Um exemplo mencionado é o 
do "fogo eterno" sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, que segundo Judas serve como 
exemplo do juízo vindouro (Jd. 7). Logo, pensam, se o fogo do juízo vindouro que sobreveio a 
estas cidades ímpias se extinguiu após a completa destruição das cidades, o mesmo ocorrerá com 
relação aos ímpios. Mas é isto que o texto de Judas afirma? É necessário, antes de tudo, levarmos 
em conta o contexto temático que trata de Sodoma e Gomorra, para somente depois fazermos 
uma avaliação abrangente e contextual do assunto com base em toda a Escritura. 

Se aceitarmos a interpretação ASD acerca do texto de Judas 7, encontraremos um problema que 
contradirá a informação bíblica geral sobre esse tema. Em Mateus 10.15, Jesus afirma que haverá 
menos rigor para Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquelas cidades impenitentes 
visitadas pelos apóstolos sob sua ordem. Se o fogo que consumiu os habitantes de Sodoma e 
Gomorra é exemplo de destruição literal com 'fogo eterno', por que os habitantes de Sodoma e 
Gomorra passarão por um juízo vindouro? Se o fogo eterno do dia do juízo possui a mesma 
categoria e natureza do fogo que destruiu essas cidades ímpias, por que não foram aniquiladas 
para sempre? Por que precisarão aqueles que sofreram "pena do fogo eterno" ressuscitar? Se os 
sodomitas, conforme as próprias palavras de Jesus, receberão menor rigor no juízo vindouro, 
após terem sido "destruídos" pelo fogo do juízo de Deus, por que ressuscitarão, se segundos os 
ASD este juízo sofrido por eles foi de um "fogo eterno"?  

No manual ASD, Nisso Cremos, é afirmado com relação à suposta destruição dos ímpios: 
"Imediatamente após ser pronunciada a sentença, Satanás, seus anjos e seus seguidores humanos receberão 
a punição devida. Eles sofrerão a morte eterna... Todo o contexto bíblico deixa claro que esta "segunda 
morte" (Ap. 21.8) que os ímpios sofrem, significa a sua total destruição", (p. 478). 

Temos aí uma afirmação extremamente ousada por parte dos intérpretes ASD, ao explicar o que 
significa a "segunda morte", o que demonstra um completo desconhecimento das Escrituras 
Sagradas acerca desse tema. 

Primeiro, se ser lançado no lago de fogo de Apocalipse 21.8 significa ser aniquilado, por que a 
"Besta" e o "Falso profeta" serão lançados no "lago de fogo" mil anos antes de Satanás (Ap. 19.20), 
e não sofrerão nenhuma destruição (mesmo sendo punidos no "lago de fogo")? Se a "Besta" e o 
"Falso Profeta" serão lançados no "lago de fogo" e não serão destruídos, por que Satanás, que 
será lançado somente mil anos depois no mesmo local, o será (Ap. 20.10)? 

Segundo, se "morte" significa aniquilamento, então Paulo queria dizer que antes de conhecermos 
a Cristo estávamos aniquilados (completamente destruídos) em nossos delitos e pecados (Ef. 
2.1)? Morte nas Escrituras significa "separação", sendo nós, portanto, naturalmente separados de 
Deus por causa do pecado (Jo. 1.12-13) até que fomos vivificados com o Senhor por meio da fé 
em Cristo (Ef. 2.5)! Se, portanto, a palavra morte significa separação, então a primeira morte 
significa a separação do corpo da alma, e a segunda significa a separação eterna de Deus. Um 
exemplo claro disso é que Adão e Eva "morreram" por ocasião da desobediência, mas não foram 
aniquilados, e sim "separados" da comunhão natural que possuíam com o Senhor antes da 
queda. Nada de destruição, mas sim punição eterna, neguem ou não os ASD essa clara doutrina 
bíblica. 
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DESTRUIÇÃO OU PUNIÇÃO ETERNA? 

