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INTRODUÇÃO

Como seres humanos, todos nós somos propensos a perguntar: “Deus existe? Se sim, como é
que Ele é?” Este livro não se preocupa tanto em responder à primeira pergunta como em explorar a
segunda. Se você pegou este livro, nós tomaremos como certo que você já decidiu que Deus existe, e
nós nos concentraremos principalmente na natureza de Deus.
Não podemos descobrir como Deus é sem nos aprofundarmos num tema que percorre toda a
Bíblia—o tema da guerra entre Deus e o Diabo. Esta é uma história extremamente complexa e
fascinante que se desenrola no universo nos bastidores da nossa vida quotidiana. Quer estejamos
conscientes ou não, este drama contínuo está a afectar cada ser humano pessoalmente, e tem
relevância directa para as nossas vidas, independentemente da nossa orientação religiosa.
Estamos prestes a levá-lo numa busca. Convidamo-lo a vir connosco para desvendar uma
história de proporções cósmicas. Isto não é ficção; é real. É a história de um Pai, de um Filho, de um
anjo poderoso—a criaçao consumada do Pai e do Filho—e da raça humana. Este é um conto de
rebelião, traição, difamação, propaganda e até mesmo tragédia. Mas é também uma narrativa de
redenção, esperança e a erradicação definitiva do mal e da morte. Esta é a história de Deus, Seu
Filho Jesus Cristo, o anjo caído Lúcifer—e também de você e de mim.
O propósito fundamental deste livro é examinar o funcionamento dos bastidores desta história à
luz das duas Árvores que estavam no meio do Jardim do Éden: a Árvore da Vida, e a Árvore do
Conhecimento do Bem e do Mal. Nossa esperança é que através do estudo destas duas árvores o
leitor adquira uma compreensão mais profunda das questões envolvidas na grande controvérsia
entre Deus e Satanás. Ao fazermos isso, descobriremos uma série de mentiras que nos mantiveram a
todos desnecessariamente afastados de Deus.
Vamos aprender o que Lúcifer costumava ser, o que o fez se afastar de Deus, e a razão
fundamental para a sua rebelião. Vamos revelar sua astúcia e engano e como ele conseguiu nos
separar de Deus através de um princípio de morte que é tão enganador que até os anjos do céu
foram levados cativos por seu sofisma. Veremos o papel que o Filho de Deus tem em nos trazer de
volta para um relacionamento destemido com Deus. Mostraremos também como nós próprios
estivemos involuntariamente envolvidos neste drama, e o que devemos fazer para acabar com a
guerra.
À medida que se procura encontrar respostas sobre Deus, inevitavelmente tropeça-se no tema
de uma guerra. Veja este versículo do Livro do Apocalipse, por exemplo:
E a guerra irrompeu no céu: Miguel e os seus anjos lutaram com o dragão; e o dragão e os
seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem foi mais encontrado um lugar para eles no
céu. Então o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente, chamada Diabo e Satanás,
que engana o mundo inteiro; ele foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com
ele (Apocalipse 12:7-9, grifo do autor).
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Há uma grande quantidade de informação aqui. Uma guerra irrompeu no céu; os protagonistas,
Miguel e seus anjos, estavam em guerra com os antagonistas, o dragão e seus anjos. Sobre o que foi
esta guerra?
Um dragão é um símbolo poderoso e um emblema de poder. Em grego, a palavra
“dragão” é drakon, “um tipo fabuloso de serpente (talvez como suposto fascinar)” (Strong's
Concordance). A palavra grega para “serpente” é ophis, “através da ideia de agudeza de visão”; uma
serpente, figurativamente, (como um tipo de astúcia manhosa) uma pessoa maliciosa artística,
especialmente Satanás)”. (Strong's Concordance). A palavra grega para “Diabo” é diabolos, ”um
tradutor, specifi- cally Satanás, falso acusador, caluniador” (Strong's Concordance), e a palavra
Satanás é satanas, “o acusador” (Strong's Concordance).
Todas estas palavras aplicam-se a Lúcifer, e ajudam-nos a compreendê-lo melhor. Ele é
realmente fascinante e notável, mas também enganador, astuto e malicioso. Ele é um falso acusador
e um caluniador.
O nosso mundo está permeado de imagens da serpente e do dragão. Desde logotipos (por
exemplo, The American Medical Association) a jogos de vídeo, filmes, tatuagens, etc. Os símbolos
da “serpente” e do “dragão” abundam no nosso mundo. Isto não é inédito—”aquela serpente
antiga” mencionada no Livro do Apocalipse “engana o mundo inteiro”.
A serpente foi “expulsa” do céu “para a terra” com “seus anjos”. No Livro do Gênesis pegamos
outro fio—a guerra que tinha começado no céu mudou-se para um lugar específico na terra, o
Jardim do Éden, onde a serpente reapareceu. O Jardim é a primeira cena de crime no palco terrestre;
portanto, é uma prova extremamente valiosa. Dá-nos mais informações sobre a guerra que se
originou no céu e os verdadeiros problemas por detrás dela.
Havia duas árvores no Éden: a Árvore da Vida e a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.
Estas, alem de serem árvores mesmo, também eram símbolos; representações de dois reinos.
Através deles aprendemos as questões fundacionais envolvidas na guerra entre Deus e o Diabo.
Deus é o Criador e doador da vida—O seu princípio é representado pela Árvore da Vida. A
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal foi associada à serpente. Deus disse que esta árvore
traria a morte à existência. Adão e Eva comeram dela—o resultado é que a terra se tornou
um campo de batalha, o teatro desta guerra. Como Deus tinha previsto, a morte tornou-se uma
ocorrência diária aqui. Mas quem é o responsável pela morte: Deus, ou Satanás e sua Árvore do
Conhecimento?
Esta guerra ainda não acabou. Progrediu ao longo dos tempos até aos nossos dias, e você e eu
estamos no meio disso. Esta história, tão intimamente ligada à história humana, desdobra-se na
Bíblia através de uma série de símbolos; estes, a própria Bíblia explica. Na verdade, é essencial que
não os interpretemos na nossa própria sabedoria convencional. Ao fazer isso, podemos chegar a
uma conclusão totalmente errada.
O apóstolo Paulo instruiu seu jovem encargo, Timóteo, a dividir corretamente a palavra da
verdade:
Seja diligente para se apresentar aprovado a Deus, um obreiro que não precisa se
envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade (2 Timóteo 2:15, grifo
nosso).
A admoestação do Paul é para todos nós. Ao mergulharmos neste estudo, tornar-se-á óbvio que
o inimigo de Deus nos deu uma imagem falsa do caráter de Deus. E ele fez isto de uma forma tão
inteligente que engana “o mundo inteiro”. Devemos “corretamente” dividir “a palavra da verdade” a
fim de chegar a uma compreensão correta destas coisas.
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Ninguém gosta de pensar que está sendo enganado, especialmente aqueles que acreditam que
têm a verdade. E no entanto, se a Bíblia diz que o dragão engana o mundo inteiro, cada um de nós
deve tomar cuidado e não nos excluir desse número. Se estamos a ser enganados, não gostaríamos
de saber como?
Neste livro vamos contar principalmente com a Bíblia. Mas também citaremos um autor que
tem mais percepção da guerra entre Deus e Satanás do que qualquer outro que tenhamos
encontrado.
Ellen Gould White (EGW), uma mulher com uma educação meramente elementar, tornou-se,
segundo a pesquisa de Roger Coon (desde 1983) na Biblioteca do Congresso, a quarta autora
moderna mais traduzida, procedida apenas por Lenin (222 idiomas), Georges Simenon (a FrancoBelgiano escritor de mistérios-143) e Leo Tolstoy, (122 línguas).
Os escritos de Ellen G. White foram traduzidos para 117 línguas em 1983 e em 1996 já tinham
aumentado para 140, possivelmente tornando-a a segunda autora mais traduzida de todos os
tempos. Seguindo-a, na lista dos dez primeiros, estavam Karl Marx, William Shakespeare, Agatha
Christie, Jakob e Wilhelm Grimm, Ian Fleming (James Bond), e Ernest Hemingway. Considere uma
das suas declarações sobre as decepções de Satanás:
Os princípios do trabalho de Satanás no céu são os mesmos princípios pelos quais
ele trabalha através de agentes humanos neste mundo. É através destes princípios
corruptores que cada império terrestre e as igrejas têm sido cada vez mais corrompidos. É
pelo funcionamento destes princípios que Satanás engana e corrompe o mundo inteiro
desde o início até o fim. Ele continua este mesmo trabalho de política,
originalmente iniciado no universo celestial. Ele está energizando o mundo inteiro com
sua violência com a qual ele corrompeu o mundo nos dias de Noé {4BC 1163.8, grifo
nosso}.
O que este texto revela sobre o engano de Satanás? Primeiro, diz-nos que ele tem “princípios
corruptores”. Segundo, diz-nos que os seus “princípios corruptores” são o mesmo “trabalho de
política” que ele começou no céu. Isto indica que os “princípios corruptores” de Satanás estão no
centro de sua rebelião contra Deus, que começou no céu. Também revela que ele trouxe estes
princípios à Terra, e é com eles que ele nos engana, ao mundo inteiro, “desde o princípio até ao
fim”.
Qual é o significado da palavra “corrupto”? Essencialmente, “corrupto” significa mudar algo de
uma forma pura, inalterada, para um estado impuro e alterado. Corromper algo é mudá-lo de sua
forma correta ou original, tornando-o, assim, menos valioso. Neste caso, quaisquer que sejam os
“princípios” que Satanás corrompeu, tornou-os não só menos valiosos, mas letais—eles trouxeram a
morte à existência.
Então, quais são os “princípios corruptores”, o “trabalho político” que Satanás começou no céu
com o qual ele tem corrompido “todo império terreno” e até mesmo as “igrejas”? O que é que ele
nos está a enganar “do princípio ao fim” e como o está a fazer? O que é que “violência” tem a ver
com isso? As respostas podem ser encontradas no Jardim do Éden. Alguma vez consideramos que a
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal tem algo a ver com isso?
Em última análise, o foco do ataque de Satanás é Deus. Satanás pintou Deus como um tirano
duro, severo, vingativo, retribuinte, tirânico, punitivo, arbitrário e assassino. Essa imagem de Deus
está tão longe da verdade quanto possível. O que Satanás tem feito é projetar seus próprios atributos
de caráter e “princípios corruptores” em Deus—e não devemos nos deixar enganar por este ardil. O
Diabo sabe que que, se viermos a conhecer a verdade sobre Deus, é provável que ele perca esta
guerra pelos nossos corações e mentes, e nós podemos simplesmente nos apaixonar pelo Criador.
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Jesus disse: “Aquele que Me viu, viu o Pai.” Quando olhamos para Jesus, podemos ver o
verdadeiro Deus, e então podemos ser Suas testemunhas verdadeiras.
Vós sois Minhas testemunhas', diz o Senhor, 'e Meu servo que escolhi, para que Me
conheçais e creiais, e entendais que Eu sou Ele'. Antes de mim não houve Deus formado,
nem haverá depois de mim” (Isaías 43:10).
Eu declarei e salvei, eu proclamei, e não houve deus estranho entre vós; por isso sois minhas
testemunhas', diz o Senhor, 'que eu sou Deus' (Isaías 43:12).
Não tenhais medo, nem temais; não vos disse eu desde então, e não o declarei? Vocês são
minhas testemunhas. Existe um Deus além de mim? Na verdade não há outra Rocha; eu não
conheço nenhuma” (Isaías 44,8).
Satanás é o inimigo de Deus e do homem. Ele mentiu-nos sobre Deus. Mas nem tudo está
perdido—ainda podemos conhecer Deus como Ele realmente é. E este conhecimento irá libertarnos do poder do inimigo. Então, o que achas, vale a pena investigar?
Ao embarcarmos nesta exploração, pedimos-lhe que mantenha a sua mente aberta. Talvez
nunca tenhas ouvido esta guerra ser contada deste ponto de vista. Ou talvez você mesmo tenha
estudado extensivamente este assunto e já tenha formado fortes opiniões sobre o mesmo. Não
estamos pedindo que você tome tudo o que dizemos como a palavra final. Como você, estamos a
lutar para encontrar respostas. Tudo o que pedimos é que simplesmente pesem estas provas.
Este é o caso de mistério mais importante, porque é o próprio Deus que está sendo julgamento
neste julgamento que está acontecendo na sala do tribunal de cada um de nossos corações. É nossa
esperança que uma análise abrangente dos locais do crime e das provas forneça ao leitor um quadro
geral das questões deste julgamento, ao mesmo tempo em que responda a algumas questões muito
específicas. O que surgir lançará grande luz tanto sobre os personagens de Deus quanto sobre
Satanás, e sobre a natureza da rebelião de Satanás. Nosso objetivo é exonerar Deus de todas as falsas
acusações e mentiras que Seu inimigo trouxe contra Ele, porque a questão é: Será que fomos enganados?
Deus é mesmo um assassino?
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1

QUEM É DEUS?

Há muitas descrições de Deus nas Escrituras, mas as duas mais sucintas são encontradas em 1
João 4:8 “Deus é amor” e 1 João 1:5 “Deus é luz”.
Estas palavras, ajudam-nos a compreender Deus? A resposta pode ser sim, ou não, dependendo
do que entendemos que significam. Como em tudo, tendemos a definir termos de acordo com o
nossas próprias experiências indivíduais e ideias humanas. Isto não devemos fazer.
Quando estudamos sobre Deus é muito importante que primeiro vamos às Escrituras, à palavra
de Deus. Em segundo lugar, que deixemos as Escrituras mesmo definir as suas próprias palavras e
termos. Quando fazemos o contrário, podemos ter problemas e chegar a conclusões que são
completamente opostas ao que foi pretendido. Por exemplo, palavras como “pecado”, “iniqüidade”
e termos como “a ira de Deus” ou “o estranho ato de Deus”— todos esses termos são termos das
Escrituras, e devemos permitir que as Escrituras os definam. Também devemos ter em mente, ao
lermos as Escrituras, que existe um “grande tema central” que percorre a Bíblia—a grande
controvérsia, a guerra, a polémica entre Miguel e “o grande dragão vermelho”, e que esta guerra tem
tido um impacto directo na forma como vemos Deus e que lado desta guerra nós mesmos estamos:
A Bíblia é o seu próprio expositor. A escritura deve ser comparada com a escritura. O
aluno deve aprender a ver a palavra como um todo e a ver a relação das suas partes. Ele deve
adquirir um conhecimento do seu grande tema central—o propósito original
de Deus para o mundo, do surgimento da grande controvérsia e da obra de redenção.
Ele deve compreender a natureza dos dois princípios que lutam pela supremacia, e
devem aprender a rastrear seu trabalho através dos registros da história e da profecia até a
grande consumação. Ele deveria ver como esta controvérsia entra em cada fase da
experiência humana; como em cada ato da vida ele mesmo revela um ou outro dos dois
motivos antagônicos; e como, quer queira ou não, ele está mesmo agora decidindo sobre
qual lado da controvérsia ele será encontrado {CT 462.1, grifo nosso}.
Repare esta declaração: “Ele deve compreender a natureza dos dois princípios que lutam pela
supremacia, e deve aprender a rastrear seu trabalho através dos registros da história e da profecia até
a grande consumação”. Quais são estes “dois princípios que lutam pela supremacia”? Como eles
entram “em cada fase da experiência humana”? Como eles são “antagônicos” um contra o outro?
Perdemos algo sobre esta grande controvérsia? A partir desta citação parece que estes dois princípios
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são a questão central aqui, por isso vamos explorá-los em detalhe à medida que progredirmos.
Vamos começar com Deus e o Seu princípio, que é um dos “dois motivos antagônicos”
mencionados acima.
Como definimos as próprias palavras usadas para explicar Deus? O que é o amor? O que é a
luz? O que significam estas palavras de acordo com a Bíblia?
No Novo Testamento, a palavra “amor” vem da palavra grega ágape. Ágape foi traduzido em
algumas versões bíblicas como “amor” e em outras como “caridade”. Ágape é a palavra que Jesus,
Paulo e outros escritores do Novo Testamento usavam quando se referiam a um tipo particular de
amor—um amor peculiar a Deus. Este amor é completamente diferente dos tipos de amor que a
maioria de nós está familiarizada. Vamos estudar esta palavra em breve, mas por enquanto,
queremos nos deter no fato de que Deus é amor—Deus é amor ágape.
Ao examinarmos a afirmação “Deus é amor”, notamos que a sintaxe do Apóstolo João é muito
reveladora. Ele diz: “Deus é amor.” Ele não diz: “Deus tem amor”. Ser amor é muito diferente
de ter amor. Esta é uma distinção significativa, e o uso que João faz da linguagem indica que ele está
tentando trazer à nossa atenção que o amor, o amor ágape, é a própria essência de Deus, e não apenas
um de Seus atributos.
O amor ágape é a própria essência do ser de Deus. Assim, é também a lei moral eterna pela qual
Ele rege toda a Sua criação. A lei do amor de Deus é Sua lei suprema e imutável desde a eternidade.
Porquê?
Deus é o Criador de todas as coisas e, portanto, Ele está acima de todas as coisas. Como Criador,
Ele tem o direito não só de construir o hardware de Sua criação, mas de determinar seus sistemas
operacionais e estabelecer seus parâmetros, as regras pelas quais ele opera. Tudo o que Deus cria reflete
quem Ele é—Sua criação expressa Seu coração e mente e revela Seu caráter. Desde que o
amor ágape é a sua própria essência, então não há nada maior do que o ágape. Aí, nada pode superar a
supremacia absoluta da lei de Deus, da lei do amor ágape. Deus imbuiu todas as Suas criaturas com a
capacidade de viver eternamente—mas isso só é possível quando elas se conformam ao amor ágape.
Alguns de nós estamos confusos com a distinção entre a essência de Deus e Seus atributos. Se a
Sua essência é o amor ágape, então quais são os Seus atributos? Os atributos de Deus são
um reflexão do Seu amor; são as diferentes maneiras pelas quais o Seu amor se torna visível. Seus
atributos são o resultado de Seu caráter, Sua essência, Sua lei de amor; assim, eles
devem estar sempre em harmonia com Sua essência de amor ágape.
A Bíblia diz que Deus é imutável. Malaquias 3:6 diz: “Porque eu sou o Senhor, não mudo;
portanto, vós não sois consumidos, ó filhos de Jacó”; e Hebreus 13:8 diz: “Jesus Cristo é o mesmo
ontem, e hoje e eternamente”. A imutabilidade é um dos atributos de Deus. Estes versículos nos
dizem que Deus sempre age e reage de acordo com Seu caráter de amor ágape. Assim, o caráter de
Deus é singular, não dualista.
Como Deus não muda, isso significa que Ele deve permanecer sempre fiel ao Seu caráter de
amor, mesmo quando Ele é confrontado com o mal. Se Deus é imutável, então Ele nunca poderá
operar fora dos parâmetros do amor. Isso significa que a Sua lei de amor também não muda. E como
Deus é eterno, assim é a Sua lei de amor. Estas são as verdades cruciais sobre Deus.
Poder-se-ia dizer que Deus é puro ágape. Mas dizer “ágape puro” é redundante, porque por
definição o ágape é puro, não adulterado, não corrompido, não misturado. Na Bíblia, a pureza
e singeleza de caráter de Deus é definida pela palavra “santo”. Em hebraico e em grego, esta palavra
significa estar limpo, moralmente limpo, sem impurezas. Biblicamente falando então, isto é o oposto
da palavra “corrupto”, a própria palavra que caracteriza os princípios de Satanás.
Só Deus é santo. O seu carácter é puro, não adulterado e sem mistura. Assim, como um Deus
de amor ágape, o Criador não pode usar príncípios opostos, ou misturas de príncípios, que seria um
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oxímoro. Em outras palavras, Deus não pode ser de uma maneira um momento e de outra no outro,
ou Ele seria inconsistente, não-confiável e mutável. Deus não tem uma personalidade dividida, na
qual o bem e o mal se misturam. “Pureza” distingue Deus de todos nós que “comemos” a mistura
contida na Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.
Esta idéia de pureza também é expressa na Bíblia através das metáforas de luz e escuridão. As
Escrituras dizem:
Deus é luz e n’Ele não há trevas nenhumas (1 João 1:5).
As palavras “luz”, “pureza” e “santo” expressam todas a mesma coisa sobre Deus: que Seu
caráter é constituído de um motivo singular, que é o amor ágape.
A maioria de nós concordaria que Deus é imortal, indestrutível e onipotente. Os Tetragramas
Hebraicos YWHW e JHVH significam “auto-Existente” ou “Eterno”. Nós tendemos a tomar isto
como garantido e não costumamos questioná-lo. Mas você já se perguntou por que Deus é imortal?
Jesus disse algo muito interessante que poderia lançar alguma luz sobre isto:
...todo reino dividido contra si mesmo é levado à desolação; e toda cidade ou casa dividida
contra si mesma não subsistirá (Mateus 12:25).
Segundo Jesus, se um reino está dividido “contra si mesmo”, será “levado à desolação”—
chegará ao seu fim. Se Deus é imortal, então é lógico concluir que Seu reino nunca será levado à
desolação. Assim também podemos concluir que, uma vez que o reino de Deus nunca será levado à
desolação, Seu reino não deve ser “dividido contra si mesmo” de forma alguma. Será então, que é
aqui que reside o segredo da imortalidade de Deus? Será que Deus é imortal porque o Seu reino não
está “dividido contra si mesmo”?
Este é um conceito extremamente importante. “Deus é luz e n’Ele não há escuridão alguma”,
significa que de forma alguma Ele está dividido entre a luz e as trevas, ou seja, Ele nunca opera por
uma dualidade contraditória. Ele é apenas luz, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. À
medida que avançamos, tornar-se-á evidente como é importante compreender o que significa
“dividido contra si mesmo”. Por enquanto, diremos simplesmente que a indivisibilidade de Deus é o
que constitui a Sua perfeição, de acordo com definição biblica da palavra “perfeição” (mais tarde,
vamos definir o significado desta palavra de acordo com a Bíblia). Mais uma vez, não devemos
definir palavras pela nossa própria interpretação, mas permitir que as Escrituras as definam.
Resumindo então, ser “santo”, “puro”, “limpo”, “claro”, “indiviso” e ter absolutamente
“nenhuma escuridão”, são maneiras diferentes de descrever o caráter único e incorruptível do amor
ágape de Deus. E estas são apenas algumas das formas que a Bíblia usa para chamar a nossa atenção
para este facto.
Então nós nos perguntamos: por que Deus está tão concentrado em chamar nossa atenção para
esta faceta de Seu caráter? Será que esta é a chave vital para compreendê-Lo verdadeiramente e ver a
Sua beleza?

……….
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2

AMOR É “CÉU”