Uma das palavras no original grego para se referir ao castigo eterno dos ímpios é apollumi (Lc. 
9.24), que significa em outros textos bíblicos "inutilidade" (odres estragados – Lc. 5.37) e 
"perdição" (ovelha perdida – Lc. 15.4) e não "destruição". Outra é olethros (IITs. 1.9), que significa 
"inutilidade", "ruína" (corpo sendo inútil ao Senhor (ICo. 5.5); vida arruinada pela cobiça (ITm. 
6.9). Outra é kolasis (Mt. 25.46), que significa "castigo" (o castigo de Jesus – Mc. 14.65), "tormento" 
(tormento pelo medo – IJo. 4.18), e, por fim, basanizo (Ap. 14. 9-11), que significa "tormento 
consciente" (aflição interior de Ló – IIPe. 2.8); tormento sentido pelo servo do centurião doente – 
Mt. 8.6). Todas essas palavras podem indicar a não-destruição. Como já vimos, a mesma palavra 
grega usada para expressar a eternidade (aionios) da vida dos que servem a Deus (Jo. 10.28) 
aparece também para retratar a duração da punição dos ímpios (Ap. 14.10-11). Se a punição dos 
ímpios não fosse eterna, a bem-aventurança dos justos também não o seria. A IASD usa uma 
interpretação "flexível" com relação ao uso da palavra grega aionios, afirmando que ela significa 
"eterno" à medida que o objeto a que se refere é eterno. No manual ASD, Nisto Cremos, é 
afirmado: 

"Devemos recordar que aionios é um termo relativo; seu significado é determinado pelo objeto que ele 
modifica. Assim, quando as Escrituras utilizam aionios em relação a Deus, isto significa que ele possui 
existência infinita - pois Deus é imortal. Quando, porém, a palavra é utilizada em relação a seres humanos 
mortais ou a coisas perecíveis, seu sentido se restringe ao período em que a pessoa ou coisa prossegue 
existindo" (p. 480). 

A palavra grega aionios, no Novo Testamento, é usada para expressar a eterna existência de Deus 
(lTm. 1.17), de Cristo (Ap. 1.18), do Espírito Santo (Hb. 9.14) e também a eterna duração da 
punição dos ímpios no inferno (Mt. 25.46). Afirmar que essa palavra possui apenas um 
"significado relativo" não é ser coerente com o significado do termo, como encontrado em todo o 
Novo Testamento, nos dicionários e gramáticas da língua grega, sendo, portanto, apenas mais 
uma falácia exegética sem nenhum respaldo filológico digno de crédito. 

Alguns textos bíblicos indicam claramente o uso de aionios retratando algo de longa duração: a 
duração da ofensa contra o Espírito Santo (Mc. 3.29); a duração da misericórdia de Deus para 
com a descendência de Abraão (Lc. 1.55); a duração do período de cuidado para não ofender o 
meu irmão (ICo. 8.13) e a duração da justiça do justo (IICo. 9.9). 

A Bíblia usa uma expressão grega para se referir ao tempo de duração da punição dos ímpios em 
Apocalipse 14.11 (aiõnas aiõnõn - "séculos dos séculos") e essa mesma expressão aparece também 
na Bíblia para fazer referência à duração eterna da glorificação do Pai (Gl. 1.5; Fp. 4.20; ITm. 
1.17). Ademais, o mesmo texto de Apocalipse enfatiza que para os ímpios não haverá descanso 
dia e noite, ressaltando a eternidade de tal punição. Também o texto anterior de Apocalipse 
(14.10) declara que os ímpios serão "atormentados", e a palavra usada para atormentar no grego 
basanisõ é várias vezes usada em referência ao sofrimento ou aflição, e não a destruição de algo 
ou alguém. Essa palavra e suas variantes são também usadas nas Escrituras para se referir a: 
sofrer dores de parto (Ap. 2.2); sofrer dores ocasionadas por enfermidade (Mt. 8.6); sofrer 
situação de aflição (Mc. 6.48); ser fustigado (açoitado) pelas ondas (Mt. 8.24) etc. 

Outro texto que lança luz sobre a interpretação correta do significado de basanisõ em Apocalipse, 
é Ap. 9.5, onde se declara que as pessoas que não possuirão o selo de Deus não serão mortas, mas 
sim atormentadas (basanisõ) durante cinco meses sobre a terra. Podemos claramente ver nesse 
texto o paralelo entre destruir e atormentar. 

Questões do tipo "Está o seio de Abraão que, segundo a parábola, é a morada dos justos, tão perto do 
inferno que as pessoas de ambos os lados podem conversar?" (Bullón, p. 86), demonstra a total 
indisposição dos aniquilacionistas "cristãos" em compreender essa doutrina como mencionada 
na história do rico e Lázaro e no contexto geral bíblico. 