Você já se perguntou o que poderia ter sido a vida se Adão e Eva não tivessem aberto as
comportas do mal sobre a terra? Ou você já imaginou como seria viver num mundo em que não
houvesse absolutamente nenhuma dor, destruição ou morte?
É difícil para nós imaginarmos o céu, já que nunca vimos ou experimentamos nada parecido.
Mas seja o que for o céu, nós sabemos que “é um céu!”
Usamos frequentemente esta frase para qualificar uma experiência maravilhosa, positiva e
absolutamente encantadora. Se um amigo nos diz: “Fui a Fiji no Natal, e oh, foi um céu absoluto!”
não precisamos mais ouvir. Saberíamos exatamente o que ele ou ela queria dizer, e mesmo que não
soubéssemos os detalhes precisos de suas férias, saberíamos que eles tiveram um tempo tranqüilo,
relaxado e totalmente agradável.
A próxima pergunta que fazemos então é esta: o que faz o céu ser um céu? Dê uma olhada neste
versículo do Livro dos Salmos:
Mostrar-me-ás o caminho da vida; na Tua presença está a plenitude da alegria; à Tua direita
estão os prazeres para sempre (Salmo 16,11, grifo nosso).
Isto é uma descrição do céu, não é? “A vida”, “plenitude de alegria”, “prazeres para sempre”—
isso é um paraíso. Parece que com as férias do nosso amigo em Fiji, não é? E o que faz do céu um
lugar onde há “plenitude de alegria” e “prazeres para sempre”? Se a sua resposta é a “presença” de
Deus, você está absolutamente certo! O que mais poderia ser?
O salmista fala da “presença” de Deus—mas também menciona o “caminho da vida”. No Livro do
Deuteronômio, Moisés contrastou o “caminho da vida” com “o caminho das maldições”,
descrevendo esta última em linguagem aterrorizante, não deixando nada para a imaginação. Onde,
como, e por quem se originou este outro “caminho” destrutivo? Teve a sua origem em Deus, que
nos mostra “o caminho da vida”, ou em outro ser?
Se Deus é amor, e se o amor é a Sua própria essência, se é o Seu carácter perfeito, se é o Seu
princípio singular para o governo de todos os aspectos da vida, poderá Ele também estar envolvido
na morte? Se o amor é a lei governante que Deus utiliza mesmo nos eventos mais infinitesimais do
universo—sendo um reflexo do Seu próprio caráter—então Ele também pode estar envolvido nas
trevas que causam dor, sofrimento, miséria e destruição?
Se Deus é amor, então Deus criou tudo do amor, pelo amor, para o amor, através do amor e no
amor. A mensagem da Bíblia é que Deus é amor, e que o Seu amor é vida. O amor de Deus é “o
caminho da vida”.
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Veja os seguintes versículos do Livro de Provérbios, onde Solomon conecta o mandamento, a
lei de Deus, com “o modo de vida:”.
Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz; as repreensões da instrução são o
modo de vida (Provérbios 6:23, grifo do autor).
A lei dos sábios é uma fonte de vida, para desviar um dos laços da morte (Provérbios
13:14, grifo nosso).
Paulo afirma o mesmo princípio no seguinte versículo:
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da
morte (Romanos 8:2, grifo do autor).
Paulo não só aponta a lei de Deus como sendo a lei da vida, a “lei do Espírito da vida”, mas
revela que há outra lei presente no mundo—”a lei do pecado e da morte”. O que é “a lei do pecado
e da morte”, e de onde veio, e com quem se originou? Agora sabemos de onde vem a morte:
“Porque, no dia em que dela comerdes, certamente morrereis” (Gênesis 2:17). Então esta lei
também pertence ao Deus do amor e da vida?
Temos de compreender o quão sagrada é a lei de Deus:
A lei de Deus é tão sagrada como o próprio Deus. É uma revelação da Sua vontade,
uma transcrição do Seu caráter, a expressão do amor e da sabedoria divina. A
harmonia da criação depende da perfeita conformidade de todos os seres, de tudo,
animados e inanimados, com a lei do Criador. Deus ordenou leis para o governo, não só dos
seres vivos, mas de todas as operações da natureza. Tudo está sob leis fixas, que não podem
ser desconsideradas. Mas enquanto tudo na natureza é governado por leis naturais, só o
homem, de tudo o que habita a terra, está sujeito às leis morais. Para o homem, o trabalho
de coroamento de criação, Deus deu poder para compreender Suas exigências, para
compreender a justiça e beneficência de Sua lei, e suas sagradas reivindicações sobre ele; e do
homem é necessária obediência inabalável {PP 52.3, grifo nosso}.
A lei de Deus “é uma revelação da Sua vontade, uma transcrição do Seu caráter, a expressão do
amor e da sabedoria divina”. A lei de Deus é o que o Biblia se refere como “retidão”, os caminhos
de Deus, Sua idéia do que é certo. “Retidão” também se pode referir à justiça de Deus.
Em hebraico, “justiça” significa “retidão, virtude moral” (Strong's Concordance). A justiça de
Deus, Sua “retidão e virtude moral”, está sempre em harmonia com Seu amor ágape. Assim, Sua
justiça é, de todos os modos, bondosa, gentil, imparcial, incondicional, misericordiosa, eqüitativa,
libertadora, pacífica, não-violenta, e amorosa. Deus nunca é duro, punitivo, cruel, parcial,
condicional, arbitrário, controlador, implacável ou violento.
Há, porém, uma falsa “justiça” no mundo, uma “retidão e virtude moral” que é contrária à justiça
de Deus. Esta falsificação usa todos estes métodos negativos listados acima; essa é a “retidão” que o
em geral omundo conhece e usa—mas esta não é a retidão ou justiça de Deus, de acordo com as
Escrituras.
A lei de Deus do amor ágape é uma expressão de quem Ele é—por isso é impossível separar
Deus da Sua lei do amor ágape.
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Quando o homem, seduzido pelo poder de Satanás, desobedeceu à lei divina, Deus não
pôde, nem mesmo para salvar a raça perdida, mudar essa lei. Deus é amor, e mudar a lei
seria negar a Si mesmo, derrubar aqueles princípios com os quais estão ligados ao
bem do universo {Messenger 7 de junho de 1893, par. 6, grifo nosso}.
Note que a lei de Deus contém princípios “com os quais está ligado o bem do universo” e
mudar esta lei seria “negar-se a si mesmo”.
Então, estabelecemos que a lei de Deus é a lei do amor. Mas como é articulada a Sua lei? É um
código escrito, de muitas páginas, que deve ser cuidadosamente estudado antes de poder ser
compreendido? Será algo parecido com os documentos legais que todos encontramos hoje em dia,
cheios de letras miúdas e jargões ininteligíveis?
A sua lei é muito mais simples do que isso e, no entanto, de muito mais consequência. A sua lei
é uma lei moral—e isto é extremamente significativo. A lei moral reside no coração de cada ser
inteligente que Deus cria; é esta lei moral que guia cada pensamento e ação, porque o coração é a
sede do nosso julgamento.
O que queremos dizer é que todas as nossas decisões, que são baseadas nos nossos julgamentos
morais, vêm dos nossos corações. Para usar um conceito moderno, a lei moral de Deus é o
“software” que vem com cada “dispositivo”. Ele cria um software que garante a melhor
funcionalidade.
Estamos cada vez mais próximos de responder à pergunta que fizemos anteriormente—o que
fez do céu um paraíso? Não foi o fato de que no céu a vontade de Deus (a Sua lei) foi feita por todos,
em que todos viviam pela Sua lei moral de amor? Não era o céu um paraíso porque todos os seres
inteligentes emularam o Seu caráter, porque se conformaram de bom grado com o Seu amor ágape? Foi
pelo uso corporativo da lei do amor ágape que a harmonia, a paz e a vida foram capazes de existir no
céu, e assim fazer dele um lugar de pura alegria.
Alguns podem estar pensando que estamos decolando em um caminho legalista; por favor,
continue lendo—este não é o caso. Há uma postura bíblica apropriada e precisa sobre o significado
da lei. Quer percebamos ou não estamos todos vivendo por uma lei moral—”a lei do Espírito da
vida”, ou “a lei do pecado e da morte”. Estas são duas leis morais, a lei moral da vida ou a lei moral
da morte. Devemos ser capazes de distinguir entre estes dois princípios antagónicos, que operam
por motivos antagónicos.
As condições celestiais de felicidade que imaginamos em nossas mentes foram possíveis por
uma única razão: porque desde a eternidade Deus governou o universo com a lei do amor, “a lei do
Espírito da vida”.
Consegues imaginar uma existência onde o amor é um estado constante? Onde cada interação é
feita com o maior bem de outras pessoas em mente? Um lugar onde não há gritos, nem mentiras,
roubos, feridas, destruições, enganos, trapaças, sem necessidade de chorar? Em vez disso, há
gentileza, cuidado, preocupação, e o máximo respeito? Bem, isso é o paraíso—onde a lei moral do
amor impera. Mas o amor não parece uma lei; não é uma chatice:
Mas no céu, o serviço não é prestado com o espírito da legalidade. Quando Satanás se
rebelou contra a lei de Jeová, o pensamento de que havia uma lei chegou aos anjos
quase como um despertar para algo impensável. Em seu ministério os anjos não são
como servos, mas como filhos. Há uma perfeita unidade entre eles e o seu Criador. Para
eles, a obediência não é um trabalho duro. O amor a Deus faz do seu serviço uma
alegria. Assim, em cada alma em que Cristo, a esperança da glória, habita, as Suas palavras
são re-ecoadas: “Tenho prazer em fazer a Tua vontade, ó meu Deus: sim, a Tua lei está
dentro do Meu coração”. Salmo 40:8 {MB 109.2, grifo do autor}.
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Estar num estado de amor significa estar cheio de alegria, e quando amamos alguém, é um
prazer estar com ele ou ela. O amor evoca todo o tipo de pensamentos e sentimentos positivos e
maravilhosos, e se usado como orientação para as nossas vidas, não é incómodo segui-lo. A maior
alegria do amor é fazer um ao outro feliz. Se absolutamente todos estivessem cheios do amor de
Deus, o mundo seria um lugar pacífico porque o Seu amor, que é incondicional, imparcial, e dá a
liberdade, é o mecanismo perfeito para a ação social interativa. Toda são incluídos e cuidados, e
ninguém fica de fora. O apóstolo João disse:
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos; e os seus
mandamentos não são dolorosos (1 João 5:3).
Os mandamentos de Deus, resumidos, é que nos amemos uns aos outros. Não há nada de
“doloroso” ou de pesado em amarmo-nos uns aos outros. Espero que todos tenhamos
experimentado o amor. Quem tem uma relação amorosa faz as coisas um pelo outro livremente, por
alegria e não por dever. Esta lei do amor não pode ser imposta a nós—ela deve ser livremente aceita
e adotada. Nem podemos impor esta lei aos outros, nem mesmo aos nossos filhos. Todos devem
aceitá-la ou rejeitá-la por si mesmos. O amor nunca opera pela força e não é obrigatório. Por
definição, o amor e a liberdade andam de mãos dadas. Se eles não o fizerem, estamos a lidar com
outra coisa que não é o amor.
Antes do pecado de Lúcifer, os seres celestiais nunca tinham conhecido nada contrario ao
alegre, feliz e harmonioso estado de ser que gozavam sob a lei de amor de Deus. O seu
relacionamento com Deus e um com o outro foi preenchido com esta alegria pura. A sua completa
devoção a Deus e aos seus semelhantes foi uma expressão de livre vontade. Foi uma troca de amor—
Deus amava-os, eles amavam-no, e eles amavam-se uns aos outros. Eles não viram nenhum mal um
no outro.
Os residentes do universo certamente não seguiam a Deus por medo. Pelo contrário, naquela
época não havia absolutamente nada como o medo. Como é que sabemos isto? Considere a seguinte
passagem de 1 João 4:18:
Não há medo no amor; mas o amor perfeito expulsa o medo, porque o medo envolve tormento. Mas aquele que teme não se tornou perfeito no amor.
Há tanto para explorar neste versículo, mas por enquanto é suficiente trazer à nossa atenção o
fato de que se Deus é amor, de fato “amor perfeito”—amor ágape—então um universo com um
Deus de amor perfeito teria que estar livre do medo. O medo, portanto, é um intruso, e não se
originou de Deus.
Medo e amor são ambos motivadores, poderosos, na verdade. Imagine um mundo em que a
única motivação para cada pensamento e ação fosse o amor. Será que é possível? Sim: esta era a
condição das coisas antes do pecado. Todos eram motivados apenas pelo amor e todas as coisas
funcionavam em perfeita harmonia. O universo do amor ágape de Deus era impecável, Seu governo
de amor, um paraíso.
No entanto, um dia, Lúcifer desafiou esse padrão. Ele viu uma falha nele, e como resultado ele
começou uma guerra contra o governo de amor de Deus:
Há uma grande rebelião no universo terrestre. Não há um grande líder dessa rebelião? Não é
Satanás a vida e a alma de cada espécie de rebelião que ele próprio instigou? Ele não é o
primeiro grande apóstata de Deus? Existe uma rebelião. Lúcifer revoltou-se contra a sua
lealdade e faz guerra ao governo divino {4BC 1163.4, grifo nosso}.
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É difícil imaginar tal coisa, Lúcifer fazendo “guerra ao governo divino”, travando uma guerra
contra o perfeito sistema de amor de Deus. Alguém devia ter-lhe dito: “Se não está partido, não o
consertes.”
Quando ele começou sua guerra contra Deus, Lúcifer trouxe confusão sobre Deus. Seu ataque
ao perfeito sistema de amor de Deus foi dirigido diretamente ao próprio coração de Deus, porque
foi de lá que veio o sistema de governo de Deus—veio do Seu coração de amor. No exato momento
em que Lúcifer atacou o governo de Deus, o coração de Deus foi colocado em julgamento. A
mensagem de Deus para nós, neste momento da história do mundo, é ouvir a única Testemunha
Verdadeira que pode revelar o Seu verdadeiro coração de amor.
A maioria de nós percebe que estamos vivendo perto do fim da história da Terra, e como tal,
estamos vivendo no período da igreja de Laodicéia do Apocalipse capítulo três. Para nós, a igreja
Laodiceana, diz Deus:
“E ao anjo da igreja dos Laodicéianos escreve: 'Estas coisas dizem o Amém, a testemunha
fiel e verdadeira, o início da criação de Deus' (Apocalipse 3:14).
Laodicéia é convidada a ouvir a Verdadeira Testemunha. Em nenhuma outra parte da Bíblia
estão as palavras “Verdadeira Testemunha” dirigidas a qualquer pessoa—apenas a Laodicéia. Isto
porque Laodicéia é a igreja que está vivendo durante o tempo do julgamento de Deus—o
julgamento que O exonerará de todas as falsas acusações de Satanás. O tempo de Laodicéia é
também o tempo da mensagem dos três anjos, que é a hora do julgamento de Deus:
“Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do Seu juízo; e adorai aquele que
fez o céu e a terra, o mar e as fontes da terra” (Apocalipse 14:6, grifo do autor).
A hora do julgamento de Deus é uma boa notícia para nós, porque ao olharmos para as provas
neste julgamento, ficará muito claro que todas as acusações de Satanas, o acusador, são falsas. Verse-á que o governo divino do amor não só é perfeito, mas também é a única forma viável de existir
para os seres vivos.

……….
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3

AGAPE LOVE

Abre os meus olhos, para que eu possa ver coisas maravilhosas da Tua lei, (Salmo 119:18).
A lei da Tua boca é melhor para mim do que milhares de moedas de ouro e prata (Salmo
119:72).
A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade (Salmo 119:142).
Grande paz têm aqueles que amam a Tua lei, e nada os faz tropeçar (Salmo 119:165).
O amor não faz mal ao próximo; portanto, o amor é o cumprimento da lei (Romanos 13:10).
Pois toda a lei se cumpre em uma só palavra, mesmo nisto: “Amarás o teu próximo como a ti
mesmo” (Gálatas 5:14).
Se você realmente cumprir a lei real de acordo com a Escritura, “Amarás o teu próximo como
a ti mesmo”, você faz bem (Tiago 2:8).
A lei do governo de Deus é a lei do amor ágape, mas o que é exatamente o amor ágape? Como a
Bíblia define este tipo de amor divino?
Ágape é lindamente descrito em 1 Coríntios 13, o famoso capítulo sobre o amor:
O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não age
de forma imprópria, não procura a seu próprio interesse, não é facilmente provocavel, não
leva em conta um mal sofrido. Não mantém registro do mal. Não se regozija com a injustiça,
mas se regozija com a verdade. Não se regozija com a iniqüidade, mas se regozija com a
verdade. O amor ágape suporta tudo e qualquer coisa que venha. Está sempre pronto a
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acreditar no melhor de cada pessoa. As suas esperanças não têm qualquer tipo de moda, em
todas as circunstâncias, e tudo se enfraquece. O amor ágape nunca falha, nunca se desvanece
ou se torna obsoleto; nunca chega ao fim (1 Coríntios 13: 4-8, extraído de várias versões).
Que bela descrição de Deus! Ele é tão único, tão diferente de qualquer de tudo que
conhecemos! Esta passagem diz-nos que Deus é paciente e bondoso. Ele não é arrogante, rude ou
invejoso, não insiste no Seu próprio caminho e não se ofende facilmente. Ele não mantém registro
de erros—isso é vital em nossa compreensão de Deus, porque tendemos a pensar n’Ele como um
juiz severo que nos desaprova. Deus não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade.
Ele carrega todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas e suporta todas as
coisas. O amor dele nunca acaba. Estas são as verdades fundacionais sobre Deus.
Estas palavras nos dizem que o amor divino não está focado em si mesmo, mas nos outros.
É incondicional. Não tem uma agenda egoísta ao fazer coisas “boas” para os outros. O amor ágape age
para o bem dos outros, mesmo que às próprias custas, e até mesmo ao ponto de morrer por eles.
Isto é amor ágape.
Estas palavras também nos dizem que não existe ostentação, não há orgulho em Deus. Isto é
significativo, porque Ele, de todos os seres, tem as razões mais gloriosas das quais se vangloriar!
Considera o universo, a Terra e todas as suas formas de vida... Qualquer pessoa capaz de sonhar,
planejar e trazer à vida criaturas tão magníficas e intrincadas teria todos os motivos para se
vangloriar. E ainda assim, Deus é humilde, não buscando ao seu próprio bem, mas amorosamente
dá de si mesmo. Poderíamos dizer que Ele é auto-sacrificial, mas o termo “auto-sacrifício” implica
agir por dever e não por amor, e poderia até encorajar a penitencia. Para Jesus, dar a Sua vida por
nós não foi um ato de abnegação, mas sim um ato de desistir voluntariamente de tudo para nos salvar
de um fim terrível; tudo o que Ele nos deu foi dado como um presente oferecido por amor. Para
alguém que coloca os outros à sua frente, dar é um impulso natural e não um sacrifício. Para uma
pessoa assim, um sacrifício seria cuidar primeiro das suas próprias necessidades, antes das
necessidades dos outros.
Onde mais na Bíblia este tipo de amor é definido? O melhor exemplo e definição do amor de
Deus é Jesus Cristo. O verdadeiro amor, o amor divino, é revelado em suas palavras, sua vida e sua
morte. Assim, poderíamos usar cada uma das expressões descritivas acima de 1 Coríntios 13 para
retratar Jesus também.
Ao olharmos para a Sua vida, vemos que Ele era paciente e bondoso. Ele não tinha ciúmes e
não se gabava. Ele não era arrogante ou mal-educado. Não insistiu à Sua maneira e não se ofendeu
facilmente. Jesus não guardou nenhum registo de erros. Ele não se regozijou com a injustiça, mas se
regozijou com a verdade. Ele sofreu todas as coisas, acreditou em todas as coisas, esperou todas as
coisas e suportou todas as coisas—mesmo uma morte na cruz, a morte mais dolorosa e humilhante.
O seu amor nunca, nunca acabou—nem mesmo quando estava na cruz.
Jesus não é apenas a maior mas também a única demonstração viva do amor ágape que o mundo já
viu. Ele é a expressão visível do amor ágape. Ele viveu para abençoar os outros; para dar, para curar,
para encorajar, para elevar, para dar poder, para renovar e para ser o servo, fazendo o bem e nunca
causando danos. O que torna o amor de Jesus mais único é que Ele fez tudo isso para que Ele
pudesse estar conosco. Ele o fez “para a alegria” de nos reunir com a família celestial, para que
pudéssemos passar uma eternidade juntos:
...olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe foi
apresentada suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se sentou à direita do trono de
Deus (Hebreus 12:2, grifo do autor).

18

Os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha são uma revelação dos princípios do
governo de Deus do amor ágape. Deus tinha dado a lei a Moisés em outro Monte, em Sinai. Moisés
tomou essa lei e a interpretou através do severo, punitivo, cruel e destrutivo senso de justiça de
Satanás. Jesus volta ao Monte, e nos dá a lei novamente—mas desta vez a lei está cheia de graça e de
verdade.
Porque a lei foi dada por meio de Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo (João
1:17).
A personificação da lei, Jesus nos ensina a amar; Ele nos ensina até mesmo a amar nossos
inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, fazer o bem àqueles que nos odeiam, e orar por
aqueles que nos usam e perseguem maldosamente. Se amamos apenas aqueles que nos agradam,
quão diferentes somos do tipo de amor do mundo? Não Jesus estava a definir
o amor incondicional nestas declarações?
Repare por que Jesus nos disse para amarmos nossos inimigos—”para que vocês sejam filhos de
vosso Pai no céu, pois Ele faz o Seu sol nascer sobre o mal e sobre o bom, e envia chuva sobre o
justo e sobre o injusto” (Mateus 5:44, 45; grifo do autor).
Primeiro Coríntios treze termina dizendo: “e agora permanecem a fé, a esperança, e o amor,
estes três; o maior de todos é o amor”. Fé e esperança não significam nada se não forem fundadas
no Deus do amor ágape. Se a nossa fé e a esperança é fundada sobre um deus que não é o amor ágape,
eles se desfazem em pedaços. Se nossa fé é dirigida a um Deus que não é “luz em quem não há
trevas”, para um Deus que tem um caráter dividido, então nossa fé é mal orientada. Podemos
chamar-lhe “fé”, mas porque esta fé é baseada num falso conceito de Deus, é uma falsa fé. É uma fé
dirigida a um falso deus. A Bíblia na verdade chama esta fé de “incredulidade”. A adoração de falsos
deuses não significa apenas curvar-se a uma imagem moldada:
Ao rejeitarem a verdade, os homens rejeitam o seu Autor. Ao pisar a lei de Deus, eles
negam a autoridade do Legislador. É tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias
quanto moldar um ídolo de madeira ou pedra. Ao deturpar os atributos de Deus, Satanás
leva os homens a concebê-Lo em um falso caráter. Com muitos, um ídolo filosófico é
entronizado no lugar de Jeová; enquanto o Deus vivo, como Ele é revelado em Sua
palavra, em Cristo e nas obras da criação, é adorado por poucos. Milhares deificam a
natureza enquanto negam o Deus da natureza. Embora de uma forma diferente, a
idolatria existe hoje no mundo cristão tão verazmente como existia entre o Israel
antigo nos dias de Elias. O deus de muitos homens professamente sábios, de
filósofos, poetas, políticos, jornalistas, o deus dos círculos da moda polida, de muitas
faculdades e universidades, mesmo de algumas instituições teológicas, é pouco
melhor que Baal, o deus-sol da Fenícia {DD 29.1, grifo do autor}.
Estas são palavras claras e directas. Não há aqui nenhuma margem de erro. Em suma, se não
vemos o Deus que Jesus revelou, estamos, na realidade, adorando Baal, o deus duplo e arbitrário de
ambas a beneficência e a ira. É tão simples quanto isso. Mais do que tudo, o mundo precisa da
revelação de Deus por parte de Jesus.
O Filho de Deus declarou em termos positivos que o mundo estava desprovido do
conhecimento de Deus; mas este conhecimento era do maior valor, e era o Seu
próprio dom peculiar, o tesouro inestimável que Ele trouxe ao mundo. No exercício de
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Sua prerrogativa soberana, Ele transmitiu aos seus discípulos o conhecimento do
caráter de Deus, a fim de que eles pudessem comunicá-lo ao mundo.... Todo aquele
que crê na mensagem de Deus deve elevar Jesus, apontar os homens para Cristo e
dizer: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo”... {LHU 36.5, grifo
nosso}.
Tanto a fé como a esperança encontram sua realização no Deus do amor ágape que Jesus nos
revelou. Em si mesmos, a fé e esperança não significam, na verdade, nada. Elas só se realizam
quando dirigidas ao verdadeiro Deus, como revelado por Cristo, e quando estão trabalhando através
do amor ágape de Deus:
Pois nós, pelo Espírito, aguardamos ansiosamente a esperança da justiça pela fé. Porque em
Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão valem nada, mas a fé trabalhando por
amor (Gálatas 5:5, 6, grifo do autor).
Quando temos fé e esperança no verdadeiro Deus de amor como foi revelado por Jesus Cristo,
então temos a verdadeira fé e verdadeira esperança.
Tomemos a experiência de Saul, por exemplo, antes de ele se tornar o apóstolo Paulo. Paulo
tornou-se um exemplo para nós de muitas maneiras, e sua vida nos ajuda a ver a verdade sobre
Deus.
Antes de encontrar Jesus no caminho de Damasco, Paulo era um fervoroso seguidor de Deus.
Na verdade, ele era um fariseu, e como tal era extremamente bem versado na lei. Como fariseu, ele
era um zelote ardente a ponto de perseguir aqueles que ele acreditava estarem ameaçando o status quo
religioso. Ele até ajudou os assassinos do Stephen enquanto eles o apedrejavam até à morte:
Então gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e correram para ele de uma só vez; e o
expulsaram da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés
de um jovem chamado Saul (Atos 7:58).
Isto é zelo. Mas é um zelo desencaminhado. Note o que Paulo diz após a sua conversão:
E eu agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor que me capacitou, porque Ele me contou fiel, me
colocando no ministério, embora eu fosse antigamente um blasfemador, um
perseguidor e um homem insolente; mas eu obtive misericórdia porque eu tudo fiz em
incredulidade. E a graça de nosso Senhor foi excessivamente abundante, com fé e amor
que estão em Cristo Jesus (1 Timóteo 1:12-14, grifo do autor).
Paulo diz que ele “foi um blasfemador, um perseguidor, e um homem insolente”. O que quer
ele dizer com “antigamente”? Ele quer dizer que isto é o que ele era antes de encontrar Jesus Cristo
naquele caminho para Damasco, antes de aprender o amor ágape de Deus através de Jesus.
Observe então o que ele diz a seguir: que todas aquelas coisas que ele fez, blasfemando,
perseguindo e sendo insolente, tudo isso foi feito “em incredulidade”. Paulo estava agindo sem fé
quando ele era um perseguidor e um homem insolente—quendo insultava, maltratava, e causava
ferimentos a outros. Na verdade, a razão pela qual ele era um blasfemador é que ele estava fazendo
coisas em nome de Deus que eram completamente contrárias ao caráter de Deus de amor ágape—
coisas como perseguir e prejudicar as pessoas. Foi isto que fez dele um “blasfemador”.
Mas não estará Paulo redefinindo a palavra “descrença” aqui, e indiretamente, redefinindo a
palavra “crença” também? Sabemos que a incredulidade é o oposto da fé. Mas se olharmos para o

20
passado de Paulo, vemos que ele tinha uma espécie de fé, não é verdade? Afinal, ele era um fariseu,
um rigoroso aderente à “lei” de Deus. E ele estava perseguindo as pessoas em “nome” de Deus; ele
estava fazendo tudo isso baseado em sua “fé”. Mas a sua fé não foi construída sobre o entendimento
de que Deus é amor ágape. Assim, sua fé foi inútil e o fez “perder a marca”, que por sinal, é uma das
definições bíblicas da palavra “pecado”.
Perder a marca sobre o caráter de Deus é “o” pecado—o pecado mais grave que existe. Na
verdade, é deste pecado que todos os pecados nascem, como veremos em breve.
De acordo com o amor ágape, Jesus absolveu Saulo de toda condenação e culpa. Na verdade, Ele
nem sequer o acusou ou condenou pelas coisas cruéis que tinha vindo a fazer. Repare na sua
maneira de lidar com o violento Saul:
“Saul, Saul, porque me estás a perseguir?” E ele disse: “Quem és tu, Senhor?” Então o
Senhor disse: “Eu sou Jesus, a quem vocês estão perseguindo. É difícil para ti recalcitrar
contra os aguilhões.” Então ele, tremendo e espantado, disse: “Senhor, o que queres que eu
faça?” Então o Senhor lhe disse: “Levanta-te e entra na cidade, e ser-te-á dito o que deves
fazer” (Atos 9:4-6).
Com quanta gentileza Jesus interagiu com Saulo; com quanta ternura e respeito Ele se envolve
conosco. Em vez de atirar a culpa de Saul sobre seu rosto e expor sua escuridão, ele apela para seu
intelecto e coração e pergunta: “Saul, Saul, porque me estás a perseguir?” “Explica-me porque estás
tão zangado e violento contra aqueles que me seguem? Que mal é que lhe fizemos?”
A resposta de Saul revela que ele não conhecia esse Deus; seu deus não era assim. Ao contrário,
o deus que Saul adorava era muito mais parecido com a divindade grega Zeus—trovões, fogo e
enxofre. “Quem és tu, Senhor?”, perguntou ele. Este era um novo Deus—Saul nunca tinha
conhecido este Deus gentil.
Algo sobre Jesus fez com que Saulo o reconhecesse imediatamente como seu Senhor.
Imediatamente ele reconheceu que toda a sua vida ele tinha se enganado sobre Deus. E naquele
momento de reconhecimento, de arrependimento no verdadeiro sentido da palavra—metanoia, que
significa uma mudança de mente—Saul se entregou ao verdadeiro Deus do universo. Tremendo e
espantado ele disse: “Senhor, o que queres que eu faça?”
A graça de Jesus para com Saulo era “excessivamente abundante”—você vê a extensão do amor
de Deus aqui? Isto é porque Cristo, no amor ágape, não mantém nenhum registro de erros. É este o
Deus que temos venerado? É assim que nos consideramos e tratamos uns aos outros, sem acusações
ou ressentimentos?
A maioria de nós sabe que Satanás, através de Adão, trouxe o pecado para o mundo e que Jesus,
o “Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo”.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte pelo
pecado, e assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos pecaram (Romanos
5:12).
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo (João 1:29)!
Se entendêssemos a palavra “pecado” no contexto de “perder a marca” sobre o caráter de Deus,
veríamos que o pecado que Satanás trouxe ao mundo era uma visão distorcida de Deus—ele O fez
parecer um assassino áspero e arbitrário. Jesus tira o pecado do mundo—Ele remove esta falsa visão
de Deus ao revelar o verdadeiro Deus do amor ágape.
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Esta falsa visão foi a força motriz por trás de Paulo antes de ele encontrar Jesus. Ele perdeu a
marca sobre o Criador, e como resultado ele era “um blasfemador, um perseguidor e um homem
insolente”. Mas havia esperança para Paulo porque ele o fez “ignorantemente, em incredulidade”—
sem conhecer a verdade. Mais tarde, ele escreve no livro aos Hebreus:
Agora a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas (Hebreus
11:1).
E em Coríntios ele diz que se a fé não está a funcionar através do amor, não é nada:
E embora eu tenha o dom da profecia, e compreenda todos os mistérios e todo o
conhecimento, e embora tenha toda a fé, para que pudesse remover montanhas, mas não
tenha amor, nada sou (1 Coríntios 13:2, grifo do autor).
A fé é a substância, ou a confiança, a garantia de algo que ainda não é visto—algo que ainda é
apenas uma esperança. A fé e a esperança são apenas instrumentos através dos quais podemos
captar o amor de Deus.
O que esperamos? Uma vida melhor, um mundo melhor? Não esperamos que o amor e a luz de
Deus nos espreitem através da nossa dor e sofrimento? Poderiam “coisas esperadas” ser um mundo
onde reine o amor e a paz? Não são as palavras “Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na
terra como no céu” (Mateus 6:10) o grito de todo coração humano que anseia por amor, paz, vida e
segurança, esperando o amor de Deus para resgatar um mundo falido?
As palavras “fé é a evidência de coisas não vistas” não se referem à visão física. O significado
espiritual desta passagem torna-se mais claro quando lemos as palavras de João a respeito de Jesus:
Ninguém viu Deus em momento algum. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, Ele O
declarou (João 1:18).
“Ninguém viu a Deus em momento algum”, sugere que ninguém tinha entendido o caráter do
Pai antes de Jesus. Porque não? Porque todos neste mundo só têm visto a Deus através da lente das
mentiras de Satanás; portanto, nossa visão de Deus tem sido distorcida. Falhámos o alvo, “perdemos a
marca”.
É precisamente por isso que Deus enviou Seu Filho ao mundo—para nos revelar
o verdadeiro Deus. Só Cristo “declarou” o verdadeiro Deus. O que “não se viu” e só Jesus “declarou”
é o Pai—um Deus bondoso, amoroso, incondicional, imparcial, humilde, não violento.
O Filho unigênito veio do seio do Pai e como tal Ele é Sua imagem expressa. Não era
a aparência física de Deus que Jesus estava declarando—era o Seu caráter. Quando Ele disse “aquele
que Me viu, viu o Pai” (João 14:9) Ele estava dizendo: “Você vê quem eu sou? Isto é como Deus é”.
Jesus é a revelação visível e tangível da essência de Deus do amor ágape. Ele é a definição
de amor ágape.
Então, quando O vemos desfazer o trabalho do Destruidor, curando todo tipo de doença e
enfermidade, vemos Deus. Quando nós O vemos indiscriminadamente perdoar pecados (que para
os judeus de Seu tempo era blasfêmia, e ainda esses são os pecados que Satanás usa para nos acusar
diante de Deus dia e noite) nós vemos Deus. Quando O vemos dizendo à mulher adúltera “nem eu
te condeno; vai e não peques mais” (João 8,11), vemos Deus. Quando O vemos dia após dia
trabalhando incansavelmente para curar, para elevar a humanidade do seu desespero abjeto,
trabalhando incessantemente, com fome e sede, para nos trazer o conhecimento não adulterado do
verdadeiro Deus do amor, nós vemos Deus.
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E quando O vemos sofrer, silenciosa e humildemente, diante de insultos horripilantes, vemos
Deus. Quando O vemos sem resistência enquanto Ele está sendo dilacerado pela multidão, cuspido e
triturado por feridas físicas e emocionais, e ainda pronunciando bênçãos e perdão, vemos Deus.
Quando O vemos pendurado na cruz, em amor incessante, sem uma palavra de maldição ou
vingança, vemos Deus. Isto é singeleza de caráter. Este é um coração indivisível. Este é um coração
de puro amor ágape e nada mais.
Jesus é Emmanuel, “Deus connosco”. Ele é a única manifestação verdadeira de Deus que o
mundo já viu. Ao olharmos para Ele, vemos Deus. Ele é a única maneira verdadeira de entender
Deus, a única “luz” verdadeira sobre Deus, a única verdade sobre o caráter de Deus. Isso porque Ele
É Deus.

……….
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4

O INIMIGO

Todos nós sabemos quem ele é. Lúcifer, Satanás, o Diabo. Mas o Diabo nem sempre foi um
“diabo”. Ele era um ser magnifíco, majestoso, brilhante e belo— “cheio de sabedoria e perfeito em
beleza”, de acordo com Ezequiel 28:12. O seu intelecto era incomparável. Ele também era um
músico consumado.
Desde a sua queda, a carreira demoníaca de Lúcifer tem sido gravada na história humana através
de lendas e mitos dos deuses. Ele é o deus Mercurius, o espírito alquímico dos ocultistas. Ele é Hermes da
“sabedoria” hermética, da qual palavras e termos como “hermenêutica” e “hermeticamente selado”
(selado como no sentido de segredo—o segredo dos cultos secretos) foram cunhados.
O historiador romano Plutarco afirma que os deuses eram grandes demônios; a Bíblia também
faz a mesma afirmação. Assim, através de um conceito de sua própria criação— os “deuses”—
Satanás e seus anjos caídos têm tentado conduzir a raça humana ao seu próprio modo de pensar. O
Diabo é Toth, Seth, Isis e Osíris e Maat dos antigos egípcios. Ele é Zeus, Diana, Apolo e Artemis dos
gregos; Júpiter, Minerva e Vênus dos romanos, para citar apenas alguns. Toda cultura e época tem tido
os seus deuses, mas todos são um e o mesmo: a encarnação dos princípios do poderoso anjo caído,
Lúcifer.
Estes deuses ensinam a sabedoria dos deuses, e as pessoas que os adoram aprendem
a sua sabedoria. Mas os deuses eram realmente demônios posando como Deus; até mesmo os
antigos filósofos e historiadores sabiam disso. Assim, é que os deuses, através da sua “sabedoria”
satanica, pervertem o verdadeiro conhecimento de Deus.
Na nossa cultura moderna, o Diabo está bem disfarçado. Ele convenceu muitos, especialmente
os do chamado mundo civilizado e, em particular, os cristãos, de que ele não existe realmente. Para
alguns, as próprias palavras “Satanás” e “Diabo” são tabu; são passé. Para o mundo secular, ele é
simplesmente uma figura de desenho animado fictício. Os místicos e a Nova Era acreditam que o
mal é simplesmente uma energia escura, um conceito abstrato não relacionado a um ser sobrenatural
específico, uma energia escura que é um elemento inevitável da realidade cósmica.
Então... o Diabo e os seus anjos existem mesmo? A história diz que sim. Os filósofos e poetas
dizem que sim. E a Bíblia diz que sim.
Então o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que
engana o mundo inteiro; ele foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele
(Apocalipse 12:9).
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Dizer que ele não existe é negar a autoridade da Bíblia como um preciso registro escrito da
grande controvérsia—um registro inspirado por Deus. Negar a sua existência é perder o maior tema
da Bíblia—o tema da guerra entre ele e Deus. E em última análise, negar a sua existência é negar até
mesmo Jesus Cristo, que disse que o viu “cair do céu como um raio” (Lucas 10:18), e que muitas
vezes falou dele e conversou pessoalmente com ele no deserto, por exemplo, durante as tentações.
Sua existência é “plenamente estabelecida tanto pelo Antigo como pelo Novo Testamento:”
A existência de Satanás e a agência dos espíritos maus são fatos plenamente estabelecidos
tanto pelo Antigo como pelo Novo Testamento. Desde os dias de Adão até Moisés, e
através de todas as eras sucessivas até João, o último escritor do evangelho, Satanás é
reconhecido como um agente ativo e pessoal, o originador do mal, o inimigo de
Deus e do homem. É verdade que a imaginação e a superstição deram sua própria cor a
esses fatos, e os ligaram com lendas e tradições de nações pagãs, judaicas e até cristãs; mas,
como revelados na palavra de Deus, eles são da maior solenidade e importância. A
conexão do visível com o mundo invisível, a ministração dos anjos de Deus e o arbítrio dos
anjos maus, estão inseparavelmente entrelaçados com a história humana. Fala-nos
da queda dos anjos de sua pureza, de Lúcifer, seu líder, o instigador da rebelião, de sua
confederação e governo, de suas várias ordens, de sua grande inteligência e sutileza, e de seus
desígnios maliciosos contra a inocência e a piedade feliz dos homens. Fala-nos de Um mais
poderoso que o inimigo caído,—Aquele por cuja autoridade o poder de Satanás é limitado e
controlado; e fala-nos, também, do castigo preparado para o originador da iniqüidade {4SP
331.1, grifo nosso}.
A Bíblia reconhece Satanás como “um agente ativo e pessoal, o originador do mal, o inimigo de
Deus e do homem”.
O profeta Ezequiel concorda que ele foi o “criador da iniqüidade”. A iniqüidade foi
iniciada nele, segundo Ezequiel 28. Esta palavra “iniqüidade” não significa muito para a maioria de
nós. Ela transmite vagamente alguma forma de mal; talvez uma forma ultrapassada de entender of
mal, mas seu significado real é um borrão. E no entanto esta é uma palavra muito significativa,
especialmente se Lúcifer foi o seu “criador”. Vamos explorar esta palavra nos capítulos seguintes, e
seu estudo vai expor o mistério oculto do poder de Lúcifer. Confirmaremos que a “iniqüidade” é de
fato o mal inicial que ele originou, e seguiremos seu rastro até o Jardim do Éden. Mas que papel
Lúcifer desempenhou no reino de amor de Deus antes de pecar? O que é que o nome dele, Lúcifer,
significa?
Strong's Concordance define “Lúcifer” como “a estrela da manhã”. Em latim, Lúcifer significa
“portador de luz”. A Bíblia também o chama de “filho da manhã” (Isaías 14:12). Antes da sua
própria queda ele era um ser cheio de luz, uma metáfora bíblica poderosa que significa a verdade e a
vida. Assim, ele era um “portador de luz” da verdade e da vida: verdade sobre Deus, luz sobre o
Deus da vida. Ele era um portador de luz que comunicava conhecimento sobre Deus.
Algumas passagens da Bíblia descrevem-no, os seus primórdios e a seu fim. Elas resumem toda
a sua história em poucas palavras. Aqui estão apenas alguns versículos destas passagens, mas
encorajamos o leitor a examiná-los na sua totalidade. Isaías capítulo 14 se refere a ele como o rei de
Babilônia, mas também o identifica como Lúcifer:
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“Como tu caíste do céu,
ó Lúcifer, filho da manhã!
Como estás reduzido a nada, tu que enfraqueceste as nações!
Pois dissestes em vosso coração:
'Eu subirei ao céu,
exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus;
sentar-me-ei também no monte da congregação, nos lados mais distantes do norte;
Eu subirei acima das alturas das nuvens,
serei como o Altíssimo.'
No entanto, sereis levados para o inferno, para as
profundezas mais baixas do poço” (Isaías 14:12-15).
Ezequiel 28 o chama de rei de Tiro, mas o liga ao Éden, o Jardim de Deus, antes que Tiro
existisse:
“Você foi o selo da perfeição,
cheio de sabedoria e perfeito em beleza.
Tu estavas no Éden, o jardim de Deus;
toda pedra preciosa era a tua cobertura:
o sárdio, o topázio, o diamante, o
berilo, o ônix, o jaspe, a
safira, a turquesa e a esmeralda com ouro.
O trabalho dos seus timbres e canos foi
preparado para si no dia em que foi criado”.
“Tu eras o querubim ungido que cobre;
eu te estabeleci;
tu estavas na montanha sagrada de Deus;
tu andavas para frente e para trás no meio de pedras ardentes”. Foste perfeito nos teus
caminhos desde o dia em que foste criado, até que a iniqüidade foi encontrada em ti.”
“Pela abundância do teu comércio
te encheste de violência dentro de ti,
e pecaste;
por isso te lancei como coisa profana para fora
da montanha de Deus;
e te destruí, ó querubim que cobre,
do meio das pedras inflamadas” (Ezequiel 28:12-16).
Através de símbolos, o Livro do Apocalipse preenche mais detalhes de sua história:
E outro sinal apareceu no céu: eis que um grande dragão vermelho, ardente, com sete
cabeças e dez chifres, e sete diademas na cabeça. A sua cauda atraiu um terço das estrelas do
céu e atirou-as para a terra. E o dragão ficou diante da mulher que estava pronta para dar à
luz, para devorar o seu filho assim que ele nascesse. Ela deu à luz uma criança masculina que
devia governar todas as nações com uma vara de ferro. E o seu filho foi apanhado por Deus
e pelo Seu trono. Então a mulher fugiu para o deserto, onde tem um lugar preparado por
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Deus, para que ali a alimentem durante mil duzentos e sessenta dias. E a guerra irrompeu no
céu: Miguel e os seus anjos lutaram com o dragão; e o dragão e os seus anjos lutaram, mas
não prevaleceram, nem foi mais encontrado um lugar para eles no céu. Então o grande
dragão foi expulso, aquela antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo
inteiro; ele foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele (Apocalipse 12:3-9).
Há uma riqueza de informação aqui, material para muitos livros. Quando minamos o significado
dessas palavras, símbolos e metáforas, começamos realment a entender o quê, como, quando e por
que Lúcifer se voltou contra Deus.
Um ponto que temos de resolver desde o início: O ataque de Lúcifer a Deus centrou-se no
próprio Deus. Foi dirigido à própria essência de Deus, ao seu carácter de amor ágape. Como a
essência de Deus e Sua lei são uma e a mesma coisa, o ataque à lei de Deus foi dirigido ao próprio
Deus.
Antes de Lúcifer ser banido do céu, ele procurou abolir a lei de Deus. Ele afirmou que as
inteligências não caídas do céu santo não tinham necessidade de lei, mas eram capazes de
governar a si mesmas e de preservar a integridade imaculada. Lúcifer era o querubim de
cobertura, o mais exaltado dos seres celestiais criados; ele estava mais próximo do trono
de Deus, e estava mais estreitamente ligado e identificado com a administração
do governo deDeus, mais ricamente dotado com a glória de sua majestade e poder”
{ST 28 de abril de 1890, par. 1, grifo nosso}.
Lúcifer “procurou abolir a lei de Deus”. A razão dele? “Ele afirmou que as inteligências não
caídas do céu sagrado não tinham necessidade de lei, mas eram capazes de governar a si mesmas e
de preservar a integridade imaculada”.
Devemos ter em mente que isto é o que Lúcifer alegou. Mas qual era realmente a sua agenda por
detrás desta afirmação? Será que ele poderia realmente ter enganado um terço dos anjos com tal
alegação? Como é que ele esperava que preservassem a “integridade imaculada” sem uma lei moral?
Ou tinha ele uma outra lei moral, outro princípio (que era antagônico à lei de Deus) escondido por trás
dessas declarações?
Lúcifer sabia que o governo de Deus era fortalecido por Sua lei moral do amor ágape e sabia que
todo ser inteligente tem que ter um código de ética moral pelo qual ordena o seu comportamento—
todos devem ter alguma lei moral, qualquer lei moral. Ele sabia muito bem que a lei era uma
necessidade, uma parte integrante do universo de Deus. Sabendo disso, ele não teria simplesmente
tentado se livrar da lei por completo—isso teria sido uma impossibilidade. Em vez disso, ele
concebeu uma alternativa à lei moral de Deus, um substituto; e nós forneceremos provas para esse
efeito.
O governo de Deus é moral, e a verdade e o amor devem ser o poder prevalecente
{DA 759.1, grifo nosso}.
Deus poderia ter criado o homem sem o poder de transgredir Sua lei; Ele poderia ter
impedido a mão de Adão de tocar o fruto proibido; mas nesse caso o homem teria sido, não
um agente moral livre, mas um mero autômato {PP 49.1}.
Todos os seres inteligentes são “agentes morais livres”. A liberdade implica escolha. Nossas
escolhas são simples: podemos escolher ou a lei moral de Deus ou a lei moral de Satanás—não
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há outra escolha. “A lei do Espírito da vida” ou “a lei do pecado e da morte”. O caminho da vida ou
o caminho das maldições. Luz ou escuridão. Vida ou morte.
Lúcifer “estava mais próximo do trono de Deus, e estava mais intimamente ligado e identificado
com a administração do governo de Deus”—isso quer dizer que ele conhecia intimamente a lei
moral de Deus. Com isto em mente, seu ataque à lei de Deus é realmente surpreendente. Como
poderia ter surgido a rebelião em sua mente, um ser que vivia em um universo perfeito e sem falhas
e que “estava mais próximo do trono de Deus”, promovendo Sua lei? Olhe novamente com atenção
para esta passagem de Ezequiel citada acima: “Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã! Como
é que estás reduzido ao chão, tu que enfraqueceste as nações!”
Lúcifer caiu de uma condição que era muito superior àquela em que se encontra agora. Ele caiu
do céu, aquele lugar de pura alegria e perfeita harmonia onde prevalece a vontade de Deus
de amor ágape. Se o céu é a experiência mais alta que alguém poderia alcançar, como pode ele se
rebelar contra isso, dado que ele era tão brilhante, a criação suprema de Deus? Repare a “razão” da
sua revolta:
O que foi que causou a rebelião de Satanás? Havia alguma razão justa que pudesse ser
designada para o seu pecado? O lugar de origem do pecado foi apontado, mas a razão do
pecado não pode ser encontrada; pois não há razão para a sua existência {ST 18 de
setembro de 1893, par. 2, grifo nosso}.
A entrada do pecado no céu não pode ser explicada. Se fosse explicável, mostraria que
havia alguma razão para o pecado. Mas como não havia a menor desculpa, a sua
origem permanecerá sempre envolta em mistério {RH 9 de Março de 1886, par. 2, grifo
nosso}.
Não havia nenhuma “razão”, nenhuma necessidade, nenhuma desculpa para Satanás se levantar
contra Deus e Sua lei. Porquê? Porque tudo estava em perfeita ordem no governo de Deus. A lei de
Deus era o caminho da vida onde havia alegria, prazeres e vida para sempre. O universo estava em
perfeita harmonia e não havia tal coisa como a morte. Se houvesse alguma razão para Lúcifer se
rebelar, então haveria uma boa causa para derrubar Deus e Sua lei. Mas não havia nenhuma. O
governo de Deus era perfeito e todos os seres inteligentes prosperavam sob o Seu amor.
Lúcifer escolheu se levantar contra Deus por razões que não podemos imaginar—mas que ele viu
uma falha na lei moral de Deus é óbvio. Ele viu, apesar de não haver falha; ele viu e acreditou que
poderia consertá-la. Mas ao tentar consertá-la, ele só conseguiu criar a morte e a destruição porque
ele criou um sistema moral que nos separou do Criador, que é a fonte da vida. Isaías diz que ao cair,
ele nos arrastou junto com ele, enfraquecendo-nos a nós, as nações da terra. Enfraquecer” em
hebraico significa “prostrar; por implicação, derrubar, decair:- desconfortar, desperdiçar,
enfraquecer,” (Concordância do Forte).
Este processo de enfraquecimento tem sido lento, mas seguro. Adam e seus contemporâneos
viveram quase mil anos, de acordo com a Bíblia. E eles eram gigantes na sua época, comparados
connosco. A raça humana tem regredido cada vez mais e não progredido, como é comum pensar. Fomos
para baixo em todos os sentidos da palavra—física, intelectual e moralmente.
Como é que Lúcifer nos trouxe a este estado? Como é que ele trouxe a decadência e a morte à
existência? Como é que ele nos “prostrou”? Tentando simplesmente abolir a lei de Deus? Sim, ele
fez isso, mas ele fez mais do que isso—ele apresentou uma nova lei. E se seguirmos a pista da
“morte”, acabaremos no Jardim do Éden, na Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.
Deus tinha dito a respeito desta árvore a Adão: “No dia em que dela comerdes certamente
morrereis”, Gênesis 2:17. A lei representada por esta árvore é a fonte da morte.
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Aquele que “enfraqueceu as nações” criou um novo caminho: o caminho das maldições e da
morte. Este caminho é o Conhecimento do Bem e do Mal. Agora, há dois caminhos para nós
escolhermos—duas leis morais.
No Jardim podemos ver dois princípios “lutando pela supremacia” dos nossos corações e mentes:
a Árvore da Vida, a lei moral do amor de Deus, e a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, a lei
moral de Satanás. E as consequências destes caminhos são bastante sérias. Estamos tratando da vida
e morte aqui, porque Deus disse que se “comermos” da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal
morreremos; mas se comermos da Árvore da Vida podemos ter vida eterna.
Nós temos uma escolha a fazer. A vida e a morte afetam cada um de nós intimamente—ninguém
está isento disto. Não é crucial, então, que saibamos quais são as nossas escolhas? Não deveríamos
estudar este assunto? Encontraremos mais respostas à medida que descobrirmos mais sobre Lúcifer,
sobre o que é a iniqüidade, e o que ele nos fez através dela.

……….
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5

O PECADO DE LUCIFER

Nós estabelecemos que Lúcifer se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra o governo de
Deus, ou, para ser mais preciso, contra a lei com a qual Deus governou Seu universo—
a lei moral do amor ágape—amor incondicional, imparcial e altruísta.
Lúcifer começou a abrigar críticas ao governo de Deus—novamente, não havia razão para isso,
mas aconteceu—e nesse processo ele se convenceu de que tinha a solução para um problema que ele
via na administração de Deus. Foi assim que a sua rebelião começou.
Lúcifer tomou a posição de que, como resultado da lei de Deus, existia o mal no céu
e nesta terra. Isto trouxe contra o governo de Deus a acusação de ser arbitrário. Mas
isto é uma falsidade, enquadrada pelo autor de todas as falsidades. O governo de Deus é um
governo de livre vontade, e não há nenhum ato de rebelião ou obediência que não seja um
ato de livre vontade {ST 5 de junho de 1901, par. 4, grifo nosso}.
Lúcifer afirmava que havia um problema com o governo de Deus, e esse problema era a “lei de
Deus” do amor ágape. O “erro” que ele percebeu que “existia no céu e nesta terra” era a lei de Deus
do amor ágape. E porque Deus não alteraria Sua lei da liberdade para se conformar às novas idéias de
Lúcifer, este o acusou como sendo arbitrário. A lei de Deus protege o livre arbítrio de todos e
Lúcifer achou que isso era um problema. Ele queria mudar isso, ele queria trazer
uma obediência forçada, e como Deus não iria concordar com seus planos, ele acusou Deus de ser
arbitrário, quando na verdade era ele que estava propondo a aplicação de um sistema arbitrário de
lei.
Lúcifer estava envolto em glória como o querubim de cobertura. Mas este anjo que Deus
tinha criado, e confiado o poder, tornou-se desejoso de ser como Deus. Ele ganhou a
simpatia de alguns de seus associados sugerindo pensamentos de crítica em relação ao
governo de Deus. Esta semente maligna foi espalhada de uma forma muito sedutora; e
depois de ter surgido e se enraizar na mente de muitos, ele colheu as idéias que ele
mesmo havia implantado primeiro na mente dos outros, e as trouxe à mais alta ordem de
anjos como se fossem os pensamentos de outras mentes contra o governo de Deus. Assim,
por engenhosos métodos de sua própria concepção, Lúcifer introduziu a rebelião no
céu {4BC 1143.1, grifo nosso}.
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“Pensamentos de crítica.” Isto em si mesmo já é um problema. Porquê? “Pensamentos de
crítica” começaram na mente do Diabo. A sua foi a primeira mente a envolver-se em tais
pensamentos. Ele viu algo errado onde só havia perfeição. Não havia nenhuma falha no céu—mas
ele viu-a. Os fariseus fizeram a mesma coisa quando criticaram os discípulos por colherem espigas
de milho no sábado. A resposta de Jesus foi:
Mas se você soubesse o que isso significa: 'Eu desejo misericórdia e não sacrifício', você não
teria condenado os sem culpa (Mateus 12:7).
Os fariseus viram uma falha onde não havia nenhuma. Da mesma forma, os “pensamentos de
crítica” de Lúcifer foram dirigidos para algo que não dava motivo para críticas—ele “condenou os
sem culpa”. Mas ainda mais, seus “pensamentos de crítica” revelam que sua mente já havia se
desviado da lei de Deus porque a crítica é algo estranho à linguagem de Deus. Repara no que o Paul
diz na sua carta a Titus:
Para os puros todas as coisas são puras, mas para aqueles que estão sujos e descrentes nada é
puro; mas até a sua mente e consciência estão sujas. Eles professam conhecer a Deus, mas
nas obras O negam, sendo abomináveis, desobedientes e desqualificados para toda boa obra
(Tito 1:15-16).
Deus é puro, santo, limpo, e para Ele “todas as coisas são puras”. Isto pode ser difícil para nós
entender porque vemos o mal em toda parte e em todos—mas Deus só vê valor em nós, mesmo
nos casos que consideramos mais desesperançados. Jesus viu beleza em todos e tratou-os de acordo,
sem condenação. Foi esta capacidade de ver pessoas sem condenação que as atraiu até Ele. Foi
também essa falta de condenação que mudou seus corações e comportamentos para refletir o
potencial que Ele via neles.
A crítica em si mesma é um sintoma de que o que quer que estivesse saindo de Lúcifer agora era
suspeito e distorcido. A sua mente já não era pura. Ele havia se tornado um incrédulo—o primeiro
incrédulo—e sua mente ficou contaminada. Ele já não conhecia Deus como Ele realmente era e
tornou-se “abominável, desobediente e desqualificado para toda boa obra”. Ele originou o pecado
fundamental—que é não ver e retratar Deus como Ele realmente é.
Houve um momento preciso quando Lúcifer pecou pela primeira vez; “o lugar onde o pecado
entrou pode ser especificado” {4BC 1163.6}.
Isto significa que podemos identificar o “lugar” específico no tempo em que isto aconteceu, e as
circunstâncias que o rodearam. Este “lugar” está descrito no Livro de Ezequiel. Este é o ponto
fulcral... Lúcifer mudou de ser Lúcifer para ser o Diabo—o momento em que deixou de atuar
pelo amor ágape de Deus. Ele então se tornou algo que era o oposto de Deus. Então vamos ver o que o
profeta diz:
Você estava no Éden, o jardim de Deus; toda pedra preciosa era o seu revestimento: o
sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, turquesa e esmeril com ouro. O
trabalho dos seus timbres e canos foi preparado para você no dia em que foi criado. Tu eras
o querubim ungido que cobre; eu te estabeleci; tu estavas na montanha santa de Deus; tu
andavas para trás e para a frente no meio de pedras ardentes. Foste perfeito nos teus
caminhos desde o dia em que foste criado, até que a iniqüidade foi encontrada em
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ti. Pela abundância do teu comércio te encheste de violência interior, e pecaste (Ezequiel
28:13-16, grifo do autor).
Estes versos revelam muito. Eles revelam o relacionamento de Lúcifer com Deus antes da sua
rebelião, a sua ocupação no céu, e seu papel no universo de Deus. Eles mostram a
sua condição moral pré-queda, e explicam o que aconteceu com o seu caráter pós-queda. Também
podemos aprender muito sobre Deus aqui. Essas palavras devem ser “minadas” e, ao fazer isso,
encontraremos um tesouro rico e escondido—especialmente se examinarmos as palavras hebraicas
originais.
ESTAVAS NO ÉDEN, NO JARDIM DE DEUS...
Lúcifer estava no Jardim do Éden. O Jardim, portanto, deve ter informações vitais e
fundamentais para nós. O Éden junta os fios da rebelião de Lúcifer—expõe o que ele fez. Embora a
sua revolta inicial tenha começado no céu, é no Jardim que encontramos explicada a “iniqüidade”.
Onde é que ele estava no Éden? Ele estava lá antes ou depois de “a iniqüidade ter sido encontrada
nele”?
Sabemos que ele estava na Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal—este era o seu lugar, a
sua jurisdição e o seu território reclamado. Ele estava lá sob o disfarce de uma serpente—e desde
então a serpente, a qual a Bíblia muitas vezes se refere como “coisas rastejantes”, tornou-se um
símbolo da sua pessoa, dos seus princípios e do seu trabalho na terra. Uma exploração, mesmo que
superficial, das principais religiões pagãs do mundo revelará que há uma serpente de alguma forma
envolvida em seu sistema de adoração.
Então qual é o princípio representado pela árvore que a serpente estava tendando “vender” para
Eva? Foi esta a mesma “venda” que ele fez ao resto do universo? Que estaca tinha ele nesta árvore
de que queria que a Eve comesse? A Bíblia diz:
Agora a serpente era mais astuta do que qualquer besta do campo que o Senhor Deus tinha
feito. E ele disse à mulher: “Será que Deus disse: 'Não comereis de toda árvore do jardim'?”
E a mulher disse à serpente: “Podemos comer o fruto das árvores do jardim; mas do fruto
da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: 'Não o comereis, nem nele tocareis, para
que não morrais'“. Então a serpente disse à mulher: “Você não morrerá certamente. Porque
Deus sabe que, no dia em que comeres dele, os teus olhos se abrirão e serás como Deus,
conhecedor do bem e do mal”. Então, quando a mulher viu que a árvore era boa para
comer, que era agradável aos olhos, e uma árvore desejável para fazer um sábio, ela tirou dos
seus frutos e comeu. Ela também deu ao marido com ela, e ele comeu (Gênesis 3:1-6).
Esta conversa revela muito para nós. Primeiro, ela nos diz que a serpente era astuta; em
hebraico, ârûwm significa “astuta (geralmente em sentido ruim):-stuta, prudente, sutil” (Strong's
Concordance). Suas perguntas a Eva revelam que ela tinha um interesse particular na Árvore do
Conhecimento do Bem e do Mal—ela realmente queria que ela comesse seus frutos! Ela usou todo o
seu carisma, astúcia e engano para conseguir que ela o fizesse, distorcendo até as palavras originais
de Deus “Não comereis de cada árvore do jardim?”. Ela também provou ser uma mentirosa, porque
Deus tinha dito “certamente morrereis”, e afirmou o contrário—”certamente NÃO morrereis”.
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Antes de comer da árvore da serpente, Adão e Eva não conheciam o Bem e o Mal. Isto significa
que em todas as suas interacções eles só conheciam o ágape. Viam um ao outro e a Deus através dos
olhos do amor ágape, através do amor altruísta, incondicional, e imparcial. Eles eram puros, e para
eles, “todas as coisas eram puras”. Depois de comer da árvore de Satanás, Adão e Eva começaram a
se ver, e a Deus também, através dos olhos do Bem e do Mal—através de olhos parciais,
condicionais e egocêntricos. Eles começaram a ver o mal um no outro e seguindo os passos do seu
novo mestre, começaram a criticar-se mutuamente. As conversas que tiveram com Deus confirmam
tudo isso.
Para a serpente, tudo dependia na Eva, se ela iria comer desta árvore. Ela seduziu-a com a fruta,
afirmando que estaria no seu melhor interesse comer: “no dia em que comeres dela, os teus olhos
serão abertos”.
O que é que esta árvore significava tanto para a serpente? Qual é o seu significado? Por que
estava esta árvore ao lado da Árvore da Vida para começar? E porque não foi simplesmente
chamada a Árvore da Morte? Será que a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal era apenas um
teste de obediência? Ou era um símbolo de algo altamente significativo no contexto da grande
controvérsia? Devemos importar-nos come tudo isso, tendo em conta que isto já aconteceu há
tantos tempos atrás? Devemos simplesmente descartar isso tudo como mitologia, como alguns já
fizeram?
Não podemos descartar isso. Lúcifer estava lá. Esta é uma das nossas principais peças de evidência. Em vez de jogá-lo fora, devemos cavar, cavar e cavar mais até descobrirmos o que isso
significa. É fundamental que descubramos isto. Esta árvore é tão relevante para nós hoje como foi
para Adão e Eva. Como uma cobra, ela tem estado à espreita, camuflada sob uma aparência benéfica
e justa, escondida da nossa vista mas mesmo à frente dos nossos olhos. Na verdade, o seu
verdadeiro significado está prestes a ser revelado à nossa geração de uma forma que nunca foi feita
antes.
Antes do pecado, o entendimento de Adão e Eva sobre esta árvore era simplesmente que Deus
tinha dito: “não comas dela, pois se comeres, morrerás com certeza”. Para eles, o seu significado era
de facto simplesmente um teste de obediência. Além disso, o sistema moral que esta Árvore
representava estava na sua fase inicial; a Árvore era apenas uma seiva. Em nossos dias ela
amadureceu e chegou à plena fruição—seu fruto está maduro, pronto para cair da árvore—
desculpem o trocadilho.
Gostaríamos de propor que esta Árvore representa um princípio corrupto—e corrupto é uma palavra
fundamental para enterdermos esse princípio—que Lúcifer tinha concebido enquanto ainda estava no céu.
O princípio que esta árvore representa é a “iniqüidade” que foi encontrada nele. Nesta árvore estão
embutidas todas as suas decepções sobre Deus. Se não compreendermos o seu significado, seremos
completamente tomados pelas mentiras do inimigo de Deus e do homem. Vamos explorar esta
árvore extensivamente, mas primeiro devemos continuar a entender quem Lúcifer era antes de
pecar, e por que ele se rebelou contra Deus.
TODA PEDRA PRECIOSA ERA O SEU REVESTIMENTO...
Lúcifer estava coberto por “toda pedra preciosa”. “Toda”, significa que não faltava nada—Deus
tinha-o criado com tudo o que era necessário para a sua perfeição. “Preciosa”—yâqâr, significa
“valiosa”. Também pode significar “brilho, claro, caro, excelente, gordo, mulheres honradas,
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preciosas, reputação” (Dicionário Strong). Em outros lugares na Bíblia esta palavra é traduzida como
“querida”, ”magnífico” e “esplêndido”. Em 1 Samuel é traduzido como “raro:”
E a palavra do Senhor era rara naqueles dias; não houve revelação generalizada (1 Samuel
3:1, grifo nosso).
Em Provérbios 17:27 yâqâr é traduzido como “excelente:”
Quem tem conhecimento poupa suas palavras; e um homem de entendimento é de
um espírito ”excelente”. Até o tolo, quando se cala, é considerado sábio; e o que fecha os
lábios é estimado como um homem de percepçao (Provérbios 17:27-28, ênfase acrescentada
KJV).
Dado o contexto deste versículo, o léxico hebraico-chaldee de Gesenius supõe
que yâqâr significa “talvez ‘com um espírito calmo’, para ser calmo, para ser manso.” A Nova Versão
do King James segue, na verdade, essa linha de raciocínio:
Aquele que tem conhecimento poupa suas palavras, e um homem de entendimento é
de espírito 'calmo'. Até um tolo é considerado sábio quando se cala; quando fecha os lábios,
é considerado perspicaz (Provérbios 17:27, grifo do autor).
Este adjetivo—”precioso”—indica que o seu objecto, as pedras que cobriram Lúcifer, foram de
facto muito especiais. Seja o que for que quisessem dizer, deram-lhe um excelente, magnífico,
esplêndido, calmo, manso e humilde espírito. A iniqüidade que se encontrava nele tornou-o o
oposto de manso e humilde: tornou-se orgulhoso e cheio de si mesmo.
Vemos aqui uma criatura a quem Deus tinha conferido qualidades excepcionais. Ezequiel disse
sobre ele:
“Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza” (Ezequiel 28:12).
A palavra “selo” em hebraico denota um sentido de finalidade, o de trancar algo:
...os antigos estavam acostumados a colocar um selo em muitas coisas para as quais usamos
um cadeado... De um rolo ou carta quando terminam de receber um selo, surge a
significação... (Lexicon da Gesenius)
A ideia é que quando Deus criou Lúcifer Ele colocou-lhe um selo que dizia “tu és perfeito,
estou acabado, não há mais nada que eu possa fazer aqui”. Lúcifer estava no topo da linha.
... TODA PEDRA PRECIOSA...
A palavra “pedra” é bastante significativa na Bíblia. Refere-se a Jesus como a “pedra angular”
(Salmo 118:22, Isaías 28:16, Mateus 21:42, etc.) e a Seus seguidores como “pedras vivas” (1 Pedro
2:5). A palavra hebraica para pedra é eben, que significa “através do significado de construir; uma
pedra”. (Dicionário de Strong) Eben vem da palavra raiz bânâh, que significa “construir, obter
crianças, fazer, reparar, montar, certamente” (Dicionário de Strong).
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O Lexicon da Gesenius explica assim a palavra bânâh: ”construir, erguer, como uma casa, um
templo, uma cidade, muros, defesas... significa construir uma casa para qualquer um, isto é, dar-lhe
uma morada estável; e, figurativamente, fazê-lo prosperar”.
Outra palavra que surgiu da palavra bânâh é a palavra bên, que significa “um filho (como
construtor do nome da família)” (Strong's Dictionary). Esta última palavra é usada em Isaías 9,6 para
se referir a Jesus, o “reparador da brecha” ((Isaías 58,12). Jesus foi enviado para reparar a brecha que
Lúcifer tinha causado no reino de Deus. Ele veio para reconstruir o nome de Deus que Lúcifer tinha
difamado.
Porque para nós nasceu uma criança, para nós foi dado um Filho (bên); e o governo estará
sobre os seus ombros. E o Seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus
Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz (Isaías 9:6).
A ideia retratada através destas palavras é que antes de pecar, Lúcifer era um ser muito especial a
quem tinha sido dado “cada pedra preciosa”—tudo o que era necessário para cumprir o propósito
para o qual ele foi criado: o de construir, ou erguer um muro de proteção em torno do reino
universal de Deus, o reino do amor ágape.
... O SÁRDIO, O TOPÁZIO, O DIAMANTE, O BERYL, O ÔNIX, O JASPER, A SAFIRA, A
ESMERALDA, E O CARBUNCULO, E OURO...
Na tentativa de entender o significado destas pedras, nos lembramos da couraça do sumo
sacerdote no santuário de Moisés. Deus deu a Moisés instruções muito detalhadas a respeito do traje
do sumo sacerdote porque o sumo sacerdote era um tipo de Cristo. Cada detalhe da sua roupa tinha
um significado simbólico concebido para nos ajudar a compreender Deus e o seu coração
de amor ágape.
Uma parte das vestes do sumo sacerdote, sua “cobertura”, era uma couraça (chamada placa do
peito de julgamento) sobre a qual estavam colocadas doze pedras (três colunas, quatro fileiras)
embutidas em ouro, algumas das quais também estavam na “cobertura” de Lúcifer. A couraça é
descrita abaixo:
Você deve fazer a couraça do julgamento. Tecido artisticamente de acordo com a obra do
éfode tu o farás: de fios de ouro, azul, roxo e escarlate, e de linho fino tecido, tu o farás. Será
dobrado em um quadrado: um vão será seu comprimento, e um vão será sua largura. E
colocarás nela, quatro filas de pedras: A primeira fileira será um sárdio, um topázio e uma
esmeralda; esta será a primeira fileira; a segunda fileira será uma turquesa, uma safira e um
diamante; a terceira fileira, um jacinth, uma ágata e uma ametista; e a quarta fileira, um berilo,
um ônix e um jasper. Devem ser colocados em configurações de ouro. E as pedras terão os
nomes dos filhos de Israel, doze segundo os seus nomes, como as gravuras de um selo, cada
uma com o seu nome; serão segundo as doze tribos (Êxodo 28:15-21).
A couraça foi posicionada sobre o peito, no coração do sacerdote. Assim foi chamada a “couraça
do julgamento” porque é no coração que os julgamentos—ou decisões—são feitos.
Cada pedra da couraça do sumo sacerdote foi esculpida com um dos nomes dos doze filhos de
Jacó. Os filhos de Jacó deviam ser os construtores do reino de Deus na terra. Foram-lhes dados os
oráculos de Deus—a lei de Deus do amor ágape—que, se vivessem por ela, deveriam construir uma
“casa segura” para cada ser humano que escolhesse procurar a sua segurança no meio da grande
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controvérsia. Esses filhos (pedras) deveriam ser os condutores para uma “morada estável” para a
humanidade; eles deveriam guiar o mundo nos caminhos do amor, que são os caminhos da vida—e
fazê-lo prosperar e florescer.
Quando Jesus entrou em cena, ele nomeou doze apóstolos. Os nomes dos apóstolos estão
inscritos nos fundamentos da Nova Jerusalém:
Ora, a muralha da cidade tinha doze fundamentos, e sobre eles estavam os nomes dos doze
apóstolos do Cordeiro (Apocalipse 21:14).
Por que estão escritos os nomes dos apóstolos nos fundamentos da Nova Jerusalém e não os
nomes dos filhos de Jacó? Talvez porque foram os apóstolos que disseminaram o puro evangelho—
a pura revelação de Deus, que eles tinham testemunhado na pessoa de Jesus Cristo. Assim, eles são
os “construtores”, as “pedras” da Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Eles constroem-no com a lei
de Deus do amor ágape.
Pedro se refere a este conceito de “pedras” do Antigo Testamento em sua primeira epístola:
Portanto, pondo de lado toda malícia, todo engano, hipocrisia, inveja e todo mal falado,
como recém-nascidos, desejai o leite puro da palavra, para que assim possais crescer, se de
fato já provastes que o Senhor é gracioso. Vindo a Ele como a uma pedra viva, rejeitada de
fato pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa, vós também, como pedras
vivas, estais sendo edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer
sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, também
está contido na Escritura: “Eis que eu ponho em Sião uma pedra angular principal,
eleita, preciosa, e aquele que crê n’Ele não será de modo algum envergonhado”. Aí,
para vós que acreditais, Ele é precioso; mas para aqueles que são desobedientes, “a
pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular”, e “Uma
pedra de tropeço e uma rocha de ofensa”. Eles tropeçam, sendo desobedientes à palavra,
para a qual também foram nomeados. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio
real, uma nação santa, o Seu próprio povo especial, para que proclameis os louvores
daquele que vos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz; que outrora não era
um povo, mas agora é o povo de Deus, que não tinha obtido misericórdia, mas agora
obteve misericórdia (1 Pedro 2:1-10, grifo nosso).
Jesus é a ”pedra viva”, a pedra da vida. Ele foi rejeitado pelos homens, mas Ele foi “escolhido
por Deus e precioso”. Jesus é a “principal pedra angular” sobre a qual toda a casa de Deus é
construída. Também devemos ser “pedras vivas”, e podemos ser rejeitados pelos homens, mas
“escolhidos por Deus”. Como “pedras vivas” devemos reivindicar “os louvores d'Ele” que nos
chamou “das trevas para a Sua maravilhosa luz”. Saímos das trevas quando acreditamos no que Jesus
revelou sobre o amor do Pai do ágape; então sabemos que somos filhos e filhas de Deus—
somos Seu povo e temos “obtido misericórdia”. À medida que prosseguirmos em nosso estudo,
veremos o que isso significa e como é importante obter misericórdia.
O revestimento de Lúcifer tinha apenas nove pedras—ouro é um metal. O ouro era usado
como um “embutimento”, tal como era na couraça do sumo sacerdote.
Alguns interpretaram estas pedras assim: Lúcifer era de fato o selo da perfeição antes da criação
da raça humana—cada pedra preciosa era o seu revestimento. Mas quando Deus criou a
humanidade, Ele acrescentou uma nova dimensão à criação, algo Ele ainda não tinha feito.
As três pedras extras na placa do peito representavam os três tipos de relações humanas:
pai/filho, irmão/irmã, e marido/esposa. Isto está relacionado com a capacidade única de procriação