Vejamos os diferentes termos usados nos originais bíblicos para fazer referência ao "inferno". 

Existem várias expressões bíblicas que foram traduzidas por "inferno" (latim infernus), cada uma 
possuindo um significado que lhe é próprio. No Antigo Testamento hebraico, encontramos a 
palavra sheol, traduzida no grego por hades. Essas palavras sempre apontam para um lugar de 
atividade e consciência e nunca para um lugar de inconsciência ou inatividade (Ez. 32.21-22; Lc. 
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16.19-31), ambas possuindo significado semelhante a "o mundo dos mortos, mundo inferior" (Sl. 
16.10 e At. 2.27-31), que era o lugar de habitação das almas de todos os mortos, justos e ímpios 
(Lc. 16.19-31) até a ascensão de Cristo aos céus (Sl. 68.18 e Ef. 4.8-9). A palavra geena significa "um 
lugar de tormento e inutilidade, o lago de fogo", que é usada para representar a futura punição 
dos ímpios que estão no sheol (hades) aguardando o juízo final (Ap. 20.14-15). Outra palavra, 
tártaro ("cadeias de escuridão"), também é usada para identificar um lugar de prisão semelhante 
ao hades (sheol), mas com referência somente aos "anjos que se rebelaram contra Deus" (IIPe. 2.4; 
Jd. 6). 

Como explicado, existem "categorias de inferno" ou de "mundos inferiores" de acordo com a 
Bíblia. E uma das palavras usadas para mencionar a ideia de "inferno" é a palavra grega hades 
que era usada na literatura grega, anterior à produção do texto neotestamentário, para se referir 
tanto a um deus grego irmão de Zeus, que governava o mundo subterrâneo ("não visto" ou 
"invisível" é o significado do nome hades), como para se referir ao mundo onde ficavam retidas as 
almas de todos os que morriam. A LXX fará uso do mesmo termo para traduzir o hebraico Sheol, 
fazendo assim uma estreita relação entre o significado de ambas em seus respectivos idiomas. 

O Sheol (hades) era o local de estada de todos os mortos antes da ascensão de Cristo, motivo esse 
que vemos no Antigo Testamento os justos estando ou desejando ir para este local (Jó 14.13; Gn. 
37.35; Jn. 2.1-6; Sl. 16.10, ver At. 2.23-27), portanto a história do rico e Lázaro não está 
mencionando o "céu" e o "inferno" propriamente dito, mas antes o Sheol (hades), ou o "mundo dos 
mortos", que recebia todos os que partiam, quer fossem justos ou não. Aliás, a Bíblia menciona 
que existia um lugar mais baixo no Sheol ('local de tormento' – Dt. 32.22), motivo esse que vemos 
no texto de Lucas o rico erguendo os olhos para o lugar mais alto do Sheol ("inferno") onde 
estavam Lázaro e Abraão (Lc. 16.23). 

A literalidade do inferno como um lugar à parte da "sepultura" é mencionada pelo profeta Isaias 
ao declarar a queda do poder opressor da Babilónia, quando afirma que o mesmo seria lançado 
no mais profundo do Sheol (local que retém as almas humanas até o dia do juízo), o que não teria 
sentido se fosse apenas uma referência à sepultura (Is 14.15). Se não existe inferno, o que seria o 
mais profundo da sepultura? Os cadáveres são lançados na sepultura ou no mais profundo 
delas? Existe o mais profundo da sepultura? 

A ideia do seio de Abraão como sendo um "paraíso" nos moldes do jardim plantado na região do 
Éden, como mencionado em Gn 2.8, se tornará gradativamente para os judeus uma realidade no 
que diz respeito à vida após a morte, e, portanto, o estado e local de bem-aventurança do justos. 
Esta ideia será fortalecida não apenas com base nas tradições posteriores que surgiram para 
explicar esse vácuo textual veterotestamentário, no que diz respeito aos detalhes explicativos do 
estado dos mortos, mas também por meio da leitura de textos escriturísticos, como o de Ezequiel 
31.16-18, onde é mencionado que as árvores do Éden foram "lançadas" no Sheol, onde ficariam 
também os mortos. Portanto, o mundo dos mortos (Sheol) será concebido pelos judeus como um 
paraíso "removido" da terra à disposição dos justos que partiram. 