36
dos seres humanos (ao contrário dos anjos, por exemplo, que não procriam)—fomos feitos à
imagem de Deus—e como Ele, nós somos criadores nesse sentido. Achamos que ainda não
percebemos a nossa singularidade ou especialidade. Talvez um dia nós o façamos.
Há outro exemplo na Bíblia em que as pedras são mencionadas. Em Ezequiel, o profeta diz que
Deus destruiria Lúcifer “do meio das pedras de fogo”, Ezequiel 28:16. O significado das “pedras de
fogo” é descrito pelo profeta Isaías, que, quando encontrou Deus face a face, ficou mortificado por
causa dos seus próprios pecados—ele se sentiu nu diante de Deus. Mas a reacção de Deus foi cobrilo de amor, amontoando-o de graça e misericórdia através das simbólicas “pedras de fogo”. Ouve as
próprias palavras de Isaías:
“Ai de mim, pois estou desfeito!
Porque sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de lábios impuros; porque os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos Exércitos”.
Então um dos serafins voou até mim, tendo na mão um carvão vivo que tinha tirado com a
tenaz do altar. E ele tocou-me na boca com ela, e disse:
“Eis que isto tocou os teus lábios;
a tua iniqüidade foi tirada,
e o teu pecado purificado” (Isaías 6:5-6, grifo do autor).
O “carvão vivo” é uma “pedra de fogo”; representa o amor incondicional de Deus, Sua graça e
misericórdia para conosco, que não se baseia em nossos méritos, nem na falta deles. No Livro dos
Provérbios vemos o mesmo simbolismo, também no contexto do amor incondicional:
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer; e se tiver sede, dá-lhe água para beber;
porque assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça,
e o Senhor te recompensará (Provérbios 25:21-22).
E o apóstolo Paulo ecoa as palavras de Salomão:
Portanto, “Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber;
porque, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça” (Romanos 12:20).
As pedras de fogo, portanto, são símbolos cintilantes do imenso coração de amor e misericórdia de
Deus. São emblemas da imobilidade (A Rocha) e da natureza incondicional do Seu amor ágape—um
amor fervoroso que é retratado como sendo tão quente como o fogo e forte como as pedras.
Esta metáfora, de “fogo” como sendo o amor de Deus, é também confirmada por outro versículo
da Bíblia, onde o Seu amor é descrito como “chamas de fogo”.
Porque o amor é tão forte quanto a morte, o ciúme tão cruel quanto a sepultura; suas
chamas são chamas de fogo, uma chama muito veemente (Cântico de Salomão 8:6, grifo
do autor).
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Será que as nove pedras com que Lúcifer foi coberto poderiam ser symbolicas das várias facetas
do amor ágape, como delineado em 1 Coríntios 13? Pode ser que não, mas vale a pena considerar:
1. O amor sofre muito (suporta todas as coisas, nunca perde a paciência)
2. O amor é bondoso (não se comporta de forma rude)
3. O amor não inveja os outros4
4. O amor não se vangloria, não se ensoberbece (sem orgulho)
5. O amor não age egoisticamente (não é egoísta)
6. O amor não é provocado, não pensa nenhum mal (dos outros ou para com os outros—é puro
e pensa apenas pensamentos puros sobre os outros)
7. O amor não se alegra com a iniqüidade, mas se regozija com a verdade
8. O amor acredita todas as coisas, espera todas as coisas (é extremamente positivo sobre o
próprio futuro)
9. O amor nunca falha (nunca, nunca deixa de amar)
Se estas eram as “pedras preciosas” que cobriam Lúcifer, então ele era de fato perfeito. Mas por
que haviam nove pedras em Lúcifer e doze na couraça do Sumo Sacerdote? Talvez porque com a
criação da humanidade vieram à luz outros três aspectos do caráter de Deus, aspectos que sempre
existiram, mas que não poderiam ter sido conhecidos antes da grande controvérsia, pois não havia
oportunidade para um universo sem pecado poder observá-los. Estes são: 10. Liberdade,
11.Imparcialidade, e 12. Igualdade de acesso.
Se há algum mérito nesta interpretação, então estas três pedras extras explicariam as doze pedras
no peitoral do Sumo Sacerdote, em vez de nove. Liberdade, imparcialidade e igualdade de acesso são
também atributos fundamentais do amor ágape de Deus, a lei pela qual Ele opera o Seu governo. Mas
o seu verdadeiro significado só podem ser entendidos no contexto do pecado, como veremos.
A OBRA DE SEUS TIMBRES E PIPAS FOI PREPARADP NO DIA EM QUE FOSTE
CRIADO.
“Obra”—mlâkâh—significa ”propriamente, deputado, ou seja, ministerio; geralmente, emprego”
(Strong's Concordance).
Um “timbrel” é um instrumento de percussão, algo como um pandeiro—um instrumento
musical. Os seus “canos”—neqeb—significa ”luneis (para uma jóia)”. No entanto, o Lexicon
Gesenius também afirma: “uma configuração para fixar uma gema, pala gemmarum (como traduzida
por Jerônimo), assim chamada por causa da sua cavidade... Outros acham que significa “um tubo”, a
partir de uma raiz que significa “perfurar através”.
Como esta palavra “cano”—neqeb em Hebraico—aparece apenas uma vez em toda a Bíblia, é
impossível compará-la em outro contexto. Dito isto, estes “canos” também se poderiam referir a
uma flauta. Porquê?
Alguns versículos em Ezequiel 28,18 lemos o seguinte de Lúcifer: “Vós profanastes os vossos
santuários pela multidão das vossas iniqüidades”. A palavra hebraica “profanastes” é châlal, que
significa “furar”, mas também significa “tocar flauta:”.
châlal — Uma raiz primitiva; propriamente dita, para perfurar, isto é, (por implicação) para
ferir, dissolver; figurativamente para profanar (uma pessoa, lugar ou coisa), para quebrar (a
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própria palavra), para começar (como se por uma abertura); denominativamente (de H2485)
para tocar (a flauta): - começar (os homens começaram), sujar, quebrar, sujar, comer (como
coisas comuns), primeiro, colher a uva, tomar a herança, cachimbo, tocador de instrumentos,
poluir, (fundir como) profano (si mismo), prostituta, matar (matar), tristeza, mancha, ferida
(Strong's Concordance).
Isto traz uma nova dimensão interessante a este estudo, pois muitos dos antigos deuses da
história humana, como Osíris, Krishna, Pan, Kokopelli, etc., eram flautistas. Para os interessados em
seguir esta linha de estudo você pode ler a dissertação sobre a ópera de Mozart, A flauta mágica, Die
Zauberflöte e a Lei Moral das Forças Opostas por Denice Grant, na biblioteca da Universidade de
Washington (veja o link em www.grace-unlimited-ministries.org). Se há algum mérito nessa linha de
investigação, então Lúcifer tornou-se de fato o flautista cósmico.
O ministério celestial de Lúcifer definitivamente parece ter envolvido música de alguma forma.
As palavras descritivas “a obra de seus timbres e canos” indicam que ele era um músico. E como ele
era o mais alto dos anjos, poderíamos dizer que talvez ele fosse o mestre dos músicos do céu. Será
que a música era a linguagem do céu? E que Lúcifer comunicou as mensagens de Deus através da
música? Não sabemos isso de fato, claro; é apenas uma conjectura.
FOSTE TAMBÉM UNGIDO COMO QUERUBIM GUARDIÃO…DeepL Pro para poder

editar este documento. Visite www

Continuando no nosso estudo de palavras, chegamos à palavra “ungido”. Lúcifer não era apenas
um querubim ungido; ele era o querubim ungido. Isto nos dá uma indicação de sua singularidade e
papel especial entre todas as hostes angélicas, cujos números são assim expressos em Apocalipse:
Então olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos
anciãos; e o número deles era dez vezes dez mil, e milhares de milhares (Apocalipse 5:11).
Este é um vasto número, seja ele qual for, e nos dá uma nova perspectiva sobre o papel de
Lúcifer antes de sua queda, já que ele era o líder desta vasta multidão. Saber isso também nos ajuda a
entender que tipo de influência ele teve, e como a sua influência se jogou na sua rebelião.
A palavra hebraica “ungido”—mimshach—tem uma conotação interessante. Significa “no sentido
da expansão; espalhado (isto é, com asas estendidas):-ungido,” (Concordância de Strong).
Mimshach evoluiu de mâshach, que significa “para esfregar com óleo, ou seja, para ungir; por
implícito, para consagrar; também para pintar”. (Strong's Concordance) Lucifer foi criado e
consagrado para um propósito muito específico. Qual era a sua posição, a sua pausa ocidental e o
ministério para o qual ele foi criado? O que significava a sua “extensão”, “asas estendidas”? A
próxima secção deve responder a esta pergunta.
...QUERUBIM QUE COBRE...
Um querubim é um anjo da mais alta ordem no céu. Lúcifer era um querubim “cobridor” que o
tornava ainda mais alto—a mais alta ordem do céu. A palavra “cobre”, em hebraico, é çâkak, que
significa “apropriadamente, entrelaçar-se como uma tela; por implicação, cercar, cobrir,
(figurativamente) proteger” (Strong's Concordance).
Então, vemos que Lúcifer era um protector, um defensor. Isto explica as asas estendidas—elas
são um símbolo de entrelaçar algo “como uma tela”, cercar, cobrir, proteger. O próprio Jesus
também usou a idéia de “asas estendidas” como um símbolo de proteção:
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“Ó Jerusalém, Jerusalém, aquela que mata os profetas e apedreja aqueles que lhe são
enviados! Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha reúne os seus
filhotes debaixo das asas, mas tu não quiseste” (Mateus 23:37, grifo do autor)!
A tarefa de Lúcifer, como a “pedra” metafórica—que constrói, protege e cria um ambiente
seguro para todas as criaturas—era garantir que a o universo fosse protegido. Tinha-lhe sido dado o
ofício sagrado de um guardião. O que é que ele guardava, protegia ou defendia? O que quer que
tenha sido, deve ter sido algo de grande importância para Deus.
Para entender isso, devemos nos mudar para o santuário terrestre construído por Moisés no
deserto. O santuário era “a cópia e sombra das coisas celestiais” (Hebreus 8:5), portanto, olhando
para ele podemos aprender das “coisas celestiais”. O santuário não era necessariamente uma cópia
de um edifício celestial, mas de coisas celestiais, porque no Livro do Apocalipse diz: “E não vi nele
templo algum, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dele”, (Apocalipse
21:22).
Se olharmos para o templo como simplesmente um edifício literal, vamos perder
completamente as mensagens que Deus pretende transmitir-nos através dos seus significados
simbólicos. Estas são as coisas que estamos olhando neste mesmo momento—o caráter de Deus, a
rebelião de Satanás, e cada passo do plano que Deus colocou em movimento para recuperar a raça
humana e iluminar o resto do universo: o plano de salvação. Cada atividade e objeto no santuário
terrestre foi um reflexo do que aconteceu e ainda vai acontecer desde o início da grande
controvérsia, e revela como Deus está lidando com este problema. Através do santuário aprendemos
que Ele tem lidado somente através do princípio que é o fundamento do Seu governo: o amor ágape.
Assim, no santuário terrestre, aprendemos sobre o propósito e a posição de Lúcifer no céu antes
da sua rebelião:
Farás um assento de misericórdia de ouro puro; dois cúbitos e meio será o seu comprimento
e um côvado e meio a sua largura. E farás dois querubins de ouro; de trabalho martelado os
farás nas duas extremidades do propiciatório. Faça um querubim em uma extremidade, e o
outro querubim na outra extremidade; você deve fazer o querubim nas duas extremidades de
uma peça com o propiciatório. E os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo o
propiciatório com as suas asas, e se virarão um para o outro; as faces dos querubins
estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e na arca porás
o Testemunho que eu te darei. E ali me encontrarei convosco, e falarei convosco de cima do
propiciatório, de entre os dois querubins que estão sobre a arca do Testemunho, sobre tudo
o que eu vos darei em mandamento aos filhos de Israel (Êxodo 25:17-22, grifo do autor).
No santuário de Moisés, havia dois querubins cobridores. Ambos esticaram as asas sobre o
“propiciatório”, que estava no compartimento do Santo dos Santos. O propiciatório era a tampa da
arca que continha o “Testemunho”, as tábuas dos Dez Mandamentos. Os dois querubins “cobriam”
ou ficavam sobre o propiciatório e a arca do Testemunho.
Os Dez Mandamentos são uma versão compacta da lei de Deus do ágape do amor adaptada
especificamente para a raça humana. Eles nos mostram o nosso relacionamento com Deus e com os
nossos companheiros da família humana. Em poucas palavras, o Santo dos Santos representa a
própria sala do trono de Deus e os Dez Mandamentos, que é uma transcrição do Seu caráter de
amor. “Propiciatório” é outra forma de dizer “trono da misericórdia”. O “propiciatório” em Ingles
chama-se “assento de misericordia,” que refere-se ao trono de misericordia de Deus. O trono é um
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símbolo do governo de Deus, e é chamado de “assento da misericórdia” porque a misericórdia é o
fundamento do Seu governo.
A retidão e a justiça são o fundamento do Teu trono; a misericórdia e a verdade estão diante
do Teu rosto (Salmo 89:14).
Em misericórdia o trono será estabelecido; e Um se assentará sobre ele em verdade, na
tenda de Davi, julgando e buscando a justiça e trazendo retidão” (Isaías 16:5, grifo nosso).
Cheguemos, pois, ousadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia
e encontrar graça para ajudar em tempo de necessidade (Hebreus 4:16, grifo nosso).
Como “o querubim ungido que cobre”, Lúcifer era um desses dois querubins “cobrindo”,
“protegendo” os que protegiam o governo de misericórdia de Deus. Assim, ele era um protetor,
um guardião da lei de amor e da misericórdia de Deus. Por extensão, ele foi um protetor do próprio
universo, um protetor da vida, porque é através da lei de amor de Deus que a vida eterna se torna
possível—a lei de Deus é o que protege a vida. A lei de Deus é o perfeito mecanismo, ou sistema,
para a coexistência entre todos os seres inteligentes. Não havia morte no universo de Deus. Ao
rebelar-se contra aquilo que ele costumava guardar, o próprio Lúcifer trouxe a morte à existência.
O emprego de Lúcifer tinha tudo a ver com a lei do amor ágape. Como o amor ágape é a própria
essência do caráter de Deus, ele é também o elemento mais vital do Seu reino. O “guardião da lei”
seria naturalmente considerado a posição mais vital no céu. Portanto, o título de Lúcifer elevou-o a
um lugar de grande poder e influência no universo.
Ezequiel diz que o próprio Deus colocou Lúcifer na “montanha santa” de Deus: “Eu mesmo te
estabeleci” (Ezequiel 18:14). Deus tinha-lhe dado esta posição privilegiada no cosmos, ali mesmo na
Sua presença, ao redor to Seu trono—Ele o tinha criado para esse mesmo fim.
Nenhum reino pode sobreviver sem leis. É através da lei que a ordem é mantida. É a mesma
coisa no céu. Deus tem uma lei da qual depende a sobrevivência do universo. Mas a Sua lei cria
perfeita harmonia e ordem. A ordem de Deus é totalmente diferente da ordem deste mundo.
Dados estes fatos, podemos concluir que Lúcifer conhecia intimamente a lei de Deus, a lei do
amor ágape. Ele sabia que o fundamento da lei é “misericórdia”. Ele foi criado com a capacidade de
viver de acordo com aquela lei pefeita, e o amor e a misericórdia foram os únicos princípios que
governaram o seu próprio caráter. Assim, quando dizemos que Lúcifer estava numa posição de
grande poder e influência, devemos perceber que antes da sua rebelião, o seu poder e influência
eram exercidos apenas dentro dos parâmetros do amor ágape.
Podemos assumir com segurança que antes da sua rebelião ele vivia pela lei de amor de Deus
com absoluta alegria e sem reservas. Como tal, ele desfrutou de paz e harmonia dentro de si mesmo,
com Deus e com todos os outros seres criados. Ele era manso, era humilde; tinha o coração de um
servo. Ele não sabia mais nada. Assim, desde o dia em que foi criado, ele abraçou plenamente o
princípio eterno de amor de Deus, pelo qual o universo foi governado. Mas, por causa do ágape, ele
tinha, no entanto, liberdade para escolher o contrário. E um dia ele o fez.
Naquele dia fatal, Lúcifer voltou-se contra Deus e Sua lei. Foi uma guerra contra o governo de
Deus, uma guerra que visava especificamente a lei da misericórdia que ele tinha protegido até então.
E a guerra irrompeu no céu: Miguel e os seus anjos lutaram com o dragão; e o dragão e os
seus anjos lutaram... (Revelação [Apocalipse] 12:7).
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Porquê? Que possíveis críticas Lúcifer poderia ter tido contra a lei de Deus? Temos uma
resposta possível, mas primeiro vamos aprofundar e ver o que aconteceu em sua mente quando se
rebelou contra a “lei perfeita da liberdade” (Tiago 1:25).
…ERAS PERFEITO NOS TEUS CAMINHOS DESDE O DIA EM QUE FOSTE CRIADO...
Chegamos ao momento crucial; aqui é onde as coisas começam a mudar. Ezequiel diz que
Lúcifer era “perfeito” em seus caminhos. Afinal, ele era “o selo da perfeição, cheio de sabedoria e
perfeito em beleza” (Ezequiel 28:12). Ele era a criação suprema de Deus. Não havia absolutamente
nenhuma falha nele, nenhuma propensão para o mal.
Mas o que significa “perfeito nos seus caminhos” de acordo com a Bíblia? A palavra tâmıym—
usada aqui como “perfeito”—significa “inteiro,” perfeito, também “completo” (Dicionário de
Strong). Ser “inteiro” significa estar cheio, completo, indivisível. Tâmıym também significa ser
moralmente imaculado, sem manchas, cheio de retidão, de integridade e de verdade (Strong's
Dictionary). Isto significa que Lúcifer era moralmente puro—ele era “branquinho”, sem qualquer
mancha negra. Não havia nele nenhuma contradição, mistura de opostos, dualidade, ou duplicidade.
Ele era puro e santo como Deus.
Derek—”caminhos”—significa “uma estrada, figurativamente, um curso de vida ou modo de
acção” (Dicionário de Strong). O que é um “curso de vida” e um “modo de acção”? Não é um
código moral, um código ético? E não é o seu código moral que determina o seu carácter, o seu
“modo de vida”? Isto significa que Lúcifer não tinha falhas morais—ele tinha um caráter “perfeito”,
baseado em uma lei moral “perfeita”—que era a lei moral do amor ágape.
A Biblia diz que a lei de Deus é “perfeita” e “santa:”
Mas aquele que olha para a lei perfeita da liberdade e continua nela, e não é um ouvinte
esquecido, mas um executor da obra, este será abençoado no que fizer (Tiago 1:25).
Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom (Romanos 7:12).
A lei é “perfeita” e “santa” porque ela é pura, e não corrupta; a lei de Deus é imutável. Assim,
Lúcifer não foi dividido de forma alguma—a sua composição moral era indivisa. Ele era movido por
amor incondicional e imparcial. Ele sempre foi o mesmo, imutável em todas as circunstâncias, assim
como Deus é.
Tudo isso implica que quando “iniqüidade foi encontrada nele” Lúcifer deixou de ser como
Deus. Ele deixou de ser “completo”, “inteiro”, e partiu para ser fraturado, de mente dupla. O
apóstolo Tiago, cuja Bíblia era o Velho Testamento hebraico, conhecia bem as suas palavras
hebraicas. Ele também usou a palavra “perfeito” em conexão com a palavra “inteiro”—e também
no contexto da “dupla mente”.
Mas que a paciência tenha o seu trabalho perfeito, para que sejais perfeitos e inteiros
[COMPLETOS], sem nada faltar. Se a algum de vós faltar sabedoria, que peça a Deus, que
dá a todos os homens liberalmente, e não o lança em rosto; e ser-lhe-á dada. Mas deixe-o
perguntar com fé, em nada vacilante. Pois aquele que vacila é como uma onda do mar,
impulsionada pelo vento e atirada. Pois que aquele homem não pense que receberá alguma
coisa do Senhor. Um homem com dupla mente é instável em todos os sentidos (Tiago
1:4-8 KJV, grifo nosso).
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A perfeição de Lúcifer antes de pecar infere que ele era “estável” em todos os seus modos. Mas
ele não era assim sozinho; foi a lei de Deus do amor ágape que o fez assim. Ele apenas reflectiu o que
viu no Criador. Deus cria seres inteligentes que são capazes de refletir o que vêem n’Ele. Este é um
princípio bíblico estabelecido no Livro de Miquéias:
Pois todas as pessoas andam cada uma em nome do seu deus, mas nós andaremos em
nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre (Miquéias 4:5, grifo do autor).
Todas as criaturas inteligentes—inclusive a raça humana—caminham de acordo com o seu
conceito de Deus. Nossa compreensão de Deus determinará nosso relacionamento com os outros e
terá até impacto em nosso próprio julgamento, pois seremos julgados pelo próprio julgamento que
usarmos. Isto explica porque Deus é tão insistente para que nós O conheçamos como Ele realmente
é:
E esta é a vida eterna, para que te conheçam o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a
quem enviaste (João 17:3, grifo do autor).
“Porque o meu povo é tolo, eles não me conheceram. Eles são crianças tontas e não têm
compreensão. Eles são sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem não têm
conhecimento” (Jeremias 4:22, grifo do autor).
E sabemos que o Filho de Deus veio, e nos deu entendimento, para que conheçamos
aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, sim, em seu Filho Jesus
Cristo. Este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna (1 João 5:20, grifo do autor).
Ser “inteiro”—tâmıym—significa também ser “sem manchas”. Em outra parte da Bíblia,
surpreendentemente, esta palavra é usada para descrever um cordeiro de sacrifício imaculado. No
caso do cordeiro, tâmıym significa que ele tinha que ser completamente branco, sem qualquer mancha
preta. Esta é uma metáfora através da qual podemos melhor compreender o que Deus está a tentar
mostrar-nos. O cordeiro puro, inteiramente branco, era um símbolo que apontava para a vinda do
Messias, e representava Sua pureza de caráter—Ele revelaria um Deus cujo caráter é luz pura (amor
ágape) e em quem “não há trevas (iniqüidade) nenhuma” (1 João 1:5). Esta seria a mensagem do
Messias.
Então agora podemos ver de onde vêm as metáforas bíblicas de preto e branco, luz e escuridão.
Moisés escreveu;
O vosso cordeiro será sem mancha [TÂMIYM], macho do primeiro ano; tirá-lo-eis das
ovelhas, ou dos bodes (Êxodo 12:5; KJV, grifo do autor).
O cordeiro “imaculado” do sacrifício era um símbolo de Jesus, do qual João Batista disse: “Eis o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (João 1:29)! Como o Cordeiro “perfeito”, Jesus
tinha um caráter “perfeito”, “inteiro”. Ele não tinha absolutamente nenhuma mancha escura nele.
Isto significa que Ele viveu completamente pela lei do amor e da misericórdia de ágape, e nunca saiu
nem se desviou dela. O seu carácter era incondicional, imparcial, indivisível, não misturado. O
caráter de Jesus era singular e estável em todos os Seus caminhos.
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A descrição que Ezequiel faz de Lúcifer implica que ele costumava ser imaculado, assim como o
Cordeiro de Deus é imaculado e perfeito em Seus caminhos. Assim, antes de pecar, Lúcifer tinha o
mesmo caráter puro e indivisível de Cristo.
O mal se originou com Lúcifer, que se rebelou contra o governo de Deus. Antes da sua
queda, ele era um querubim de cobertura, distinguido pela sua excelência. Deus o fez bom e
belo, o mais próximo possível como Ele mesmo (The Review and Herald, 24 de
setembro de 1901) {4BC 1163.1, grifo do autor}.
O ponto de viragem, o que fez Lúcifer mudar da sua condição perfeita foi a “iniqüidade”—
”você foi perfeito nos seus caminhos até que a iniqüidade foi encontrada em você”. Seja o que
for, a iniqüidade fez com que Lúcifer se tornasse o oposto de Cristo. Tornou-se condicional, parcial,
dividido, de espírito duplo, misto, com contradições e, portanto, ele ficou instável em todos os seus
caminhos.
Na verdade, os ocultistas chamam Lúcifer pelo nome de Mercurius (o “espírito alquímico”), um
nome que vem do metal “mercurio”, precisamente por causa da instabilidade e volatilidade deste metal.
Sobre Mercurius, Carl Jung, o famoso psiquiatra e alquimista, disse: “Ele é bom para os bons e mau
para os maus.” Este é um sinal de um caráter instável que muda de acordo com as circunstâncias.
Foi nisto que Lúcifer se tornou uma vez que “a iniqüidade foi encontrada nele”.
Em contraste, Jesus é bom para os bons, assim como bom para os maus. Ele abordou isto no
Sermão da Montanha, quando disse:
“Ouvistes que foi dito: 'Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo'. Mas eu vos digo:
amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e
orai por aqueles que vos usam mal e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai do
céu, pois Ele faz o Seu sol nascer sobre o mal e sobre o bom, e envia chuva sobre os justos e
sobre os injustos. Pois se você ama aqueles que te amam, que recompensa você tem? Nem
os cobradores de impostos fazem o mesmo? E se cumprimentas apenas os teus irmãos, o
que fazes mais do que os outros? Nem os cobradores de impostos o fazem? Portanto sereis
perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus” (Mateus 5:43-48).
Em essência, Jesus está dizendo: no passado, foi-lhe dito para ser condicional e parcial—amar
os seus vizinhos e odiar os seus inimigos. Mas se você quer ser perfeito—tâmıym—como Deus é
perfeito, então seja bom para os bons e bom também para o maus. Sê incondicional. Sê imparcial.
Porque é assim que Deus é.
Isto é o que significa ser “perfeito” e “inteiro”. Deus não muda do bem para o mal ou do mal
para o bem. Ele é bom em todos os momentos e em todas as circunstancias. E foi aqui que Lúcifer
se desviou de Deus; ele desenvolveu um caráter duplo, uma dupla mente que contaminou todo o seu
ser.
Se examinarmos como Lúcifer enganou Eva, veremos este preciso tema de singularidade versus
dualidade atuando. A Bíblia nos diz especificamente como a serpente enganou Eva:
Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam
de alguma sorte corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade que há em
Cristo (2 Coríntios 11:3).
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O que podemos aprender com este verso? Primeiro, que a serpente enganou a Eva. Depois, que
ele a enganou por “astúcia”—subtileza, esperteza. A esperteza da serpente é melhor descrita como
“sofismo:”
Eva cedeu ao sofismo mentiroso do diabo sob a forma de uma serpente. Ela comeu a fruta,
e não percebeu nenhum dano imediato {Con 14.3, grifo nosso}.
...o homem foi enganado; a sua mente foi obscurecida pelo sofisma de Satanás. A altura e
a profundidade do amor de Deus ele não conhecia. Para ele havia esperança no
conhecimento do amor de Deus. Ao contemplar Seu caráter ele poderia ser atraído de volta
a Deus {DA 761.5, grifo nosso}.
“Sofisma” é uma palavra interessante, porque vem da raiz grega sophia, que significa “sabedoria”.
Por definição, o sofisma é um raciocínio falso, enganador, baseado em uma falsa sabedoria. A
sabedoria de Satanás é o conhecimento encontrado no Jardim do Éden, na Árvore do Conhecimento
do Bem e do Mal. Na Bíblia, a palavra “daath—conhecimento—” é frequentemente equivalente, através
do paralelismo hebraico, à palavra “sabedoria”:
Jó fala sem conhecimento, Suas palavras são sem sabedoria” (Jó 34:35).
O temor do Senhor é o começo do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a
instrução (Provérbios 1:7).
Porque o Senhor dá sabedoria; da sua boca sai conhecimento e entendimento (Provérbios
2:6 KJV).
Ora, sabemos pela Bíblia que a “sabedoria” de Satanás é que tem governado o mundo desde que
Adão e Eva comeram da sua árvore. Assim, a chamada “sabedoria do mundo” convencional deve
vir dele e da sua árvore, representando a sua lei. Consegues ver o potencial de engano aqui? Quem
questionaria a própria “sabedoria”?
Satanás rejeitou a Deus e ao Seu amor. E a sua nova “sabedoria”, que adotamos, bloqueou de
nossa visão o amor infinito do Criador, e o Seu amor é o que é a Sua sabedoria. Os enganos
embutidos nos sofismas de Sataná é o que nos separaram do Criador, o qual é a única fonte de vida, e
esta é uma morte espiritual. Esta morte espiritual destinou-nos a uma morte física. A morte espiritual
veio primeiro, e a morte física é um resultado, uma conseqüência da morte espiritual. Mas embora seja
verdade que temos vivido pela sabedoria de Satanás, para nós ainda havia esperança porque não
conhecíamos a plenitude do amor de Deus, o amor que é a Sua sabedoria. Da mesma forma, se
renascemos espiritualmente para a verdade, segue-se a vida física.
E vós, estando mortos nas vossas ofensas e na incircuncisão da vossa carne, Ele
vivificou juntamente com Ele, tendo-vos perdoado todas as ofensas (Colossenses 2:13, grifo
do autor).
Não podemos aceitar ou rejeitar algo que não sabemos. Para nós, havia “esperança no
conhecimento do amor de Deus”, no conhecimento da Sua misericórdia e perdão, e é isso que Jesus
veio nos dar. Havia a esperança de que ao contemplarmos o amor de Deus na pessoa de Seu Filho
Jesus Cristo, “se pudéssemos ser atraídos de volta a Deus”. Havia esperança de que pudéssemos ver
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que a “sabedoria” de Satanás não é sabedoria alguma, e que o amor de Deus é a sabedoria suprema
para a sustentabilidade da vida no universo.
Como mencionamos anteriormente, conhecer a Deus é extremamente importante de acordo
com a Bíblia. Jesus parecia sugerir que a própria vida eterna está embutida no verdadeiro
conhecimento de Deus. Se conhecêssemos Deus, também saberíamos que nós temos vida eterna.
Considere cuidadosamente as Suas palavras:
E esta é a vida eterna, para que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a
Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Eu acabei o trabalho que Me
Destes para fazer (João 17:3-4, grifo do autor).
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser
levantado, para que todo aquele que n’Ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que
n’Ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna (João 3:14-16).
Porque não falei com a minha própria autoridade, mas o Pai que me enviou deu-me uma
ordem, o que eu deveria dizer e o que eu deveria falar. E eu sei que o Seu comando é a
vida eterna. Portanto, o que quer que eu fale, como o Pai me disse, assim falo” (João 12:4950, grifo do autor).
Conhecer Deus é saber que temos a vida eterna, porque uma vez que conhecemos Deus,
também sabemos que Ele não só tem o poder de nos dar a vida eterna, mas Ele também tem o
desejo, a vontade de fazê-lo. Jesus sabia que a “ordem” de Deus, a vontade de Deus para nós, “é a
vida eterna”.
Voltando a 2 Coríntios 11:3, a segunda coisa que podemos aprender com esta passagem é como
Satanás enganou Eva:
Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam
de alguma sorte corrompidos as vossas mentes e se apartem da simplicidade que há em
Cristo (2 Coríntios 11:3).
Satanás “corrompeu” a mente de Eva. Isto implica que a princípio a sua mente era pura; mas a
Serpente foi capaz de reorganizar a sua mente de alguma forma. O que Satanás fez foi reprogramar a
mente dela com uma mentira—o que é sugerido pela palavra “astúcia”. A palavra “corrompido”
sugere que ele mudou algo que era puro em algo impuro (se o leitor se lembra, ele tem princípios
corruptos).
Mas o que é que ele corrompeu? Ele corrompeu sua visão de Cristo—corrompeu sua mente “da
simplicidade que há em Cristo”. Ele conseguiu mudar o seu entendimento de Cristo de sua forma
correta ou original para uma forma alterada, corrupta—para uma falsidade. Assim, ao mudar seu
conceito do caráter de Deus, ele mudou o seu próprio caráter. A partir daí, Eva passou a refletir um
falso deus. O medo de Paulo era que Satanás também fizesse isso aos Coríntios e, em última análise,
a nós.
Vamos raciocinar por um segundo. Foi Cristo quem criou a terra. Era ele quem vinha ao
encontro de Adão e Eva “na brisa verpertina” (Gênesis 3:8). Ele se encontrava com o casal
diariamente, cara a cara, e só se pode imaginar como esses encontros devem ter sido maravilhosos.
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Então, de que forma exactamente a serpente fez a Eva pensar de forma diferente sobre Cristo? O
que exatamente essa corrupção de sua mente “da simplicidade que há em Cristo” implica?
A palavra grega haplotes—simplicidade—significa singeleza. Na verdade, “singularidade” é o
significado principal desta palavra. Assim, antes da serpente enganar Eva, ela costumava ver Jesus
Cristo como Ele realmente é, como Aquele que tem uma “singeleza” de caráter; mas depois que a
serpente a enganou, ela não mais viu Cristo dessa maneira. Sua mente estava corrompida ao pensar
que Ele era o oposto de “singularidade”—ela agora O via como um ser dualista, tendo um caráter
misto, um lado escuro e um lado claro, tudo ao mesmo tempo. Na sua mente, Cristo ficou
“manchado”, “com a mente dupla”.
Portanto, se Lúcifer deixou de ser “inteiro” ou deixou de ter uma “singeleza” de caráter quando
a iniqüidade foi encontrada nele, então a iniqüidade tem que ser um princípio dividido e um
princípio divisor. Tem que ser algo que contenha e cause um dualismo, uma mistura de preto e branco,
uma mistura de luz e escuridão, uma dupla mentalidade.
Não nos surpreende que esta mistura precisa de opostos seja encontrada no Jardim, e se
consubstancie na Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Aqui está algo que contém e causa um
dualismo, uma mistura de opostos como o preto e branco ou luz e escuridão. É por isso que
Ezequiel nos aponta diretamente para o Jardim do Éden, porque é lá que podemos aprender o que
aconteceu com Lúcifer, e o que ele fez em sua guerra contra o caráter e a lei de Deus.
Dado tudo o que vimos até agora, a iniqüidade tem de ser algo que é representada pela Árvore
do Conhecimento do Bem e do Mal. Este “algo” é o que fez Lúcifer perder a “singeleza” de caráter
que tinha antes, quando ele era “perfeito” e “inteiro”. Este “algo” é o que o fez cair do céu e dos
princípios do céu, aonde só há ágape, “simplicidade”, “singeleza”.
A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal tem de representar algo específico—e seja o que
for, tem que ser o pecado original de Lúcifer. Este Conhecimento do Bem e do Mal, que a Serpente
passava como “sabedoria”, não é constante, porque contém uma dualidade contrária; não é estável como
o ágape é estável, porque se desloca de um lado para o outro entre o Bem e o Mal, e falaremos mais
adiante mais detalhadamente sobre isso.
Deus, porém, não pode vacilar entre o bem e o mal porque Deus é amor ágape, e ágape é
constante, imutável, incorruptível. Paulo aborda a incorruptibilidade de Deus no Livro de Romanos:
Professando-se sábios, tornaram-se tolos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em
uma imagem feita como a do homem corruptível, e a dos pássaros, e dos animais de quatro
pés, e das coisas rastejantes (1:22-23, grifo do autor).
Mas depois de comer desta Árvore da dualidade, Adão e Eva vieram a ver Deus precisamente
assim, como se Ele fosse inconstante, imprevisível, volátil e contraditório, ou seja, corruptível. Por
isso se esconderam d'Ele: porque tinham medo d'Ele. Mesmo sabendo que Deus é amor, agora eles
pensavam que Ele vinha para castigá-los. Eles agora O viam como tendo um caráter duplo, como
um Deus Bom e um Deus Maligno.
Todos os pais devem lembrar-se da primeira vez que castigaram o seu filho pequeno, fofinho e
precioso. Como esse bebê insuspeito e confiante deve ter sido completamente apanhado de surpresa
pelos tons ameaçadores, comportamento e ações violentas dos pais. O que acontece na segunda vez
que um dos pais vem castigar aquela criança? Ela não foge ou recua de medo? O que acontece a esse
relacionamento que anteriormente era amoroso, e o que acontece àquela confiança que costumava
existir entre pais e filhos? Isto é o que aconteceu com Adão e Eva. Deus não os puniu, mas porque
eles comeram da árvore proibida, eles se abriram à influência de Satanás, e ele, através dos princípios
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embutidos na árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, corrompeu o seu pensamento e visão de Deus.
Eles automaticamente assumiram que Deus estava vindo para puni-los.
Lúcifer perdeu a sua pureza, a sua singeleza por causa do dualismo da iniqüidade. Isto é muito
importante para a nossa compreensão do que aconteceu na sua revolta. A iniqüidade que foi
“encontrada nele” implicou um afastamento daquela qualidade “inteira”, aquela unidade de caráter
que a palavra tâmıym implica, e que Jesus revelou em sua vida e morte aqui na terra. A iniqüidade
transformou Lúcifer em um ser cheio de “manchas” metafóricas. Para usar um auxílio visual, agora
ele parecia mais um cordeiro malhado, tendo uma mistura de manchas pretas e brancas por todo o
lado.
Então o que é o Conhecimento do Bem e do Mal? Vamos pensar nisto. Se o que estava dentro
de Lúcifer antes do pecado era a lei moral do amor ágape de Deus—Lúcifer “era perfeito em seus
caminhos” e “caminhos” significa “curso da vida ou modo de ação” e isto é o que o tornou perfeito—
então o que o fez se tornar imperfeito tem que ser outra lei moral, uma lei moral que o fez “dividido”
por dentro. O que poderia ser então uma iniqüidade, senão uma nova lei moral—uma lei moral
concebida por Lúcifer—a lei moral do Bem e do Mal?
Esta foi a questão inicial, a causa fundamental da guerra no céu. Lúcifer voltou-se contra Deus
porque sentia que tinha princípios melhores do que Deus. Ele sentia que sua nova lei moral dupla do
Bem e do Mal era melhor do que a lei moral singular de Deus, a lei do amor ágape. À medida que
continuamos a ligar os pontos, isto vai-se tornando cada vez mais evidente.
Satanás tinha “princípios” no céu quando se rebelou. Estes princípios são os mesmos princípios
que ele usa na Terra:
Os princípios do trabalho de Satanás no céu são os mesmos princípios pelos quais
ele trabalha através de agentes humanos neste mundo. É através destes princípios
corruptores que cada império terrestre e as igrejas têm sido cada vez mais corrompidos. É
pelo funcionamento destes princípios que Satanás engana e corrompe o mundo inteiro
desde o início até o fim. Ele continua com esta mesma política de trabalho, originalmente
iniciada no universo celestial. Ele está energizando o mundo inteiro com sua violência
com a qual ele corrompeu o mundo nos dias de Noé {4BC 1163.8, grifo nosso}.
Quais são “os princípios do trabalho de Satanás no céu”? Ezequiel aponta-nos para o Jardim do
Éden. A formulação dos princípios de Lúcifer, o Conhecimento do Bem e do Mal, começou no céu.
Seu princípio foi implementado na terra quando Adão e Eva escolheram comer o fruto da Árvore
do Conhecimento do Bem e do Mal. A escolha deles deu-lhe o direito de estabelecer um governo na
Terra com base nos seus princípios corruptos.
O que caracteriza os seus princípios? Eles são “corruptores”, o que implica que eles são impuros, mistos, duplos. É “pelo funcionamento” destes princípios “corruptos” que Satanás “engana”.
Seus princípios corruptos são tão enganadores que eles conseguiram tomar posse de “todo império
terreno” e até mesmo das “igrejas”—para não mencionar um terço dos anjos também. Assim, é
através deles que Satanás engana o mundo inteiro:
Então o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que
engana o mundo inteiro (Apocalipse 12:9, grifo do autor).
Satanás tem enganado o “mundo inteiro desde o início até o fim”—desde que Adão e Eva
comeram da sua árvore. O seu trabalho, há tanto tempo feito sem disfarce, deve ser desmascarado
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neste momento da história do mundo. Estamos vivendo em um momento em que Deus nos chama
para colocá-lo em julgamento:
“Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do Seu juízo; e adorai aquele que
fez o céu e a terra, o mar e as fontes de água” (Apocalipse 14:6, grifo do autor).
O apóstolo Paulo aponta para este julgamento quando ele diz:
Como está escrito: “Para que Tu sejas justificado em Tuas palavras, e que possas vir quando
Tu fores julgado” (Romanos 3:4, grifo nosso).
A hora do julgamento de Deus chegou. Aqu’Ele que “fez o céu e a terra, o mar e as nascentes de
água” deve ser posto à prova para que possamos investigar se Ele é o Criador e também o
Destruidor. Ele pode ser ambos?
O carácter de Deus é singularmente baseado no amor ágape. Singularmente significa incorruptível. O
caráter de Deus não é corrompido por nenhum mal. Ele é simplesmente amor. Esta é a mensagem
que Jesus, a “Verdadeira Testemunha” (Apocalipse 3:14) veio para nos dar:
Esta é a mensagem que ouvimos Dele e vos declaramos que Deus é luz e que n’Ele não há
trevas nenhumas (1 João 1:5).

……….
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6

A INIQUIDADE
FOSTE PERFEITO NOS TEUS CAMINHOS DESDE O DIA QUE FOSTE CRIADO ATÉ
QUE A INIQÜIDADE...
Lúcifer era a soma da perfeição... até que... aqui é onde as coisas começaram a mudar. Ele era
perfeito até que algo de alguma forma começou a borbulhar dentro dele. Esse algo era “iniqüidade”.
A partir desta frase, podemos concluir pelo menos duas coisas: 1. Lúcifer perdeu a sua perfeição, o
seu caráter singular, uma vez que a iniqüidade foi encontrada nele, e 2. Foi a própria iniqüidade que
o levou a perder essa perfeição e singularidade de caráter. Por isso, a iniqüidade é o culpado aqui.
Antes de explorarmos completamente o que aconteceu com Lúcifer, devemos perceber que
toda a sua queda converge para esta palavra em particular. A iniqüidade é a razão da sua queda;
portanto, ela também é a razão da guerra no céu.
Como podemos saber o que é a iniqüidade? Podemos começar fazendo algumas perguntas: o
que isso significa em hebraico e grego? Como é que Jesus usou esta palavra? O que mais a Bíblia diz
sobre isso? Se conseguirmos chegar a uma compreensão bíblica desta palavra, estaremos no caminho
certo para uma maior compreensão da rebelião de Lúcifer, e compreenderemos o verdadeiro
significado da sua Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.
INIQÜIDADE-HEBREU
De acordo com o Dicionário de Strong há dez palavras hebraicas traduzidas como “iniqüidade”
no Antigo Testamento. Vamos listar apenas duas delas aqui:
ʻevel; ou ʻôwla; e (feminino) ʻevel; ou ̂h; ou ʻôwla; (moral) mal:- iniqüidade, perversidade,
injustiça(-ly), injustiça(-ly); maldade(-ness). ̂n; perversidade, ou seja, o mal (moral):-falta,
iniqüidade, maldade, castigo, punição (de iniqüidade), pecado.
A palavra hebraica “evel” é muito parecida com a palavra inglesa “evil” (mal). O Estudo das
Palavras Completas define iniqüidade como:
um substantivo masculino singular que significa injustiça. A palavra refere-se a qualquer
coisa que se desvie da maneira correcta de fazer as coisas. É muitas vezes o objecto directo
de asah... que significa “fazer”... e está em contraste directo com palavras como justos...
rectos... e justiça... Deus não tem parte com injustiça (Estudo Completo das Palavras).
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Todas as dez palavras hebraicas colocam “iniqüidade” no contexto de uma perversão da
moralidade. Coletivamente elas definem iniqüidade como um “mal moral”, “distorção moral” e
“perversidade moral”; “ir mal”, “castigo”, “iniqüidade”, “injustiça”, “violação”, “condenação” e
“perturbação”.
Há também um elemento de “tortuosidade” nesta palavra. Esta é a tortuosidade que Jesus
endireitaria. João Batista citou a profecia de Isaías sobre o Salvador como alguém que faria
exatamente isso:
Cada vale se encherá e cada montanha e colina se abaixará; os lugares tortos se endireitarão e
os caminhos ásperos se suavizarão, e toda carne verá a salvação do Senhor (Lucas 3:5-6).
Jesus colocaria as coisas de volta no seu devido lugar; Ele devolveria tudo o que Lúcifer tinha
feito torto de volta à sua posição original, à sua posição correta. Aí então seríamos capazes de “ver a
salvação” de Deus.
Algumas das outras palavras para “iniqüidade” também trazem um elemento adicional de “não
existência”. Isto é assim porque a iniqüidade faz com que aqueles que são enganados pelos seus
sofismas caminhem para a destruição e entrem na morte eterna, na completa aniquilação, na
inexistência—”no dia em que dela comerdes certamente morrereis” (Gênesis 2:17). A Bíblia chama
isso de “perdição”, e chama aqueles que sofrem esse fim de “filhos da perdição”, como no caso de
Judas, o apóstolo que traiu Jesus. Isso será explicado com mais detalhes em outro livro, a ser
publicado em breve, sobre a cruz de Cristo.
Iniqüidade então, é um desvio da “maneira certa de fazer as coisas”. Poderíamos dizer com
segurança que “a maneira correta de fazer as coisas” é o caminho de Deus—não o nosso caminho
ou o caminho do mundo, que são ambos baseados no caminho de Satanás. A maneira de Deus fazer
as coisas é o caminho da justiça. Assim, a iniqüidade faz coisas que estão fora da justiça de Deus, e
como tal está em conflito direto com Deus. A iniqüidade é totalmente oposta à justiça de Deus e à
Sua retidão. Na verdade, a Bíblia usa muitas vezes a palavra “iniqüidade” intercambiavelmente com a
palavra “injustiça”. Observe os seguintes versos. Falando sobre Deus, dizem eles:
Ele é a Rocha, Sua obra é perfeita; pois todos os Seus caminhos são justiça, um Deus de
verdade e sem injustiça [evel]; justo e reto é Ele (Deuteronômio 32:4, grifo do autor).
Que injustiça [evel] seus pais encontraram em mim, que eles foram longe de mim, seguiram
ídolos, e se tornaram idólatras (Jeremias 2:5, grifo nosso)?
Portanto, escutem-me, homens de entendimento: longe de Deus fazer maldade, e do TodoPoderoso cometer iniqüidade [evel] (Jó 34:10, grifo nosso).
Em primeiro lugar, estes versos relacionam claramente a iniqüidade com a questão da justiça—
esta é uma questão legal. A partir desses versos também chegamos a entender que existe um tipo de
“justiça” que na verdade é injustiça, e não só isso, mas que também é “perversidade”. Também se tem
a impressão de que Deus está nos advertindo para ter cuidado, para que não pensemos que há
alguma iniqüidade ou injustiça Nele. Ele está nos dizendo que “todos os Seus caminhos são justiça”
e que não há “injustiça” Nele. Ele também está se certificando de que sabemos que Ele não “faz
maldade” ou comete “iniqüidade”.
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Por que é necessário que Deus se distancie da iniqüidade? Porque é que Ele nos diz para não
pensarmos que Ele comete iniqüidade? A necessidade existe porque temos estado confusos sobre
isso, e porque O fizemos paracer um Deus de iniqüidade. Quando compreendermos exatamente o
que é a iniqüidade, veremos como fizemos exatamente isso.
Se a justiça de Deus, que está alinhada com Sua retidão, é diretamente oposta à iniqüidade que é
injustiça (uma justiça injusta), então devemos ter certeza de não interpretar mal a justiça de Deus, e
fazê-la parecer a marca da justiça que está alinhada com a iniqüidade de Satanás. Isto ficará mais
claro quando discutirmos a palavra “justiça” mais tarde.
Curiosamente, a iniqüidade também está de alguma forma ligada à “parcialidade”, à “aceitação
de subornos”:
Agora, pois, o temor do Senhor esteja sobre vós; cuidai e fazei-o, porque não há iniqüidade
[EVEL] com o Senhor nosso Deus, nem parcialidade, nem aceitação de subornos” (2
Crônicas 19:7, grifo nosso).
À medida que avançamos, vai ficar claro como a iniqüidade está relacionada com os subornos.
Uma vez, enquanto falava com os fariseus que já tinham projetos de tirar a Sua vida, Jesus disse:
Você é do seu pai, o diabo, e os desejos do seu pai que você quer fazer. Ele foi um
assassino desde o início, e não permanece na verdade, porque não há verdade nele.
Quando ele fala uma mentira, ele fala de seus próprios recursos, pois é um mentiroso e o pai
da mentira (João 8:44, grifo do autor).
A que “começo” se referia Jesus? Não foi esse pensamento rebelde inicial que prendeu a mente
de Lúcifer—a iniqüidade que foi encontrada nele?
E se sim, como era ele um assassino quando ainda não tinha matado ninguém? Será que ele era
um assassino, porque na iniqüidade que se encontrava nele, estava de cama um princípio de morte,
uma lei moral que conduz à morte?
INIQÜIDADE-GREGO
No Novo Testamento há três palavras gregas para “iniqüidade”. Eles são paranomia, que significa
“transgressão”, adikia, que significa “injustiça”, e anomia, que significa “ilegalidade”. Como em
hebraico, estas palavras gregas existem tanto no contexto da lei como no da moralidade. Significam
ainda “falta de lei,” “violação da lei”, “transgressão da lei”, “oposição à lei”, bem como “injustiça
moral”.
Ao contemplarmos estas definições devemos entendê-las em relação à lei da vida de Deus, a lei
do amor ágape. A falta de lei, por exemplo, não significa “falta de lei”; significa uma falta da lei de
Deus. O Homem de Pecado, o Iníquo (2 Tessalonians 2:9), não elimina a lei de Deus; ele muda a lei
para se adequar aos seus propósitos.
Da mesma forma, a iniqüidade é um impostor, uma nova lei, uma derivação da lei de Deus que
se promove como sendo a coisa real. Como tal, ela se sobrepõe à lei de Deus em nossas mentes e,
como consequência, nos leva a transgredir a verdadeira lei. Considere o seguinte verso:
Terá o trono da iniqüidade, que por lei inventa o mal, comunhão contigo (Salmo 94:20)?
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Discutiremos este versículo com mais detalhes mais tarde, mas a idéia aqui é que a iniqüidade
“inventa o mal por lei”. Iniqüidade é injustiça embutida em uma lei que se faz passar por “justiça”, e
assim nos engana.
INIQÜIDADE DEFINIDA POR JESUS
Paulo afirma que Jesus é a sabedoria de Deus:
Mas d'Ele sois vós em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria de Deus (1 Coríntios
1:30).
Jesus, então, pode nos dar uma grande visão deste conceito extremamente fundacional chamado
“iniqüidade”. Como é que Ele usou e definiu esta palavra?
Jesus usou a palavra “iniqüidade” apenas quatro vezes, como listado abaixo. Ao percorrermos
estes versos, por favor tenha em mente que foi Lúcifer que originou a “iniqüidade”—ela foi
“encontrada nele”. Iniqüidade foi o pensamento original que surgiu em sua mente ao se afastar da lei
moral de Deus do amor ágape.
A. FALSOS PROFETAS-MATEUS 7:15-23
A primeira vez que Jesus usou a palavra “iniqüidade” foi quando advertiu os seus discípulos
para “terem cuidado com os falsos profetas”.
Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós em pele de ovelha, mas por dentro são
lobos esfomeados. Vais conhecê-los pelos seus frutos. Os homens colhem uvas de arbustos
de espinhos ou figos de cardos? Mesmo assim, toda árvore boa dá bons frutos, mas uma
árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má
pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo.
Portanto, pelos seus frutos você os conhecerá. Nem todo aquele que me diz: 'Senhor,
Senhor', entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos
céus. Muitos me dirão naquele dia: 'Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome,
não expulsamos demônios em Teu nome, e não fizemos muitas maravilhas em Teu nome? E
então lhes declararei: 'Nunca vos conheci; apartai-vos de Mim, vós que praticais a
iniqüidade [OBREIROS DA INIQÜIDADE, KJV] (Mateus 7:15-23, grifo do autor)!
O que estes versos nos dizem sobre a iniqüidade? Primeiro, podemos ver que a iniqüidade é a lei
moral dos falsos profetas. Devemos ter cuidado com eles porque parecem bons por fora; eles vêm
em “roupas de ovelha”. No interior, porém, eles são ferozes e violentos como lobos. Já podemos
ver que eles operam por uma dualidade contrária; eles não têm singeleza de caráter.
A iniqüidade está intimamente interligada com a violência, como veremos em breve. Mesmo os
falsos profetas revelam quem eles realmente são por suas ações violentas, “seus frutos”. Observe o
seguinte sobre os “obreiros da iniqüidade:”.
Aqueles que afirmam a santificação moderna teriam vindo se gabando, dizendo: “Senhor,
Senhor, você não nos conhece? Não profetizamos nós em Teu nome? e em Teu nome
expulsamos demônios? e em Teu nome fizemos muitas obras maravilhosas?” As pessoas
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aqui descritas, que fazem estas pretensiosas reivindicações, aparentemente tecendo Jesus em
todos os seus feitos, representam adequadamente aqueles que reivindicam a santificação
moderna, mas que estão em guerra com a lei de Deus. Cristo os chama obreiros da
iniqüidade, porque são enganadores, tendo sobre as vestes da justiça para esconder a
deformidade de seus caracteres, a maldade interior de seus corações profanos.
Satanás tem descido nestes últimos dias, para trabalhar com toda a enganação de iniqüidade
neles que perecem. Sua majestade satânica faz milagres aos olhos dos falsos profetas, aos
olhos dos homens, afirmando que ele é realmente o próprio Cristo. Satanás dá seu poder
àqueles que estão ajudando-o em seus enganos; portanto, aqueles que afirmam ter o
grande poder de Deus só podem ser discernidos pelo grande detector, a lei de Jeová.
O Senhor nos diz que, se fosse possível, eles enganariam os próprios eleitos. As vestes das
ovelhas parecem tão reais, tão genuinas, que o lobo não pode ser discernido; apenas
quando vamos ao grande padrão moral de Deus e lá descobrimos que eles são
transgressores da lei de Jeová (The Review and Herald, 25 de agosto de 1885) - {5BC
1087.8, grifo do autor}.
O que mais nos impacta depois de ler esta citação é o facto de que os “obreiros da iniqüidade”
tem de duas faces—não têm a singeleza de caráter que o Cordeiro imaculado tem. Eles reivindicam a
santificação, mas estão “em guerra com a lei de Deus”. Eles têm sobre ele as “vestes da justiça para
esconder a deformidade de seus personagens, a maldade interior de seus corações profanos”. Eles
são uma mistura—por fora parecem ser como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles
são impuros—corruptos. Por serem tão enganadores, só há uma maneira de saber se são ou não
verdadeiramente de Deus—eles “só podem ser discernidos pelo grande detector, a lei de Jeová”. Só
indo ao “grande padrão moral de Deus” podemos saber se eles são de Deus ou não. Se “acharmos
que eles são transgressores da lei de Jeová”, então eles estão cheios de iniqüidade e são
definitivamente falsos profetas.
Jesus diz que esses falsos profetas são enganados, porque acreditam que estão adorando a Deus
e fazendo a Sua vontade, quando na verdade estão fazendo a vontade do Diabo e sendo habilitados
por ele. Como é que eles se enganaram tanto?
Seria possível que os falsos profetas mencionados na parábola de Jesus estejam enganados pelas
próprias obras que fazem? Afinal, eles profetizam, expulsam os demônios e fazem obras
maravilhosas! Estas obras, não são “boas”? E, no entanto, Jesus é claro: estas obras não são feitas
em nome do verdadeiro Deus. Interiormente, esses falsos profetas são lobos esfomeados, não
ovelhas, e não pode ser que Deus esteja por trás dos seus milagres, porque Deus não é um lobo
feroz.
É muito interessante que Jesus nos indique uma Árvore, uma árvore corrupta:
Toda árvore boa dá bons frutos, mas uma árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não
pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá
bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis (Mateus
7:17-19, grifo do autor).
Pense nas duas Árvores no meio do Jardim do Éden por um momento. Havia ali uma boa
árvore—a Árvore da Vida. Esta árvore só dava bom fruto—ela dava vida. Assim, era uma boa
árvore. Deuteronômio 30:15 define para nós o que são o bem e o mal:
Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal (Deuteronômio 30:15).