Afirmar crer nas Escrituras, e negar a clara doutrina bíblica do inferno, é uma contradição das 
mais absurdas, pois como podemos dizer que cremos num livro como Palavra de Deus e negar o 
que ele declara? 

Os argumentos da IASD repousam sobre o Deus que parece possuir um só atributo ("amor"), ou 
que é reduzido a apenas uma de suas qualidades, e esta interpretação dos fatos bíblicos faz parte 
da visão racionalista, reducionista e limitada da teologia ASD. 

 

CONCLUSÃO 

Nos diz o grande professor de Oxford C. S. Lewis, sobre a aceitação e compreensão desta 
doutrina do inferno eterno: "Não vou tentar provar que a doutrina [do inferno] é tolerável. Não 
cometamos esse erro - ela não é tolerável. Acho, porém, que a doutrina mostra-se moral, por meio de uma 

crítica às objeções comumente feitas - ou sentidas contra ela" (Lewis, p. 135). 

Existem algumas doutrinas bíblicas que não nos agradam, mas quem disse que podemos definir 
o que é justo ou não do ponto de vista divino? Desde quando o Cristianismo tem suas bases 
estabelecidas sobre o que pensam o shomens pecadores, que não entendem nem mesmo quem 
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são, e o que significam as questões mais básicas da vida (Rm. 7.15-20)? Podemos ignorar a justiça 
de Deus e estabelecer a nossa própria (Rm. 10.3)? 

O aniquilacionismo agradaria à grande maioria dos teólogos cristãos, mas aí teríamos um 
enorme paradigma a transpor, ou abraçamos tal doutrina e ignoramos os ensinos bíblicos, ou 
olhamos para a Bíblia sem preconceitos, baseados numa suposta “suprajustiça" humana, e 
encaramos o fato de que há, e haverá, um lugar de punição eterna para os ímpios, quer 
queiramos, quer não!  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DESTE ESTUDO 
Acompanhando a história do desenvolvimento teológico da IASD, desde os primórdios de seu 
surgimento, percebemos que se trata de um grupo de cunho sectário, que apesar de sua aparente 
ortodoxia, no que diz respeito às bases de sua teologia fundamental, tem uma grande 
dificuldade em reconhecer sua heterodoxia, exatamente por possuir uma visão exclusivista, 
narcisista e mitológica de si mesma, que a impede de corrigir os "erros de percurso" trilhados 
pela denominação ao longo de seus mais de 150 anos de história. 

Algumas doutrinas que são consideradas como "pedra de toque" precisam ser revisadas, para 
que haja coragem de questionar estes "marcos teológicos" firmemente estabelecidos e 
inquestionáveis que milhões de ASD creem tão piedosamente ao redor do mundo. 

Fica aqui a pergunta: qual a principal característica de uma boa falsificação? A sua grande 
diferença ou a sua grande semelhança com o objeto falsificado? Portanto, não deveríamos 
reconhecer erroneamente um grupo como sectário, pelo simples fato de se afastar de muitas 
doutrinas ensinadas pelas Escrituras Sagradas. O pensamento "quanto mais distante mais 
sectário é", não reflete uma realidade no que diz respeito à identificação exata de um movimento 
religioso, quer sectário ou não. 

Um movimento religioso pode possuir muitas verdades bíblicas, mas se possuir apenas uma 
doutrina desencaminhadora, acerca de uma verdade central do Cristianismo bíblico, torna-se 
uma seita. 

Olhar de forma crítica doutrinas que nos são impostas de forma "natural", quando fazemos parte 
de qualquer tipo de segmento religioso, ou mesmo sectário, é algo de suma importância, ou 
correremos o risco de transformarmos nossas crenças em dogmas imutáveis que são cridos não 
porque são verdadeiros, mas porque nos disseram que deveríamos crer neles. 

O apóstolo Paulo declarou: "Tornei-me porventura vosso inimigo querendo vos dizer a verdade?" (Gl. 
4.16). Declarar a verdade, por mais que não nos traga popularidade e sejamos tidos por inimigos, 
não deve nos amedrontar, pois como disse o próprio Paulo: "Porque nada podemos contra a verdade, 
senão pela verdade" (IICo. 13.8). 

 

 

 

 

 

Fonte: Os Sete Mitos do Adventismo, Paulo Sérgio Rodrigues Batista, 1ª edição, CEKAP, 2011. 

Texto compilado e adaptado pelo Pb. Washington dos Santos Gonçalves, julho de 2017. 