54

De acordo com esta definição, vida é igual ao bem, e morte é igual ao mal. A outra Árvore do
Conhecimento do Bem e do Mal é um quebra-cabeças porque é a Árvore do Conhecimento ambos
do Bem e do Mal. Se nós seguirmos os critérios de Jesus e Deuteronômio, esta árvore não pode ser
uma árvore boa, porque dá um mau fruto—ela dá a morte. Mas se esta é uma árvore má, então
como é que ela tem o Bem? “Nem uma árvore má pode dar bons frutos”. O que está a acontecer
aqui? Como é que resolvemos este enigma?
A resposta é: esta árvore é uma árvore corrupta. Como tal, a sua pretensão de bondade é falsa. Esta
árvore é um lobo vestido com peles de ovelha. Se a árvore for corrupta, seus frutos também serão
corruptos, o que realmente é o caso. Esta árvore é uma mistura de Bem e Mal, mas a sua pretensão
de Bem é uma mentira. Esta árvore tem uma dualidade contrária, uma “dupla mente”; não tem
aquela singeleza que é característica de Cristo. Assim, o problema fundamental dos falsos profetas é
que eles são exatamente como esta árvore: eles são dualistas. Sua lei moral não é a lei pura de Deus
do amor ágape; sua moralidade é corrupta, assim como a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal
é corrupta. Esta corrupção não tem nada em comum com Jesus, portanto qualquer união com Ele e
esta árvore é absolutamente impossível.
B. O TRIGO E O JOIO
A seguinte vez que Jesus usou a palavra “iniqüidade” está em Mateus 13:24-30. Esta é a parábola
do trigo e do joio. O joio, que se parece enganosamente com o trigo, cresce junto com o trigo, mas
foi semeado pelo inimigo, o Diabo:
Outra parábola que Ele lhes propôs, dizendo: “O reino dos céus é como um homem que
semeou boa semente em seu campo; mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo vinha e
semeava joio entre o trigo e seguia seu caminho. Mas quando o grão germinou e produziu
uma safra, então o joio também apareceu. Então os criados do proprietário vieram e
disseram-lhe: 'Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então como é que tem o
joio? Ele disse-lhes: “Um inimigo fez isto. Os criados disseram-lhe: 'Queres que vamos
buscá-los?'. Mas ele disse: 'Não, senão, enquanto você recolhe o joio, você também
desenraíze o trigo com eles'. Que ambos cresçam juntos até a colheita, e no momento da
colheita direi aos ceifeiros: 'Ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas
ajuntai o trigo no meu celeiro'“ (Mateus 13:24-30).
Jesus explica a parábola nos versículos 36-43:
Então Jesus mandou a multidão embora e foi para dentro de casa. E os seus discípulos
aproximaram-se dele, dizendo: “Explica-nos a parábola do joio do campo”. Ele respondeu e
disse- lhes: “Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo,
as boas sementes são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do maligno. O inimigo que
os semeou é o diabo, a colheita é o fim da era, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o
joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no final desta era. O Filho do Homem
enviará os Seus anjos, e eles colherão do Seu reino todas as coisas que ofendem, e aqueles
que praticam a iniqüidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Haverá pranto e ranger de
dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para
ouvir, ouça” (Mateus 13:36-43)!
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Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Que sementes Jesus semeou quando
estava na terra? Ele semeou as sementes do evangelho eterno, o boas notícias sobre o Pai eterno—estas
são sementes da Árvore da Vida. Esta era a verdade sobre a singeleza de caráter de Seu Pai—Seu
amor eterno, incondicional, e imparcial por cada ser humano.
Jesus veio para ampliar a lei que Lúcifer tinha tentado jogar fora. Ele veio para destruir a morte
que o reino da iniqüidade tinha forçado sobre nós. A “semente” que Jesus semeou é a notícia de que
Deus é amor, graça e misericórdia e que nós todos somos Seus filhos amados.
Como os lobos vestidos de pele de carneiro, o joio parece ser a verdade também, mas não é.
Aqui está de novo o engano. Tanto os espectadores como os joios são enganados. Não podemos
distingui-los, e Jesus nos adverte para nem sequer tentar separá-los. Nós não somos capazes de
discernir entre os verdadeiros e os falsos adoradores de Deus, porque só Deus vê o coração.
Eventualmente, todas as coisas que ofendem e que fazem “iniqüidade” serão erradicadas do Seu
reino no momento da “colheita”—”no fim dos tempos”.
c. OS SCRIBAS E OS FARISEUS
A terceira vez que Jesus usa a palavra iniqüidade está no Livro de Mateus. Esta é a sua famosa
repreensão aos fariseus, que pareciam bonitos por fora, mas por dentro estavam “cheios de ossos de
homens mortos” e toda imundícia—uma referência à morte, que é causada pelo princípio da morte
de Satanás representado pela Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Ele prefacia Sua
reprimenda dizendo assim nos versículos 1-10:
Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, dizendo: “Os escribas e os fariseus
sentam-se no lugar de Moisés. Portanto, tudo o que vos disserem para observar, que
observem e façam, mas não façam segundo as suas obras; porque dizem e não fazem. Pois
eles amarram fardos pesados, difíceis de suportar, e os colocam sobre os ombros dos
homens; mas eles mesmos não os moverão com um dos dedos. Mas todas as suas obras
fazem para serem vistas pelos homens. Eles alargam os seus filactérios e alargam os franjas
das suas peças de vestuário. Eles adoram os melhores lugares nas festas, os melhores lugares
nas synagogas, saudações nos mercados, e ser chamados pelos homens, 'Rabino, Rabino'.
Mas vós, não vos chameis Rabino, porque Um só é o vosso Mestre, o Cristo, e todos vós
sois irmãos. Não chames de pai a ninguém na terra, porque Um só é teu Pai, aquele que está
nos céus. E não vos chameis mestres, porque Um só é o vosso Mestre, o Cristo. Mas aquele
que for maior entre vós, será vosso servo. E quem se exalta será humilhado, e quem se
humilha será exaltado” (Mateus 23:1-12).
Aí, Jesus mostra-nos precisamente para a raiz do problema—a iniqüidade:
“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois vós sois como túmulos lavados de branco,
que de facto parecem belos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de homens
mortos e de toda a imundícia. Mesmo assim, também vós exteriormente pareceis justos aos
homens, mas por dentro estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade” (Mateus 23:28, grifo do
autor).
De acordo com Strong's Concordance um hipócrita—hupokritēs—é um “actor sob uma
personagem assumida (encenador), ou seja, (figurativamente) um “representador”. Um hipócrita é
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falso, de duas faces. Ele parece ser algo que na verdade ele não é, e por isso não se pode confiar
nele.
Estes falsos seguidores de Deus têm duas características adicionais que revelam quem eles
realmente são: eles “impõem cargas pesadas” ao povo e tudo o que eles fazem é para “ser visto pelos
homens”.
Quais foram os pesados fardos que os fariseus impuseram ao povo? Não tonham eles uma
multidão de condições, que alegavam ter de ser satisfeitas antes de se poder encontrar o favor de Deus?
O Deus deles era um Deus condicional. Eles promoveram um sistema de obras que supostamente levava
à salvação. Estas obras de iniqüidade são as mesmas doutrinas com as quais Satanás tem oprimido o
mundo por milénios. Ele é o principal opressor, como descrito no Livro de Isaías:
...Como o opressor cessou, a cidade dourada cessou! O Senhor quebrou o cajado [A LEI]
dos ímpios, o cetro [A LEI] dos governantes; aquele que feriu o povo em ira com um golpe
contínuo, aquele que governou [COM A LEI] as nações em ira... (Isaías 14:4-6, grifo do
autor).
Em contraste, o fardo de Jesus, o Seu amor, é leve, não pesado.
“Vinde a Mim, todos vós que trabalhais e sois pesados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre
vós o Meu jugo e aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis
descanso para as vossas almas. Porque o Meu jugo é fácil e o Meu fardo é leve” (Mateus
11:28-30).
Tudo o que os falsos mestres fazem é feito em espírito de orgulho, “para serem vistos pelos
homens”. Esta é uma característica peculiar da iniqüidade que surgiu em Lúcifer, e está relacionada
com aquele componente da iniqüidade que falamos antes, o “suborno”, que cria um sistema
hierárquico. Mais uma vez, discutiremos isto em maior detalhe mais tarde.
Estes falsos mestres adoram exibir, e gostam de ser chamados de professores, líderes espirituais. Eles se adoram o fato de terem seguidores, de seu nome ser um nome familiar na sociedade,
adoram a fama. Eles chamam a atenção para suas próprias boas obras e sabedoria em vez de apontar
o povo para a verdadeira fonte de sabedoria, Jesus Cristo, “o caminho, a verdade e a vida” (João
14:6). Como eles deixam Cristo fora de cena, então eles também não podem deixar de estar cheios
de hipocrisia e iniqüidade, poque sem Cristo, que é o unico padrao do céu, eles so podem ter o
padrão do mundo.
Jesus ensinou que devemos fazer todas as nossas boas obras no anonimato, longe dos louvores
dos homens. Novamente, o engano é o triste estado desses falsos crentes; eles pensam que estão
seguindo a Deus, mas não estão.
d. MATEUS 24—O FIM DO MUNDO
A quarta e última vez que Jesus usou a palavra iniqüidade foi em Mateus 24, onde novamente
Ele advertiu contra o engano dos falsos profetas, dizendo,
... E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a
iniqüidade, o amor de muitos se esfriará (Mateus 24:11-12; grifo nosso).
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“Falsos profetas...” “Enganar muitos...” Você já notou como “engano” é o denominador
comum entre todos esses versos? Parece que todos os envolvidos nesta questão são enganados—
incluindo os próprios lobos e falsos profetas. Jesus está nos ensinando como podemos ver através
desse engano. Só Ele pode tirar-nos desta falsidade—sem Ele somos irremediavelmente enganados.
Mas porque é que a iniqüidade é tão enganosa? Simplesment porque a iniqüidade parece estar
certa, parece ser a coisa certa a fazer, a coisa certa a pensar, a coisa certa a acreditar. De fato, a
iniqüidade parece ser a sabedoria personificada, e de fato é um tipo de sabedoria—mas é a sabedoria
de Satanás. E, por ser promovida como sabedoria, ela tem um poder fantástico para enganar.
Salomão abordou este fenómeno de forma sucinta no Livro dos Provérbios:
Há um caminho que parece certo para o homem, mas o fim dele são os caminhos da morte
(Provérbios 14:12, KJV).
A iniqüidade está tão enraizada no psique humano que seu poder enganador permanece forte
até o fim da história da Terra, de acordo com Mateus 24. Mas por mais certo que pareça ser, a
iniqüidade não é o amor ágape, não é a misericórdia. De fato, Jesus disse que porque a iniqüidade se
multiplicaria o amor (ágape) de muitos esfriaria. Assim, a iniqüidade também tem uma incrível
capacidade de neutralizar o amor ágape, se permitirmos-lo. Jesus indicou que a iniqüidade iria
prosperar especialmente nos últimos dias. Isto significa que o engano também seria abundante.
Então vamos olhar para o quadro geral aqui. Se analisarmos estas quatro passagens, vemos que
cada vez que Jesus usou a palavra “iniqüidade” foi no contexto do engano—particularmente entre
os professos seguidores de Deus. Quando consideramos que até mesmo um terço dos anjos foi
enganado pelo príncipio de iniqüidade de Satanás, percebemos o quão poderoso este princípio pode
ser.
Cada crente enganado nos versos que olhamos tinha uma fachada falsa: os que pareciam ser
ovelhas eram realmente lobos, os que pareciam ser trigo eram realmente joio, e os que pareciam ser
verdadeiros profetas eram realmente falsos profetas. Todos estes apareciam ser algo que não eram.
Suas obras também pareciam ser obras boas—mas eram fundamentalmente obras más, pois eles
eram “obreiros da iniqüidade”.
Parece também significativo que embora a iniqüidade seja galopante em todo o mundo, Jesus se
dirigiu apenas aos seguidores de Deus. A partir daí, pode-se concluir que a iniqüidade parece
prosperar especialmente na reli- gion, ou pelo menos na religião falsa, ou falsa.
Portanto, se combinarmos tudo isso, as definições hebraica e grega, e o uso da palavra
“iniqüidade” por Jesus, podemos concluir que:
1. A iniciativa tem a ver com a moralidade: é o mal moral, a distorção moral e a
perversidade moral
2. A Iniqüidade pode significar “errar”
3. Iniqüidade é maldade, iniqüidade
4. A iniqüidade envolve punição e condenação
5. A iniqüidade é ilegalidade, violação da lei, ilegalidade, transgressão da lei
6. Iniqüidade é injustiça, oposição à lei, bem como injustiça moral
7. A iniqüidade é uma tortuosidade, uma distorção, uma transgressão, uma perversão da lei
moral de Deus
8. A iniqüidade é extremamente enganadora, enganando não só o espectador, mas também
o actor
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9. A iniqüidade parece ser boa, a coisa certa para pensar, fazer, e acreditar
10. A iniqüidade impõe fardos pesados à humanidade— é um sistema de salvação orientado
para as obras
11. A iniqüidade faz com que as pessoas sejam hipócritas, de duas faces
12. A iniqüidade é cheia de orgulho (obras para serem vistas pelos homens)
13. Iniqüidade destrói o amor ágape (o amor de muitos deve esfriar)
14. A iniciativa envolve corrupção (não é pura)
15. A iniqüidade envolve violência (lobos devoradores)
16. Aqueles que praticam a iniqüidade foram “semeados” pelo inimigo, Satanás
17. A iniqüidade vai “multiplicar” nos últimos dias
18. A iniqüidade leva à não-existencia, ou seja, à morte
19. A iniqüidade será erradicada no final da grande controvérsia
20. A iniqüidade envolve a parcialidade
21. A iniqüidade envolve subornos
Todas estas definições devem ser entendidas dentro do contexto da lei de Deus. Por exemplo, a
iniqüidade é uma distorção moral da lei de Deus, o que a torna moralmente perversa. A iniqüidade
vai contra a lei de amor de Deus. Enquanto se gaba de ser boa, a iniqüidade é realmente maldade,
injustiça segundo a lei de Deus—é uma violação dos princípios de justiça de Deus. A iniqüidade
promove o castigo e a condenação, que são contrárias à lei de amor de Deus. É “sem lei”, o que
significa que é completamente desprovido da lei de Deus ou do espírito da lei de Deus. É uma
violação da lei do amor ágape. Enquanto a iniqüidade se vangloria de grande justiça, para Deus sua
justiça é na verdade injustiça, porque sua justiça está em oposição à lei de misericórdia de Deus;
assim, a moralidade da iniqüidade é na verdade injustiça moral de acordo com a lei de Deus.
É por isso que a iniqüidade é tortuosa; é uma distorção, uma transgressão, uma perversão da lei
moral de Deus. Por todas estas razões, a iniqüidade é extremamente enganosa. Parece ser boa,
parece ser a coisa certa para se pensar e fazer, mas impõe pesados fardos à humanidade e nos afasta
de Deus.
O que é então a iniqüidade? É uma lei moral, a lei moral de Satãnas, que é uma perversão da lei
moral de Deus. Por ser uma lei moral, a iniqüidade é extremamente enganosa. Não somos todos
moralmente inclinados? Não achamos todos que a nossa moralidade provém de Deus? Mas e se a
nossa moralidade não vem de Deus? E se o nosso sentido do que é certo e errado se baseia nas
decepções de Satanás? E se estivermos a viver segundo a lei moral de Satanás? Será que aquilo que
consideramos “bom” e “sábio” nos enganou?
Há maneiras de pormos a nossa moralidade à prova. Estamos envolvidos em impor pesados
fardos sobre o homem? Será que o amor e a misericórdia são as nossas prioridades? Os nossos
corações, estão eles de cheios de amor, ou estão eles obsessos só com o que é certo ou errado? Temos
duas faces? Somos bons para uns e maus para outros, maus para aqueles que pensamos que
merecem o nosso desprezo? Amamos os nossos inimigos ou odiamo-los? Somos bons tanto para os
bons e para o maus, assim como o nosso Pai celestial é, ou somos bons para os bons e maus para os
maus, como Mercurius, o espírito alquímico? Usamos ou toleramos a violência em nome do que é
ostensivamente certo, em nome do bem? Condenamos aos outros? E se sim, acreditamos que eles
merecem ser punidos? Acreditamos que a violência e a mesquinhez são as formas certas de corrigir
comportamentos malignos ou que o amor é uma solução melhor? Somos parciais? Somos
orgulhosos? Aceitamos subornos? Fazemos o bem para receber uma recompensa?
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...FOI ENCONTRADO EM TI.
É extremamente importante perceber que a iniqüidade foi “encontrada em” Lúcifer. A palavra
hebraica para encontrads é mâtsâ, que significa, “surgir para, ou seja, aparecer ou existir” (Strong's
Concordance). Isto indica que a iniqüidade teve seu início em Lúcifer e somente nele, não em Deus.
Ela suirgiu nele, apareceu nele, veio a existir nele.
A iniqüidade começou como um pensamento na mente de Lúcifer. Em sua fase embrionária,
seu afastamento de Deus começou na forma de um pensamento questionador, que, à medida que o
tempo avançava, evoluiu para uma rebelião total. Todas as ações que seguiram aos seus pensamentos
foram de fato pecaminosas, mas a iniqüidade que foi encontrada pela primeira vez nele foi, a
princípio, apenas um pensamento. Suas más ações posteriores foram simplesmente reações ao que
tinha começado em seus processos de pensamento. As suas acções foram uma manifestação física
desses pensamentos.
Isto significa que inicialmente, a iniqüidade não se demonstrava de forma empírica. Por esta
razão, a princípio não podia revelar toda a sua depravação. Seu enorme potencial para o mal e a
calamidade ainda não podiam ser totalmente observados pelos anjos ou mesmo pelo próprio Lúcifer.
O princípio de que os pensamentos precedem e de fato predizem as ações é estabelecido em
Provérbios 23:7: “Pois como ele pensa no seu coração, ele também é.” Jesus também firmou este
princípio quando disse que mesmo a concupiscência no coração é adultério:
Ouvistes dizer aos antigos: “Não cometereis adultério. Mas eu vos digo que quem olha para
uma mulher para cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração (Mateus 5:27-28).
É extremamente importante que percebamos que a iniqüidade começou em Lúcifer e só nele—
porquê? Porque ele nos enganou, levando-nos a acreditar que os princípios da “iniqüidade” são
princípios que o próprio Deus usa. À medida que pesquisarmos mais sobre o significado da lei moral
de Lúcifer, veremos a extensão do seu engano ao nos fazer pensar que Deus usa a lei moral da
iniqüidade.

……….
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7

O ATAQUE À LEI

PELA MULTIDÃO DA TUA MERCADORIA...
O que Lúcifer estava negociando? O “comércio”, nas fases iniciais da sua rebelião, refere-se ele
à criação de um sistema económico? Existe alguma indicação de tal no contexto destes versos que
temos estudado?
A palavra hebraica não nos diz muito—rkullah significa simplesmente “comércio (como vender):
mercadoria, trânsito,” (Strong's Concordance). Qual pode ser esta mercadoria, no contexto do que
vimos até agora?
“Pela multidão da tua mercadoria encheram o meio de ti de violência, e pecaste; ...
profanastes os teus santuários com a multitude das tuas iniqüidades, com a iniqüidade do teu
tráfico.” Neste lugar “traficar” é o emblema de uma administração corrupta {4BC
1163.7, ênfase adicionada}.
A palavra “tráfico” neste verso é um “emblema”, ou seja, um símbolo da “administração
corrupta” de Lúcifer. Sua administração era corrupta porque, como já discutimos, era governada por
princípios corruptos que ele havia planejado no céu.
Só há uma coisa que Lúcifer poderia estar “vendendo” nesta fase da sua rebelião: o seu princípio
corrupto, a lei moral da iniqüidade, que, como vimos, é o princípio representado pela Árvore da
Sabedoria do Bem e do Mal. A própria escolha de palavras de Ezequiel aponta para a iniqüidade que
Lúcifer estava vendendo. Observe como a palavra “abundancia” é usada duas vezes nesta passagem.
No versículo dezesseis, Ezequiel diz:
Pela abundância do seu comércio você ficou cheio de violência por dentro, e você pecou
Então, no versículo dezoito, Ezequiel escreve:
Vós profanastes os vossos santuários pela multidão das vossas iniqüidades, pela
iniqüidade do vosso comércio
As palavras inglesas “abundancia” e “multitude” são traduzidas da mesma palavra hebraica—rôb,
Strong's H7230. Rôb é usado primeiro para qualificar a “mercadoria” de Lúcifer e depois para
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qualificar a palavra “iniqüidade”, a coisa que foi encontrada nele. Assim podemos deduzir que a
iniqüidade é o que se entende pela palavra “mercadoria”. Lúcifer tentou vender seu mercadoria (um
conjunto de princípios corruptos que ele usava em sua administração corrupta) para todo o
universo. E já que o amor de Deus é um princípio baseado na liberdade, Lúcifer não só tinha a
liberdade de comercializar sua nova idéia, mas todo ser inteligente no universo também tinha a
liberdade de tomar uma decisão a favor ou contra ela. Outros planetas habitados também têm a
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal:
O Senhor deu-me uma visão de outros mundos. Deram-me asas, e um anjo me levou da
cidade para um lugar que era brilhante e glorioso. A grama do lugar era verde viva, e os
pássaros de lá cantavam um canto doce. Os habitantes do lugar eram de todos os tamanhos;
eles eram nobres, majestosos e adoráveis. Tinham a imagem expressa de Jesus, e o seu
semblante era irradiado com santa alegria, expressiva da liberdade e da felicidade do lugar.
Perguntei a um deles porque eles eram muito mais adoráveis do que aqueles na terra. A
resposta foi: “Temos vivido em estrita obediência aos mandamentos de Deus, e não caímos
por desobediência, como os que estão na terra”. Depois vi duas árvores, uma muito
parecida com a árvore da vida na cidade. O fruto de ambas parecia lindo, mas de um
eles não podiam comer. Eles tinham poder para comer de ambos, mas estavam
proibidos de comer de um. Então o meu anjo assistente disse-me: “Nenhum neste lugar
provou da árvore proibida; mas se comessem, caíriam”. {EW 39.3}
As palavras “administração corrupta”, no entanto, têm enormes implicações. Primeiro que tudo,
como é que Lúcifer tinha uma administração própria? Ele não estava empregado na administração
de Deus? Ele não estava trabalhando para Deus como um portador de luz, como um promotor da lei
de Deus?
A partir desse pequeno pedaço de informação, temos com a impressão de que Lúcifer estava
fazendo algo desleal, talvez até usando sua autoridade dada por Deus para tentar secretamente
mudar a lei na mente dos anjos. Já sabemos que ele usou o poder e a influência que Deus lhe havia
dado, para impulsionar sua agenda enganosa.
Era um ser de maravilhoso poder e glória que se tinha colocado contra Deus. De Lúcifer o
Senhor diz: “Tu selas a soma, cheia de sabedoria e perfeita em beleza”. Ezequiel 28:12.
Lúcifer tinha sido o querubim de cobertura. Ele tinha ficado à luz da presença de Deus. Ele
tinha sido o mais elevado de todos os seres criados, e tinha sido o primeiro a revelar os
propósitos de Deus para o universo. Depois de ter pecado, o seu poder de enganar era o
mais desceptivo, e a revelação de seu caráter foi mais difícil, por causa da posição exaltada que ele havia ocupado com o Pai {DA 758.4, grifo nosso}.
Lúcifer estava a usar a sua posição para enganar. Até parece que ele estava dando uma versão
corrupta da lei—em efeito, dirigindo uma administração rebelde ali mesmo, na presença de Deus,
minando a Sua lei. Todo o seu propósito era se livrar da lei de Deus:
Desde o início da grande controvérsia no céu, tem sido o propósito de Satanás
derrubar a lei de Deus. Foi para realizar isso que ele entrou em sua rebelião contra o
Criador e, embora tenha sido expulso do céu, ele continuou a mesma guerra sobre a terra.
Enganar os homens, e assim levá-los a transgredir a lei de Deus, é o objetivo que ele tem
perseguido com firmeza. Quer isto seja conseguido colocando de lado a lei, quer rejeitando
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um dos seus preceitos, o resultado final será o mesmo. Aquele que ofende “em um ponto”,
manifesta desprezo por toda a lei; sua influência e exemplo estão do lado das transgressões;
ele se torna “culpado de todos”. Tiago 2:10 {DD 28.1, grifo do autor}.
Lúcifer usou subterfúgios e manipulações para atrair seguidores. Ele criou o descontentamento
com a lei de Deus e alegou que suas propostas de mudança eram todas para o bem do governo de
Deus.
Aproveitando-se da confiança amorosa e leal nele depositada pelos seres sagrados sob o seu
comando, ele tinha tão engenhosamente incutido na mente deles a sua própria
desconfiança e descontentamento que a sua agência não foi discernida. Lúcifer tinha
apresentado os propósitos de Deus de forma falsa—interpretando-os erroneamente e
distorcendo-os para excitar a discórdia e a insatisfação. Ele habilmente atraiu seus
ouvintes para dar expressão a seus sentimentos; então essas expressões foram repetidas por
ele quando isso serviria ao seu propósito, como evidência de que os anjos não estavam
totalmente em harmonia com o governo de Deus. Enquanto clamava para si uma
lealdade perfeita a Deus, ele insistia que mudanças na ordem e nas leis do céu eram
necessárias para a estabilidade do governo divino. Assim, enquanto trabalhava para
excitar a oposição à lei de Deus e para incutir o seu próprio descontentamento na
mente dos anjos sob o seu comando, ele procurava ostensivamente remover a
insatisfação e reconciliar os anjos insatisfeitos com a ordem do céu. Enquanto
fomentava secretamente a discordia e a rebelião, ele com uma arte consumada fez com que
parecesse como seu único propósito de promover a lealdade e preservar a harmonia e a
paz {PP 38.2, grifo nosso}.
Como as suas actividades eram desleais, secretas e inteligentes! Repare como a sua estratégia foi
a mesma que usou no Jardim: criou o problema mas depois escondeu-se, fazendo parecer que não
tinha nada a ver com isso.
Lúcifer tinha no início conduzido as suas tentações de tal forma que ele próprio não
se deixou comprometer. Os anjos que ele não pôde trazer totalmente ao seu lado, ele
acusou de indiferença aos interesses dos seres celestiais. O próprio trabalho, que ele mesmo
estava fazendo, ele mesmo acusou aos anjos leais. Era sua política trazer perplexidade com
argumentos sutis a respeito dos propósitos de Deus. Tudo o que era simples ele envolveu
em mistério, e por meio de astuta perversão ele lançou dúvidas sobre as mais claras
declarações de Jeová. E sua alta posição, tão intimamente ligada ao governo divino,
deu maior força às suas representações {PP 41.3, grifo nosso}.
Desde o início, a controvérsia tinha sido sobre a lei de Deus. Temos de nos perguntar: Por que
Lúcifer estava tentando mudar a lei de Deus? A única razão possível é que, de alguma forma, em
algum momento, pouco a pouco, ele passou a considerar a lei do amor como ineficaz, defeituosa.
Então, ele preparou-se para consertar-la. Observe cuidadosamente a seguinte declaração:
Satanás alegou ser capaz de apresentar leis que eram melhores do que os estatutos e
julgamentos de Deus, e ele foi expulso do céu. Ele fez uma tentativa semelhante na Terra.
Desde a sua queda ele tem feito esforços para enganar o mundo, para levar os homens à
ruína, para que ele pudesse vingar-se de Deus porque foi vencido e empurrado do céu para
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baixo. Seus esforços para colocar-se e seus dispositivos onde Deus deveria estar, são
muito perseverantes e persistentes. Ele tem levado o mundo cativo em seu laço, e
muitos até do povo de Deus ignoram suas táticas, e lhe dão toda a oportunidade que
ele pede para operar a ruína das almas. Eles não manifestam um zelo ardente para elevar
Jesus, e proclamam às multidões perecedoras: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo” {RH, 17 de junho de 1890 par. 12, ênfase adicionada}!
“Satanás alegou ser capaz de apresentar leis que eram melhores que a estatutos e julgamentos de
Deus.” Satanás estava a apresentar “leis”? Que leis? Já alguma vez ouvimos dizer que ele tem uma
lei? Mais uma vez, observe cuidadosamente as seguintes citações:
O trato de Deus com a rebelião resultará em desmascarar totalmente o trabalho há tanto
tempo levado a cabo sob disfarce. Os frutos do abandono dos estatutos divinos serão
abertos à visão de todas as inteligências criadas. A lei de Deus permanecerá totalmente
justificada. O próprio Satanás, na presença do testemunhante universo, confessará a
justiça do governo de Deus e a justiça da Sua lei {EP 237.1, grifo nosso}.
Mas como o universo pode saber que Lúcifer não é um líder seguro e justo? Aos olhos
deles, ele parece estar certo. Eles não podem ver, como Deus vê, por baixo da cobertura
exterior. Eles não podem saber como Deus sabe. Trabalhar para desmascará-lo e deixar claro
para a hoste angélica que seu julgamento não é o julgamento de Deus, que ele fez um
padrão próprio e se expôs à justa indignação de Deus, criaria um estado de coisas que
devem ser evitadas {CTr 11.5, grifo nosso}.
Satanás colocou “de lado os estatutos divinos” e “afirmou poder apresentar leis que eram
melhores que as leis de Deus” e, ao fazê-lo, ele “fez um padrão próprio”. Mas nunca ouvimos dizer
que ele tem uma lei ou “um padrão próprio”. Porque não? Porque o seu trabalho tem sido “há
muito tempo levado a cabo sob disfarce”. Como é que tem sido levado a cabo sob disfarce? Tem
sido “há muito tempo disfarçado” porque pensamos que “o seu julgamento” é “o julgamento de
Deus”.
A próxima pergunta que temos de fazer é esta: Por que Lúcifer pensou que a lei de Deus era
ineficaz? A lei de Deus não fazia do céu um paraíso? Afinal de contas, O céu só tinha conhecido a
paz e a harmonia desde a eternidade! Então, que possível falha poderia haver em algo que trouxesse
tanta paz e alegria? A próxima declaração revela algo muito importante:
O próprio Deus tinha estabelecido a ordem dos céus; e ao afastar-se dela, Lúcifer
desonraria o seu Criador, e traria a ruína sobre si mesmo {DD 2.2, grifo nosso}.
“O próprio Deus tinha estabelecido a ordem do céu”; como? Através de Sua lei; e Satanás
estava “partindo” da ordem do céu. Como? Através das leis que ele alegou serem melhores que os
“estatutos e julgamentos” de Deus. Acabamos de ler alguns parágrafos antes:
Enquanto reclamava para si uma lealdade perfeita a Deus, ele insistia que mudanças na
ordem e leis do céu eram necessárias para a estabilidade do governo divino {PP
38.2}.
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“Ele insistiu que eram necessárias mudanças na ordem e nas leis” de Deus. Necessária para quê?
“Para a estabilidade do governo divino.” Porque é que ele estava a fazer isto? Ele realmente
acreditava que a lei de Deus era ineficaz para criar ordem? Ele estava a tentar estabelecer uma nova
“ordem” baseada numa nova lei moral? Ele achava que “iniqüidade” era melhor do que ágape?
O profeta Isaías diz de Lúcifer:
Pois dissestes em vosso coração: 'Eu subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas
de Deus; sentar-me-ei também no monte da congregação nos lados mais distantes do norte;
subirei acima das alturas das nuvens, eu serei como o Altíssimo” (Isaías 14:13-14, grifo do
autor).
Lúcifer estava no processo de exaltar o seu trono acima do trono de Deus. Ele se colocou em pé
de igualdade com Deus, e afirmou ter a mesma autoridade que o Altíssimo, querendo ser como Ele.
Mas como é que Lúcifer queria ser como o Altíssimo? A Bíblia diz que Deus é o Legislador:
O cetro não se apartará de Judá, nem um legislador entre os seus pés, até que venha
Siló; e a Ele será a obediencia do povo (Gênesis 49:10, grifo nosso).
Pois o Senhor é nosso Juiz, o Senhor é nosso Legislador, o Senhor é nosso Rei; Ele nos
salvará (Isaías 33:22, grifo nosso).
Há um legislador, que é capaz de salvar e destruir. Quem é você para julgar outro (Tiago
4:12, grifo do autor)?
Há um Legislador—apenas um verdadeiro Legislador no universo—Ele é o Criador. Como é que
o Criador salva? Ele salva dando-nos a verdade sobre o Seu caráter de amor ágape através da Sua lei,
a lei da vida. Como é que Ele destrói? Ele destrói ao estabelecer a ordem das coisas, que como Criador
Ele tem o direito de fazer. Se Ele cria seres que, para permanecerem vivos, precisam respirar, então,
de certa forma, Ele destrói aqueles seres que optam por não respirar. Ele não destrói ativamente ou
arbitrariamente aqueles que rejeitam Sua lei—sua rejeição da lei da vida, isto em si mesmo os leva à
destruição. Nós somos destruídos se rejeitarmos a lei de misericórdia de Deus, então neste sentido
Deus destrói através da Sua lei.
Através da falsa filosofia, Satanás tem uma influência generalizada sobre muitas mentes que
são leais aos mandamentos de Deus nos sentimentos, mas não na prática. Qual é o caráter de
Deus?—”Misericordioso e gracioso, sofredor e abundante em bondade e verdade,
guardando misericórdia para milhares, perdoando a iniqüidade e a transgressão e o pecado, e
que que ao culpado não tem por inocente”. Aqui temos o caráter do Senhor Jesus
claramente exposto, e os princípios sobre os quais Ele age como Legislador {Ms451894 (novembro 1894) par. 9, grifo nosso}.
Jesus “age como um legislador”. Mas Lúcifer disse: “Vou exaltar o meu trono”—aqui esta um
novo governo—um novo conjunto de leis. “Serei como o Altíssimo”—”Serei como o doador da
Lei, terei a minha própria lei moral...” Ele era perfeito em seus caminhos até que a iniqüidade fosse
encontrada nele—até que um conjunto de “princípios corruptos” enchesse seu coração. Uma nova
lei... Uma nova ordem mundial, uma ordem que supostamente era melhor que a ordem de Deus. Uma lei
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melhor, com o único propósito de preservar a harmonia e a paz... de preservar a estabilidade do governo
de Deus... espantoso... Quem acreditaria nisto, tão absurdo que é?
Mas agora devemos fazer a inevitável pergunta: por que é que Lúcifer pensou que o governo de
Deus era instável? Quais eram as provas dele? O que o fez começar a pensar dessa maneira?
Vamos raciocinar por um segundo. Sabemos pela Bíblia, que a sabedoria do mundo é
equivalente à sabedoria de Satanás. Com isto em mente, considere a seguinte passagem tirada de 1
Coríntios:
Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que
estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: “Destruirei a sabedoria dos
sábios, e não trarei em nada a compreensão dos prudentes.” Onde está o sábio? Onde está o
escriba? Onde está o disputador desta era? Será que Deus não fez tola a sabedoria deste
mundo? Pois desde que, na sabedoria de Deus, a mundo através da sabedoria não conhecia a
Deus, agradou a Deus através da loucura da mensagem pregada para salvar aqueles que
acreditam. Pois os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam a sabedoria; mas nós
pregamos Cristo crucificado, aos judeus uma pedra de tropeço e aos gregos a loucura, mas
aos que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo o poder de Deus e a sabedoria de
Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é
mais forte do que os homens (1 Coríntios 1:18-25, grifo nosso).
Estes versículos indicam claramente que existem duas sabedorias—”a sabedoria do mundo” e
“a sabedoria de Deus”. A sabedoria do mundo é a sabedoria de Satanás; ele é “o disputador desta
era”. Ele também é o “deus desta época”, (2 Coríntios 4:4). Assim, é Satanás que informa o mundo
sobre o que deve ser a “sabedoria” convencional.
A passagem acima está dizendo que é impossível conhecer Deus através da sabedoria do
mundo, através da sabedoria de Satanás. Porquê? Porque a sabedoria de Deus é uma completa
loucura e fraqueza aos olhos do “mundo”. Se é assim que o mundo vê a sabedoria de Deus, então
poderia ser também assim que Satanás a viu, e a razão pela qual ele se rebelou contra ela?
Desde o início, a grande controvérsia tinha sido sobre a lei de Deus. Satanás tinha
procurado provar que Deus era injusto, que Sua lei era falsa e que o bem do universo
exigia que ela fosse mudada. Ao atacar a lei, ele pretendia derrubar a autoridade do seu
Autor. Na controvérsia era para ser mostrado se os estatutos divinos eram defeituosos e
sujeitos a mudanças, ou perfeitos e imutáveis {PP 69.1, grifo nosso}.
Lúcifer pensou que a lei moral do amor ágape era “falsa”, “defeituosa”, “sujeita a mudanças”,
com falhas. Será então, que em algum momento ele começou a ver a lei de amor de Deus como
loucura e fraca? Pode ter sido esta a razão pela qual ele a atacou?
Parece que Lúcifer veio a considerar o amor ágape como ridículo e necessitado de reforma ou
substituição total. Ele afirmou que a administração de Deus, baseada na lei do amor ágape, não
poderia governar o universo, especialmente se ele alguma vez fosse confrontado com o mal. Em sua
mente, a ordem não poderia existir se fosse baseada apenas no amor. Como veremos em breve, ele
introduziu a força e a violência como o poder por detrás da sua lei. Pense cuidadosamente sobre
isto; não estamos condicionados a pensar o mesmo? Não acreditamos que precisamos de força e
violência para impor “ordem”?
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…TE ENCHEU DE VIOLÊNCIA…
Enquanto ele vivia pela lei moral de amor de Deus, Lúcifer não conhecia a violência—ele era
“perfeito”. Mas o texto é claro: ele ficou cheio de violência uma vez que a iniqüidade foi encontrada
nele. Estas palavras mostram claramente que a iniqüidade e a violência tiveram origem dentro dele.
Foi pela “abundância” de sua iniqüidade, seus princípios corruptos, que ele se encheu de violência por
dentro. Como a violência está embutida na iniqüidade, então a violência é um resultado direto da
iniqüidade, e todos os que vivem segundo esta lei moral também estão cheios de violência por
dentro.
É extremamente importante perceber que a iniqüidade é a fonte da violência. A violência é um
produto de iniqüidade e apenas de iniqüidade. Se a iniqüidade teve origem em Lúcifer, e a violência é
seu resultado, é apenas lógico concluir que antes de sua rebelião, a violência não existia no universo,
de forma alguma. A violência, então, é totalmente satânica. Podemos então atribuir alguma violência a
Deus? Se o fizéssemos, não estaríamos a dizer que Ele também é satânico?
Iniqüidade, a lei de Satanás, é movida pela força. A violência está embutida nela. Isto é uma
distorção, uma perversão do padrão moral de Deus, que é o Seu amor, no qual há liberdade—o que
é o oposto de força. A lei de Deus faz com que sua graça e misericórdia sejam aplicadas a todos—
isso porque Sua lei é incondicional e imparcial. Lúcifer começou a pensar que isto não era viável. Em
sua mente, era preciso levar cada caso separadamente e lidar com ele de forma positiva ou negativa,
de acordo com o que as circunstâncias exigiam. Ele argumentou que nem todos mereciam ser
tratados com a mesma graça; alguns deveriam ser recompensados e outros deveriam ser punidos.
Lúcifer chegou a acreditar que se o amor ágape fosse alguma vez confrontado com o mal, seria
demasiado fraco para “tomar conta” do problema. Em sua mente, o ágape falharia precisamente
porque lhe faltava um sistema arbitrário de recompensa e punição—um sistema de mérito e demérito. É
por isso que, da perspectiva de Lúcifer, a lei de Deus seria ineficaz se alguma vez ela fosse
confrontada com o mal. E, além do mais, ele podia prová-lo. “Como assim, ele pode prová-lo?”, o
leitor pode perguntar. Ora, veja o seu próprio caso: ele estava se rebelando contra Deus, e o que
Deus estava fazendo sobre isso? Nada. Parecia que Deus estava a deixá-lo escapar completamente,
deixando-o fazer o que ele bem queria.
Lúcifer alegou que sua nova lei teria sucesso e triunfaria na presença do mal precisamente
porque continha um mecanismo de recompensa e punição arbitrária. Se estivesse no comando, ele
teria tomado conta de um cara como ele; ele teria eliminado o rebelde de forma rápida e eficiente—
fim de história. Podemos ver como entrou a violência? Podemos ver como ele estava se rebelando
contra a “ordem do céu” sob o pretexto de ajudar a estabilizar o governo de Deus?
E o que estava Deus a fazer? Para todos os efeitos, parecia que Ele era exatamente o que Lúcifer
o acusava de ser: insensato e fraco. Deus não o impediu, não o prendeu, nem mesmo conduziu
secretamente algum tipo de cirurgia cerebral para apagar os seus pensamentos malignos—afinal de
contas, Deus poderia ter feito isso tão facilmente, sem que ninguém soubesse! Mas Ele não fez tal
coisa; pelo contrário, permitiu que Satanás desenvolvesse o seu “sistema de governo:”
Era o propósito de Deus colocar as coisas numa base eterna de segurança, e nos concílios
dos céus foi decidido que deve ser dado tempo para que Satanás desenvolva os princípios
que foram o fundamento do seu sistema de governo. Ele tinha afirmado que estes eram
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superiores aos princípios de Deus. Foi dado tempo para o trabalho dos príncipios de
Satanás, para que possam ser vistos pelo universo celestial {DA 759.2; grifo nosso}.
Deus estava dando tempo a Satanás “para desenvolver os princípios que eram o fundamento de
seu sistema de governo”, princípios que Satanás tinha afirmado “serem superiores aos princípios de
Deus”. Sim, isso é verdade. Mas não se trata somente de Deus dar tempo a Satanás; é que Ele
também não usa a força:
Deus poderia ter destruído Satanás e seus simpatizantes tão facilmente quanto se pode lançar
uma pedrinha à terra; mas Ele não fez isso. A rebelião não era para ser vencida pela
força. O poder convincente só é encontrado sob o governo de Satanás. Os princípios
do Senhor não são desta ordem. Sua autoridade repousa sobre a bondade, a
misericórdia e o amor; e a apresentação desses príncípios é o meio a ser usado. O
governo de Deus é moral, e a verdade e o amor devem ser o poder dominante {DA
759.1; ênfase acrescentada}.
“O poder convincente só é encontrado sob o governo de Satanás.” “Os princípios do Senhor
não são desta ordem.” A “autoridade de Deus repousa sobre a bondade, a misericórdia e o amor”.
Deus não estava prestes a mudar Seus princípios a fim de atender a esta emergencia. Deus manteve
os Seus princípios de bondade, não-violência, liberdade, misericórdia e amor porque Ele sabia que
eles eram a única salvaguarda para a vida do universo inteiro.
Lúcifer estava tentando introduzir um sistema onde houvesse “poder convincente”, força,
violência. Sua autoridade, portanto, repousaria necessariamente sobre o oposto dos princípios de
Deus. Verdade, bondade, misericórdia e amor não prevaleceriam no governo de Lúcifer. Em vez
disso, ela prosperaria com mentiras, força, violência, maldade, crueldade e punição retributiva—tudo
em nome de trazer “ordem”.
Lúcifer deve ter ponderado que Deus era tolo ao permitir que ele prosseguisse seu curso de
rebelião. Com o passar do tempo e vendo que Deus nada fez para detê-lo, ele ficou ainda mais
convencido de que havia uma falha séria no modus operandi de Deus. Portanto, em sua mente, para o
bem do universo, o ágape tinha que ser removido—negócio fechado.
Satanás tinha declarado que a lei de Deus era defeituosa, e que o bem do universo
exigia uma mudança nas suas exigências. Ao atacar a lei, ele pensou em derrubar a
autoridade de seu Autor, e ganhar para si a suprema lealdade. Mas através do plano de
salvação, os preceitos da lei deveriam ser provados perfeitos e imutáveis, para que
finalmente só a glória e o amor pudessem subir a Deus em todo o universo, atribuindo
glória, honra e louvor àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo o sempre
{Set 22 de Dezembro de 1914 Par. 5, grifo nosso}.
Como Lúcifer acreditava que a lei de Deus era “defeituosa”, ele avançou sua própria lei como a
solução para o problema. As mudanças que ele pensava serem necessárias para a estabilidade do
governo de Deus implicavam a remoção da lei de Deus, e a implementação de sua nova lei.
No início, ninguém conseguiu entender os efeitos da rebelião de Lúcifer. A violência e sua
consequência eventual—a morte—eram desconhecidas no universo; elas estavam em facto ainda
desconhecidas do próprio Lúcifer. Deus avisou o seu querubim de cobertura e tentou dissuadi-lo de
prosseguir neste caminho perigoso e desastroso. Mas em vez de voltar para trás, o anjo caído foi a
todo o vapor para a frente.
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Nós, no entanto, conhecemos as consequências da sua lei. Estamos a viver nelas. Nós somos o
teatro de operações para esta polémica, para esta guerra de princípios. E quando olhamos para as
condições aqui na terra, até agora, a “nova ordem” de Lúcifer não parece nada boa.
O que teria acontecido, se Deus tivesse aceitado a proposta de Lúcifer para implementar sua lei
violenta? Deus ter-se-ia tornado como Satanás, o que é um absurdo, não é? Pense nisso: se Deus
tivesse sido como Satanás, Deus teria parado a rebelião de Lúcifer naquele momento, ali mesmo,
usando algum tipo de ação violenta contra ele. Mas ele não o fez. Porque não?
Porque Deus não é como Satanás. Isto não é quem Deus é. Não é assim que Ele faz as coisas.
Isto não é o Seu coração, a Sua lei. Lembra-te que Deus é amor perfeito. E lembre-se que Lúcifer era a
obra-prima de Deus; Deus ainda amava aquele querubim de cobertura.
Você destruiria seu filho se ele se levantasse contra você? E se ele se tornasse um assassino?
Destrui-lo-ias então? Ou faria tudo o que estivesse ao seu alcance para salvar aquela filho? Esperaria
até ao último segundo para que eles voltassem para trás? E no último segundo... ainda assim o
matarias?
Lembre-se da definição do amor ágape de Deus: o amor ágape é paciente, bondoso... não leva em
conta um mal sofrido... suporta tudo e mais alguma coisa... Está sempre pronto para acreditar no
melhor... As suas esperanças não têm fim sob qualquer circunstâncias e tudo perdura sem
enfraquecer...o amor nunca falha, nunca se desvanece ou se torna obsoleto, nunca chega ao fim...
Deus nunca deixou de amar Lúcifer. Ele ainda o ama. Ele chorará sempre a morte deste filho.
Aproveitando-se da liberdade proporcionada por Deus, Lúcifer prosseguiu com seus planos de
remover a lei “fraca” de Deus. E ele tinha uma vantagem, porque ele sabia que Deus tinha uma lei.
Mas os anjos estavam numa posição vulnerável, eles não sabiam. Eles não se aperceberam que
existia tal coisa como “lei”.
Os anjos viviam segundo a lei moral do amor sem o saberem. Na verdade, antes da rebelião de
Satanás, todos os seres criados viviam pela lei moral de amor de Deus sem se aperceberem disso:
...no céu, o serviço não é prestado com o espírito da legalidade. Quando Satanás se
revoltou contra a lei de Jeová, o pensamento de que havia uma lei veio aos anjos quase
como um despertar para algo impensável. Em seu ministério os anjos não são como
servos, mas como filhos. Há uma unidade perfeita entre eles e o seu Criador. Para eles, a
obediência não é um fardo. O amor a Deus faz do seu serviço uma alegria. Assim, em cada
alma em que Cristo, a esperança da glória, habita, as Suas palavras são reeditadas: “Tenho
prazer em fazer a Tua vontade, ó meu Deus: sim, a Tua lei está dentro do Meu coração”.
Salmo 40:8 {MB 109.2, grifo do autor}.
Lúcifer considerou que se ele pudesse convencer a todos que a iniqüidade era melhor do que o
ágape, ele se tornaria o novo governante do universo. Mas a iniqüidade tinha-o tornado astuto, e ele
era demasiado esperto para fazer as coisas ao ar livre. Ele sabia que seria evitado por aspirar a ser
superior a Deus. Mas se ele conseguisse convencer os anjos que a sua nova lei vinha mesmo de
Deus... então ele poderia ter uma chance. Como guardião da lei, ele estava em uma posição
estratégica. Ele podia mudar a lei e fazê-la parecer como se fosse a verdadeira. Os anjos, servindo
alegremente a lei de amor de Deus, não suspeitariam de nada.
Lúcifer esperava mesmo safar-se com isto? Deus não o desmacararia? Ele não endireitaria as
coisas para que todos vissem? Será que o Criador não iria expô-lo? Aparentemente não, porque foi
exatamente isso que Lúcifer fez, e ele escapou. Tão esperto foi o seu engano, que levou metade dos
anjos no início. Finalmente, apenas uma terça ficou do lado dele. Mas o seu engano chegou mais

69
longe do que a hóstia angélica. Abrangia o universo inteiro. Considere novamente as seguintes
palavras:
Mas como o universo deve saber que Lúcifer não é um líder seguro e justo? Aos olhos
deles, ele parece estar certo. Eles não podem ver, como Deus vê, por baixo da cobertura
exterior. Eles não podem saber como Deus sabe. Trabalhar para desmascará-lo e deixar claro
à hoste angélica que seu julgamento não é o julgamento de Deus, que ele fez um padrão
próprio e se expôs à justa indignação de Deus, criaria um estado de coisas que devem ser
evitadas {CTr 11.5, grifo nosso}.
Não só os anjos, mas o universo inteiro foi tomado pelas decepções de Lúcifer. Aos seus olhos,
os seus modos até pareciam “seguros e justos”. Em sua inocência, que eles tinham sob o amor ágape,
eles não podiam entender as conseqüências da nova lei inteligente de Lúcifer. Ele até lhes pareceu bem.
Só Deus podia prever o resultado final do uso da força e da violência sobre as criaturas que Ele tinha
tão amorosamente criado.
Poderíamos perguntar com razão: então por que Deus não se defendeu? Porque é que ele não
impediu Lúcifer? Como pôde Ele permitir que isto acontecesse? Afinal, Lúcifer tinha alguma razão?
Deus foi realmente tolo e fraco? Os seus caminhos foram errados? E todas as vidas que seriam
perdidas por deixar Lúcifer viver? Não seria melhor, para bem do mundo, não, de todo o universo,
destruir um ser? Não deveria Deus ter usado o mesmo argumento que Caifás usou para acusar e
matar Jesus:
E um deles, Caifás, sendo sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: “Vós nada sabeis, nem
considerais que é conveniente para nós que um só homem morra pelo povo, e não que
pereça toda a nação” (João 11:49-50, grifo do autor).
A sabedoria humana argumentaria que sim, que deveria ter sido conveniente que Deus matasse
Lúcifer, para que a Terra não “perecesse”. Mas à medida que o esquema de Lúcifer se desdobrou,
Deus não fez tal coisa—Ele permitiu que tudo acontecesse.
Deus, porém, avisou Lúcifer do perigo de seguir seu curso. Ele mostrou-lhe causa e efeito. O
seu aviso tinha sido também para os anjos; e no entanto todos eles tinham a liberdade de fazer o que
desejavam. Apesar deste aviso claro, Lúcifer teimou em continuar a sua rebelião.
No conselho celeste, os anjos suplicaram com Lúcifer. O Filho de Deus apresentou diante
dele a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, e a natureza sagrada e imutável de Sua lei.
O próprio Deus tinha estabelecido a ordem do céu; e ao afastar-se dela, Lúcifer
desonraria o seu Criador e traria a ruína sobre si mesmo. Mas o aviso, dado em
infinito amor e misericórdia, só despertou um espírito de resistência. Lúcifer permitiu
que seu ciúme de Cristo prevalecesse, e tornou-se o mais determinado {PP 35.3, grifo
nosso}.
Com tudo isto em mente, vamos trazer este assunto para bem junto de nós. Poderia mesmo a
harmonia do universo existir apenas com o amor incondicional? O amor incondicional é suficiente
para manter a ordem, a harmonia e a paz na Terra? Olhe para o mundo que nos rodeia: o amor
incondicional poderia trazer paz entre as nações? Poderia resolver todos os problemas da
humanidade?
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Essa é uma polémica bem familiar. E isso é assim porque estamos bem no meio dela. Amor
versus força/medo: qual é o melhor motivador e guardião da ordem?
Como você vê, esta não é uma pergunta fácil e a resposta é cheia de significado porque esta é
exatamente a questão que iniciou a grande controversia entre Deus e Satanás. Como escolhemos
responder a esta pergunta nos posicionará ou do lado de Deus ou do lado de Satanás.
Jesus disse que a iniqüidade aumentaria nos últimos dias—a iniqüidade, a lei violenta de Satanás.
Como a violência é inerente à iniqüidade, então a violência também aumentaria. Cristo também disse
que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Como se é de esperar, os dias de Noé também
foram marcados pela violência:
“...toda intenção dos pensamentos do seu coração [DA RAÇA HUMANA] só era maligna
continuamente...” (Gênesis 6:5, grifo do autor).
“...e a terra também foi corrompida diante de Deus e a terra se encheu de violência”
(Gênesis 6:11).
O universo viu no dilúvio “os resultados da administração que Lúcifer havia se esforçado para
estabelecer no céu:”
Os santos habitantes de outros mundos observavam com o mais profundo interesse os
acontecimentos que se desenrolavam na Terra. Na condição do mundo que existia antes
do Dilúvio eles viram ilustrados os resultados da administração que Lucifer tinha se
esforçado para estabelecer no céu, rejeitando a autoridade de Cristo e pondo de lado
a lei de Deus. Naqueles pecadores de mão alta do mundo antediluviano, eles viram os
súditos sobre os quais Satanás exercia influência. Os pensamentos dos homens os corações
só eram maus continuamente. Gênesis 6:5. Cada emoção, cada impulso e imaginação, estava
em guerra com os princípios divinos de pureza, paz e amor. Foi um exemplo da terrível
depravação resultante da política de Satanás de remover das criaturas de Deus as restrições
de Sua santa lei {PP 78.4, grifo nosso}.
O poder da lei de Satanás é muito enganador— ele nos leva a fazer atos perversos, maldosos e
violentos, tudo em nome do bem, ou mesmo em nome de Deus. O único remédio para isso é a
contenção da lei de Deus, a lei do amor ágape.
...E VOCÊ PECOU...
Pela abundância do seu comércio—pela abundância da iniqüidade, a nova lei moral de Lúcifer—
o querubim de cobertura ficou cheio de violência dentro de si e, como consequência, ele “pecou”.
Iniqüidade, violência e pecado são inseparáveis. Eles são inextricavelmente entrelaçados. A violência
está embutida na iniqüidade; portanto, aqueles que operam por esta lei moral são intrinsecamente
violentos. Dizer que Deus tem uma parte em qualquer uma delas é dizer que Deus tem uma parte
em todas as três. Se Deus é violento, então Deus também é iníquito e pecador.
Note que Lúcifer é o primeiro ser que alguma vez pecou no universo de Deus. Qual é o
significado bíblico da palavra “pecado”? Vamos olhar para as definições hebraica e grega, e depois
ver como Jesus a define.
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A palavra hebraica châtâ significa “apropriadamente errar o alvo; daí (figurativamente e em geral)
pecar; por inferência, desistir, faltar, expiar, arrepender-se, (causa- tively) desviar, condenar”,
(Dicionário de Strong).
Apropriadamente, “pecado” significa errar o alvo”. A definição grega de “pecado” acrescenta
um pouco mais de significado para nos ajudar a compreender isto: “errar o alvo e assim não partilhar
no prémio. Para errar, especialmente (moralmente)”, (Dicionário Strong).
Errar o alvo, errar, errar no julgamento. Errar em relação a quê? A definição grega diz que está
em relação à moralidade. Pecado, então, é usar a lei moral de Satanás em vez da lei moral de Deus.
Citando as palavras do salmista sobre a rebelião dos filhos de Israel no deserto, Paulo parafraseia no
Livro de Hebreus:
Eles sempre se desviam no seu coração, e não conhecem os Meus caminhos' (Hebreus
3:10, grifo do autor).
O KJV declara:
Eles erram sempre em seu coração; e não conheceram meus caminhos (Hebreus 3:10,
grifo nosso).
Eles “erram sempre” ou pecam sempre em seu coração, porque não conheceram os caminhos de
Deus, não conheceram a Sua lei moral do amor ágape, que é o caminho da vida.
Em última análise, Jesus pode ajudar-nos a compreender isto. Mas antes de irmos lá, devemos
entender que a Bíblia se refere ao pecado de duas maneiras: como “pecado”, singular, e como
“pecados”, plural. Há alguma diferença? Sim, porque Jesus parecia estar preocupado principalmente
com o “pecado” singular.
Duas profecias sobre Jesus no Novo Testamento dizem que Ele salvaria Seu povo de seus
“pecados”. O primeiro foi dado a José por um anjo:
José, filho de Davi, não tenhais medo de vos levar Maria, vossa esposa, pois o que nela é
concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um Filho, e lhe chamareis Jesus, porque Ele
salvará o Seu povo dos seus pecados (Mateus 1:20-21, grifo do autor).
A palavra “Jesus” vem do hebraico “Jeoshua”, que por sua vez vem de duas palavras raizes. A
primeira é Jeová—”o existente”—e a segunda é yâsha', que se refere a uma palavra que significa
salvar, socorrer, ajudar, resgatar. O motivo pelo qual o anjo disse a José para chamá-lo de “Jesus” é
porque Ele salvaria “Seu povo de seus pecados”. Ele resgataria, viria em nosso auxílio e nos
socorreria da lei de Satanás e da falsa imagem de Deus que esta lei projetou em nossas mentes. Nós
pensavamos que esta lei moral de mérito e demérito era a lei moral de Deus, quando na verdade é a
lei de Satanás. Jesus nos mostraria que Deus é ágape, não o deus da Árvore do Conhecimento do
Bem e do Mal.
A segunda profecia foi dada ao pai de João Batista:
E tu, filho, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás perante a face do Senhor para
preparar os Seus caminhos, para dar conhecimento da salvação ao Seu povo pela
remissão dos seus pecados, através da terna misericórdia do nosso Deus, com a qual o Sol
nascente do alto nos visitou (Lucas 1:76-78, grifo nosso).
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João Batista prepararia o caminho para Jesus dar o “conhecimento da salvação ao Seu povo pela
remissão dos seus pecados”. Remissão significa “liberdade; (figurativamente) perdão:-entrega,
perdão, liberdade, remissão” (Strong's Concordance). Sob a lei moral de Satanás, os pecados não são
perdoados—eles são punidos.
Tradicionalmente, no pensamento judeu, os pecados só eram perdoados através da oferta de
sacrifícios. João descartou esse sistema e começou a perdoar pecados através do batismo. Este
conhecimento da salvação significava então que o povo precisava saber que eles eram perdoados.
Elas precisavam saber que estavam livres da condenação de seus pecados. Isto é o que os salvaria.
Foi assim que ele preparou o caminho para Jesus, porque quando Jesus começou Seu ministério, Ele
nem mesmo batizou; Ele simplesmente anunciou “seus pecados são perdoados”.
Jesus começou a transmitir o conhecimento da salvação, o conhecimento da graça de Deus, o
perdão. Ele começou a dizer ao povo que todos os seus pecados já foram perdoados. Já foram—
pretérito. Eles já tinham sido perdoados. Na verdade, eles sempre tinham sido perdoados. O
evangelho é um evangelho eterno—isto quer dizer que as boas notícias são eternas.
Este foi o conhecimento da salvação que Jesus veio para transmitir. Observe como Ele lidou
com os “pecados” e como os fariseus reagiram a isso:
Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: “Filho, os teus pecados estão-te
perdoados...” “Porque é que este Homem fala blasfêmias assim? Quem pode perdoar
pecados senão só Deus?” ... “O que é mais fácil, dizer ao paralítico: 'Os teus pecados são-te
perdoados', ou dizer: 'Levanta-te, pega na tua cama e anda'? Mas para que saibas que o Filho
do Homem tem poder na terra para perdoar pecados”—Ele disse ao paralítico: “Eu te digo:
levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa” (Marcos 2:5,7,9,10-11).
Para os fariseus, as palavras de Cristo foram blasfêmias. Eles não estavam nada contentes com
estes novos desenvolvimentos. Em Suas palavras de perdão, Ele estava ameaçando toda a economia
deles—o sistema sacrificial. Os fariseus mantinham o povo sob servidão espiritual e econômica,
levando-os a pensar que tinham que ganhar o perdão do céu através de sacrifícios de animais, pelo
menos uma vez por ano. Isso mantinha a economia do templo, e o dinheiro fluía para o seu tesouro.
Agora Jesus estava minando seu próprio sustento ao anunciar que toda a raça humana já foi
perdoada pelo governo de Deus.
A questão do perdão de pecados é central para a guerra de princípios que está ocorrendo entre
Deus e Satanás. Satanás, cujo próprio nome significa “o acusador”, acredita que todos nós devemos
pagar por nossos pecados de uma forma ou de outra. Assim, ele institui todo tipo prerequisitos antes
de podermos ser perdoados. Mas Jesus ensinou que nós já estamos perdoados. Ele ensinou que
Deus nunca nos tinha imputado os nossos “pecados”. Isto é claro pela forma como o Salvador lidou
com o povo. A mulher adúltera foi perdoada na hora. O Zaqueu também. Assim era o paralítico
mencionado acima, e o ladrão na cruz—e todos os outros também.
Os líderes espirituais do tempo de Jesus deveriam ter conhecido a posição de Deus sobre os
pecados e o perdão. Afinal, estava escrito em seus pergaminhos:
... tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção,
porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados (Isaías 38:17).
Não gastaste prata para comprar-me cana aromática, nem me satisfizeste com gordura dos
teus sacrifícios. Mas me sobrecarregaste com teus pecados e me deixaste exausto com tuas
ofensas. Sou Eu, Eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões, por amor de mim, e que
não se lembra mais de teus erros e pecados (Isaías 43:24-25).
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Jesus, então, não veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para nos dar o conhecimento de
que nossos pecados já estão perdoados. Isto dará um novo significado aos seguintes versículos:
Pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos pela remissão dos
pecados (Mateus 26:28).
A Ele todos os profetas testemunham que, pelo Seu nome, todo aquele que nele crê receberá
a remissão dos pecados” (Atos 10:43).
Portanto, irmãos, seja-vos conhecido que através deste Homem vos é pregado o perdão dos
pecados (Atos 13:38).
Como Jesus poderia tratar o pecado e os pecadores de forma tão diferente? Há apenas uma
razão—porque Ele sabia e refletia o modo como o Pai era.
Agora, havia outro pecado, que segundo Jesus era muito mais grave do que “pecados”. Este
“pecado” pode levar à morte, segundo o apóstolo João:
Se alguém vir seu irmão pecar um pecado que não leva à morte, ele pedirá e lhe dará vida por
aqueles que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte. Eu não
digo que ele deve orar sobre isso (1 João 5:16).
Segundo João, há “um pecado que não leva à morte” e “há um pecado que leva à morte”. O que
é que isto significa? Qual é o pecado que leva à morte? Temos que recorrer novamente a Jesus para
obter a resposta. Observe nos versículos seguintes como Ele parece estar redefinindo a palavra
“pecado”:
Se eu não tivesse vindo e falado com eles, eles não teriam pecado, mas agora não têm
desculpa para o seu pecado (João 15:22).
Se eu não tivesse feito entre eles as obras que ninguém mais fez, eles não teriam pecado; mas
agora eles viram e também odiaram tanto a mim como a meu Pai (João 15:24).
E quando Ele [O ESPÍRITO SANTO] vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo: do pecado, porque eles não crêem em Mim (João 16:8, ênfase acrescentada).
Agora, todos nós sabemos que todo homem nascido neste mundo, desde que Adão comeu da
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, é um pecador. Então como pode Jesus dizer coisas
como “Se eu não tivesse vindo e falado com eles, eles não teriam pecado”? E “Se eu não tivesse
feito entre eles as obras que mais ninguém fez, eles não teriam pecado?”
Como dissemos anteriormente, Jesus estava redefinindo a palavra “pecado” aqui. O “pecado”
que Ele está abordando é este: não acreditar nas palavras que Jesus fala ou nas obras que Ele faz.
Em outras palavras, este pecado significa não aceitá-lo como a autoridade final sobre o caráter do
Pai—quando o viram, deveriam ter visto o Pai em ação. Mas ao rejeitá-Lo, eles estavam rejeitando o
Pai—”eles viram e também odiaram tanto a Mim como a Meu Pai”. E o Pai nunca tinha guardado
os nossos pecados contra nós. A rejeição desta verdade é o pecado que leva à morte.
Jesus disse que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado; por quê? “Do pecado
porque eles não crêem em Mim.” Jesus não está ligando esse “pecado” com os “pecados” que
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discutimos anteriormente. Este pecado tem a ver com não crer em Jesus, em Suas palavras, em Suas
obras. Este “pecado” tem a ver com não crer no conhecimento da salvação que Jesus veio a dar,
através da remissão dos nossos “pecados”. Segundo Jesus, se rejeitarmos esta graça que nos foi dada
livremente, morreremos nos nossos “pecados”.
Então Jesus disse-lhes outra vez: “Vou-me embora, e buscar-me-eis e morrereis no vosso
pecado”. Para onde eu vou, vocês não podem vir”... “Por isso vos disse que morrereis nos
vossos pecados; porque, se não crerdes que Eu sou, morrereis nos vossos pecados” (João
8:21,24).
Deus é amor—amor incondicional, amor imparcial. Ele nunca imputa nossos pecados em
nenhum de nós. Lembre-se de 1 Coríntios 13—amor não guarda nenhum registro de erros. Rejeitar
este conhecimento, rejeitar que Deus é assim—este é o pecado imperdoável. Mas mesmo assim
devemos entender isto corretamente: não é que Deus não perdoasse nem mesmo isto—não; mas
uma vez que rejeitamos esta boa nova, não há mais nada que Deus possa fazer para nos convencer
de que estamos absolvidos, livres, perdoados. Ao enviar Jesus Cristo, Ele fez tudo o que podia fazer.
Não havia mais nada que Ele pudesse fazer ou dizer—isso era tudo.
“Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e todas
as blasfêmias que proferirem; mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo nunca tem
perdão, mas está sujeito à condenação eterna” (Marcos 3:28-29).
...para que 'vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam; para que não
se convertam, e os seus pecados lhes sejam perdoados'“ (Marcos 3:28-29). (Marcos 4:12).
Este é o pecado. Isto é “errar o alvo”. Não ver, não perceber, não compreender que estamos
cobertos pelo amor e graça de Deus; não ver, não perceber, não compreender que estamos
perdoados... Este é o problema da humanidade.
E isto é o que a iniqüidade fez a Lúcifer. Ao “errar o alvo” perdeu-se o prêmio—perdeu-se o
verdadeiro conhecimento de Deus e, nesse conhecimento, o conhecimento de que somos
perdoados, na verdade considerado como se nunca tivéssemos pecado. Esta é uma graça incrível!
Lúcifer, que se tornou Satanás, “o acusador”, se desviou do verdadeiro conhecimento da graça
de Deus. Ele criou um sistema de condenação. Então ele levou outros a se juntarem a ele—e eles se
juntaram à sua condenação. Jesus veio para trazer o conhecimento da salvação através da “remissão
dos pecados”—para nos dizer que Deus não está segurando nossos pecados contra nós—nós
estamos completamente perdoados, porque Deus não está no metido em condenar:
Ele Deus exaltou à Sua mão direita para ser Príncipe e Salvador, para dar arrependimento a
Israel e perdão dos pecados (Atos 5:31).
Portanto, irmãos, seja-vos conhecido que através deste Homem vos é pregado o perdão dos
pecados; e por Ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podíeis
ser justificados pela lei de Moisés (Atos 13:38).
Nele temos a redenção pelo Seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da Sua
graça (Efésios 1:7).
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Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou ao reino do Filho do Seu amor, em
quem temos a redenção por meio do Seu sangue, o perdão dos pecados (Colossenses 1:1314).
Que “errar o alvo” significa errar sobre a verdade de que Deus é um Deus de graça é novamente
reforçada quando Jesus curou o homem que era cego de nascença:
“Para juízo vim a este mundo, para que os que não vêem vejam, e para que os que vêem se
tornem cegos.” Então alguns dos fariseus que estavam com Ele ouviram estas palavras, e
disseram-lhe: “Somos nós também cegos? Jesus disse a eles: “Se vocês fossem cegos, não
teriam pecado; mas agora vocês dizem: 'Nós vemos'. Portanto, o teu pecado permanece”
(João 9:39-41).
Cristo veio para revelar o caráter de amor ágape de Deus àqueles que não o sabiam—eles
estavam cegos nesse sentido. Aqueles que são cegos pela ignorância não têm pecado—”Se você
fosse cego, você não teria pecado”. Mas depois de acreditarem nEle, eles agora vêem Deus como
Ele realmente é. Se eles aceitarem estas boas novas, eles são realmente livres—a verdade os tornou
livres. O apóstolo João prossegue dizendo:
E nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu um entendimento, para que possamos
conhecer Aquele que é verdadeiro; e nós estamos Nele que é verdadeiro, em Seu Filho Jesus
Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna (1 João 5:20).
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará ( João 8:32).
Alguns pensam que conhecem a Deus, mas o testemunho de Jesus não concorda com a sua
compreensão. Assim eles rejeitam a revelação de Deus que Jesus trouxe à Terra—eles dizem “nós
vemos”. Mas o que eles “vêem” não está em harmonia com o que Jesus ensinou.
O seu pecado—o seu “errar o alvo”—prevalece. Se já estamos perdoados, então quem é que
nos acusa? O que levou Lúcifer a pecar foi a iniqüidade que foi encontrada nele. A iniqüidade era o
seu ofício, e pela sua abundância ele se tornou cheio de violência dentro de si e pecou. A iniqüidade
fez com que ele errasse o alvo. Lúcifer já não via Deus como Deus realmente é. Em vez disso, ele O
via como um igual a si mesmo: um acusador, um que condena. Ele via Deus como se Ele fosse um
Deus violento.
A lei de Satanás é condenatória e como resultado, seu caráter tornou-se condenatório. Seu
caráter condenador o distanciou muito longe de Deus, porque Deus não é um acusador. A
condenação foi o que transformou um portador de luz, “Lúcifer”, em um acusador, “Satanás”.
A obra de Satanás como um acusador começou no céu. Esta tem sido a sua obra na
terra desde a queda do homem, e será a sua obra num sentido especial à medida que
nos aproximarmos do fim da história deste mundo. Ao ver que seu tempo é curto, ele
trabalhará com maior seriedade para enganar e destruir. Ele fica irritado quando vê um
povo na Terra que, mesmo em sua fraqueza e pecaminosidade, tem respeito à lei de Jeová.
Ele está determinado a que eles não obedeçam a Deus. Ele se deleita com a indignidade
deles e tem estratagemas preparados para cada alma, para que todos sejam ludibriados e
separados de Deus. Ele procura acusar e condenar a Deus e a todos os que se
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esforçam para cumprir Seus propósitos neste mundo em misericórdia e amor, em
compaixão e perdão {COL 167.1, grifo nosso}.
Deus nunca acusa—não está em Seu caráter para fazer isso. Durante todo esse período de
rebelião, Ele nem mesmo acusou Satanás, nem mesmo uma única vez. A Biblia diz que Miguel, “ao
contender com o diabo, quando ele disputou sobre o corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele
uma acusação vil, mas disse: “O Senhor te repreenda!” (Jude 9).
O culpado é novamente, a iniqüidade. Esta lei moral é acusatória e violenta, e não pode deixar
de desviar os seus aderentes, afastando-os do verdadeiro conhecimento de Deus. É extremamente
importante que percebamos que toda acusação provém de Lúcifer e de sua lei.

……….
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8

EXALTAREI MEU TRONO

A crença predominante entre os estudantes da grande controvérsia é que o pecado original de
Lúcifer era o orgulho. O orgulho era o seu pecado original, ou era algo mais? A visão de que o
orgulho era o seu pecado original é baseada nos seguintes versos:
Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus: Também sentarme-ei no monte da congregação, nos lados mais distantes do norte; subirei acima das alturas
das nuvens, serei como o Altíssimo (Isaías 14:13-14, grifo do autor).
O teu coração foi levantado por causa da tua beleza; corrompeste a tua sabedoria por
causa do teu esplendor (Ezequiel 28:17, grifo do autor).
Que palavras incríveis! Que ambição, que presunção, que orgulho, de fato! “Eu subirei... Eu
exaltarei o meu trono... Sentar-me-ei no monte da congregação... subirei acima das alturas... serei
como o Altíssimo!”
Esta foi a primeira vez que um ser sem pecado se rebelou contra Deus. O universo deve ter
fivado totalmente agitado—o que Lúcifer quer dizer, ele quer ascender ao céu e exaltar seu “trono”
acima das estrelas, dos anjos de Deus? Isto está totalmente fora de harmonia com Deus, cujo
coração é humilde, manso, altruísta, amoroso e eternamente dando alegria aos Seus seres. Lúcifer
desviou-se completamente deste caminho, que se opõe à humildade de Jesus:
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo
plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário,
esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante
aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à
obediência até a morte, e morte de cruz (Filipenses 2:5-8).
Não há dúvida de que Lúcifer se tornou orgulhoso. Os textos são claros. Mas o que estava
envolvido em seu desejo de exaltação? O que causou o orgulho dele? O orgulho era o fulcro do seu
problema, ou era um subproduto de algo a mais?
Lúcifer queria exaltar o seu trono. Agora aqui está algo específico que podemos perquisar—um
trono. O que significa “trono”? Significa que ele queria se exaltar sobre Deus no sentido de que ele
desejava governar o universo? Será que ele queria acabar com o governo de Deus para que pudesse
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elevar o seu? De facto, parece que tudo isto está simbolizado pelas palavras “Eu exaltarei o meu
trono”. O que há num “trono”?
Um trono é um símbolo. Literalmente falando, é simplesmente uma peça de mobiliário, a cadeira
sobre a qual se senta um rei. Esta cadeira tornou-se o símbolo de um rei, do seu reino e das suas leis.
A palavra “trono” é sinônimo de poder soberano, soberania, regra e domínio.
Um rei deve ter súbditos—pessoas para povoar o seu reino geográfico. Ele também precisa de
regras e diretrizes—leis que garantam a harmonia e a coexistência pacífica entre seu povo, para que a
ordem possa existir. O símbolo que a Bíblia usa para as leis de um rei é o “cetro”. A palavra “cetro”
na Bíblia é muitas vezes intercambiável com as palavras “vara” e “bastão”; mas o seu significado
simbólico é o mesmo—cetro significa lei.
A profecia de Jacó de que o Messias, o Legislador, viria da tribo de Judá liga claramente o
“cetro” à “lei:”
O cetro não se apartará de Judá, nem um legislador entre os seus pés, até que venha Siló; e
a Ele será a obediência do povo (Gênesis 49:10, grifo do autor).
Outros textos associam “trono” e “cetro” com “justiça”, que é a lei de Deus do amor ágape:
O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre; um cetro de justiça é o cetro do teu reino
(Salmo 45:6, grifo do autor).
O próprio Jesus é retratado como governante com um “vara de ferro”:
Agora da Sua boca sai uma espada afiada, que com ela Ele deve atingir as nações. E Ele
mesmo as governará com uma vara de ferro (Apocalipse 19:15, grifo do autor).
“Uma vara de ferro” é a maneira da Bíblia dizer que a lei de Deus é forte—ela é tão forte quanto
o ferro. Isso não significa que Deus governa com força ou violência. É uma forma de dizer que a
tentativa de Lúcifer de se livrar da lei de Deus nunca será bem sucedida porque Sua lei ágape é uma
lei eterna.
Como querubim protetor da lei, Lúcifer estava bem familiarizado com o fato de que Deus
governava o universo através de uma lei. Seu desejo de subir ao céu e exaltar seu trono acima dos
anjos de Deus significava que ele queria pôr de lado a lei de Deus e implementar a sua própria lei.
Ele desenvolveu um desejo de ser o doador da lei para o universo. Ele esperava que seu método de
governo não só rivalizasse, mas também superasse a lei de Deus do amor ágape. Mas o seu era um
“trono de iniqüidade”, não de justiça. Note o que o salmista diz:
Terá o trono da iniqüidade, que por lei inventa o mal, comunhão contigo (Salmo 94:20,
grifo do autor)?
Este versículo nos diz algo extremamente importante—o “trono da iniqüidade” inventa o mal
por meio de uma lei. O que é que isto significa?
A palavra hebraica yâtsar—inventa—significa “moldar numa forma; especialmente como um
oleiro” (Strong's Concordance). A idéia é a de espremer algo em uma forma. Lúcifer espremia o mal
numa forma, numa estrutura. Essa estrutura é uma lei moral. O mal está embutido nesta lei, e a
própria lei é o mal.
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A pergunta que o salmista faz é essa: Pode um trono maléfico que usa uma lei maléfica ter
alguma comunhão, alguma união Deus? E a resposta é “não”; não pode. Porque Jesus, o legislado, o
defensor da lei de Deus, “amou a justiça”, mas “odiou” a lei da iniqüidade de Lúcifer:
Amaste a justiça e odiaste a iniqüidade; portanto Deus, teu Deus, ungiu-te com o óleo da
alegria mais do que os teus companheiros (Hebreus 1:9, grifo nosso).
Satanás desejou mudar o governo de Deus, para fixar seu próprio selo às regras do
reino de Deus. Cristo não seria levado a este desejo, e aqui a guerra contra Cristo
começou e se tornou forte. Trabalhando em segredo, mas conhecido de Deus, Lúcifer
tornou-se um personagem enganador. Ele disse falsidade por verdade {CTr 208.2, ênfase
acrescentada}.
Uma vez que Lúcifer elaborou sua lei da iniqüidade, ele começou a promovê-la, “vendendo-a”
para os seres inteligentes do universo—este era seu tráfico, sua mercadoria, os princípios corruptos
de sua administração.
Deve ter sido algo como uma campanha eleitoral. Na verdade, a palavra grega para “guerra”
usada em Apocalipse 12.9, “havia guerra no céu”, é a palavra polêmica. Lúcifer instigou uma polêmica
maciça, que ainda está muito intensa, até mesmo agora, aqui na terra.
A maior ambição de Lúcifer era “sentar-se no monte da congregação” (Isaias 14:13). Que
“congregação” é esta? Nós lemos sobre isso no Livro de Jó:
Havia um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás
também veio entre eles. E o Senhor disse a Satanás: “De onde você vem?”. Então Satanás
respondeu ao Senhor e disse: “De ir e vir sobre a terra, e de andar para frente e para trás
sobre ela” (Jó 1:6-7, grifo do autor).
Aqui é descrita uma congregação dos “filhos de Deus” que vem para “apresentar-se diante do
Senhor”. Satanás também veio. Em que capacidade ele veio? Ele veio na capacidade de alguém que
governa a terra inteira, o representante da Terra—um que “vai e vem sobre a terra, e anda “para
frente e para trás sobre ela”.
Isto nos dá uma indicação de quem eram os “filhos de Deus”, e em que capacidade vieram a
esta reunião. Eles também vieram como representantes de outros reinos espalhados por todo o
universo. Por que eles vieram para se apresentar diante de Deus?
“Apresentar”—yâtsab—significa “para colocar (qualquer coisa para ficar)”, (Dicionário de
Strong). O Lexicon Hebraico-Chaldee de Gesenius revela que yâtsab também significa “colocar-se,
tomar uma posição”, ou “defender-se, estar ao lado de qualquer pessoa”.
Isto dá uma compreensão totalmente nova deste encontro entre Deus, os “filhos de Deus”, e
Satanás. Esta “congregação” foi uma reunião de chefes de estado. Satanás, o adversário e acusador
tinha se levantado contra Deus e Sua lei, e os filhos de Deus estavam se levantando em defesa de
Deus.
O desejo de Lúcifer de “sentar-se no monte da congregação” significava que ele desejava ser
adorado como o legislador. Ele queria eventualmente governar o universo, “a congregação”, com a
sua própria lei. Esta foi a razão fundamental para a sua rebelião.
Lúcifer cobiçava uma posição que só Deus podia preencher—o querubim de cobertura não
tinha a capacidade de assumir o trabalho de legislador. O Criador criou as Suas criaturas para a vida
e não para a morte. Mas a condição necessaria para se ter vida e viver pela lei moral da vida—a lei to
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amor ágape. Um brinquedo operado a pilhas só funciona quando a bateria correta é usada. Se alguém
insere uma bateria diferente, o brinquedo pode não funcionar corretamente, ou não funcionar de
todo. Da mesma forma, para termos vida, devemos estar em harmonia com a lei da vida—a lei de
Deus. A lei de Lúcifer é uma lei que destrói a vida. Explicaremos como isto funciona no capítulo
intitulado “Medo”.
Mas podes dizer... O coração de Lúcifer foi erguido por causa da sua “beleza”, por isso era sim
tudo uma questão de orgulho. Sim, mas o texto também diz que ele corrompeu a sua “sabedoria”
por causa do seu “esplendor”. A sua sabedoria refere-se à sua aparência exterior, à sua beleza física?
O que tem a “sabedoria” a ver com a aparência física? Na verdade, nada. Mas tem tudo a ver
com o intelecto. Então as palavras “beleza” e “esplendor” são descritivas do intelecto de Lúcifer,
que tinha sido o autor desta coisa chamada “iniqüidade”. Ele deve ter pensado que o seu “trono da
iniqüidade, que inventa o mal por lei” era algo tão brilhante, tão sábio, que o colocou em pé de
igualdade com Deus—“Eu serei como o mais alto”.
Então como é que o orgulho entra na equação? A citação anterior que dizia: “Neste lugar
'tráfico' é o emblema da administração corrupta”, é seguida por outra declaração:
Isto [TRAFICO] denota trazer o egoísmo para os ofícios espirituais. Nada no serviço
espiritual é aceitável a Deus exceto os propósitos e obras que são para o bem do universo.
Fazer o bem aos outros redundará na glória de Deus {4BC 1163.7, grifo nosso}.
O que significa “trazer o egoísmo para os ofícios espirituais”? Como está relacionado à
iniqüidade? Nós entenderemos isso melhor se olharmos para um exemplo.
Tomemos como exemplo os fariseus. Eles eram orgulhosos e cheios de auto-exaltação e Jesus
os caracterizou como “obreiros da iniqüidade”. Portanto, eles são um exemplo perfeito para
entendermos isso. Através deles devemos ser capazes de reconhecer a verdadeira causa do orgulho
de Lúcifer:
...os princípios acarinhados pelos fariseus são tais que são característicos da
humanidade em todas as idades. O espírito do farisaísmo é o espírito da natureza
humana; e como o Salvador mostrou o contraste entre Seu próprio espírito e métodos e os
dos rabinos, Seu ensinamento é igualmente aplicável ao povo de todos os tempos - {MB
79,2; grifo nosso}.
Nos dias de Cristo, os fariseus estavam continuamente tentando ganhar o favor do Céu, a
fim de assegurar a honra e prosperidade mundanas que eles consideravam como a
recompensa da virtude. Ao mesmo tempo, eles desfilavam seus atos de caridade diante
do povo a fim de atrair sua atenção e ganhar uma reputação de santidade - {MB 79.3;
grifo nosso}.
Os fariseus “estavam continuamente tentando ganhar o favor do céu”. Porquê? Para garantir “a
recompensa da virtude”. Eles acreditavam que se fossem virtuosos, Deus os recompensaria com
honra e prosperidade mundana. Note que esta forma de pensar é “característica da humanidade em
todas as idades”. Este é “o espírito da natureza humana”, que sabemos que é fortalecido pelo
espírito e sabedoria de Satanás e sua Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.
Os fariseus acreditavam que o reino de Deus funcionava por um sistema de mérito/demérito—
eles não entendiam a graça de Deus. Este mal-entendido os levou inteiramente ao caminho errado.
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Mas o amor ágape de Deus é imparcial e incondicional—mérito ou demérito não entram em jogo
aqui. Não há nada que possamos fazer para ganhar ou perder o favor de Deus. Seu amor por nós
não se baseia em quão bons ou maus somos—Seu amor se baseia em quem Ele é, e Deus é amor.
Deus simplesmente nos ama—ponto final. Deus nunca nos rejeita; isto é assim porque Seu caráter é
incondicional e imparcial. Nós é que O aceitamos ou rejeitamos, e também os Seus modos de vida.
Deus é absoluto—isto coloca a bola em nossa quadra. A escolha é nossa.
De onde então surgiu este conceito de ganhar o favor de Deus? Veio do “trono da iniqüidade
que inventa o mal por lei”. Lúcifer rejeitou a lei de Deus do amor incondicional e imparcial. Ele
rejeitou a própria essência de Deus e a natureza do amor ágape e esta rejeição incluiu o descarte do
amor incondicional.
A partir daqui, veremos uma série de conseqüências, uma após a outra. Se a lei que Lúcifer
elaborou era intrinsecamente antitética à lei unitária, não misturada e indivisível de Deus do amor
incondicional do ágape, então é lógico que a sua lei misturou conceitos opostos, e foi divisível e
condicional.
A rejeição do ágape significava que o princípio que ele introduziu tinha que ser diametralmente
oposto à graça, que é dada livremente. Se você remover a graça, o que você tem agora é um sistema
de mérito e demérito—agora você tem que ganhar seu caminho para Deus, ganhar seu caminho para
o céu. A pessoa tem que fazer algo por si mesma, portanto tem que merecê-la. Agora as obras
“boas” ganham pontos, e as obras “más” perdem pontos. Perder pontos se traduz em punição—as
obras “más” têm que ser punidas.
Em poucas palavras, este é o princípio por trás da Árvore do Conhecimento do Bem e do
Mal—um sistema de recompensa e punição. Portanto, aqui está o ponto crucial, em termos de
orgulho: a iniqüidade está focada não apenas no que eu posso fazer, mas no que eu posso fazer
melhor do que os outros. Este sistema é a fonte da competição, o que resulta em orgulho e egoísmo.
O sistema em si é a raiz do orgulho e da auto-exaltação de Satanás. Assim, foi simplesmente pela
natureza de sua própria lei moral que ele se tornou orgulhoso e egoísta.
Iniqüidade é o que “foi encontrado” em Lúcifer. Portanto, tem que ser um princípio
diametralmente oposto a Deus. Como tal, foi uma distorção do princípio de Deus, do amor
incondicional de ágape. Como é uma reação contra o amor ágape, entao também é o seu oposto.
Assim, a iniqüidade tem de ser condicional, parcial, egoísta, e não altruísta.
No momento em que Lúcifer removeu o amor incondicional e imparcial de Deus como regra da
lei para o universo, ele introduziu um sistema arbitrário imposto por um governante arbitrário—ele
próprio. No momento em que ele introduziu um sistema arbitrário, ele criou a força, a violência. O
resultado é a remoção da liberdade. Assim, a iniqüidade remove a liberdade; ela nos escraviza.
Então, no momento em que ele criou condições, ele também criou a hierarquia—se uma pessoa
cumprir certas condições, alcançará certos privilégios. Inversamente, se não se cumpre certos
critérios, sofrer-se-ão certas punições. A iniqüidade criou uma pirâmide, uma escala de mérito
baseada nos equilíbrios do Bem e do Mal. Este é o fundamento de todas as hierarquias e religiões
que se baseiam em obras. No momento em que Lúcifer criou a hierarquia, surgiu o orgulho.
Assim que ele introduziu sua lei, Lúcifer (e posteriormente os anjos que o seguiram, assim como
a raça humana que também a adotou) adquiriu e desenvolveu um caráter dualista, do Bem e do Mal.
Ele e seus seguidores agora vacilavam entre dois aparentes opostos polarizados. Um caráter dualista
foi a conseqüência inevitável dessa rebelião contra a lei indivisível de Deus. Lúcifer e todos os seus
seguidores não têm mais um caráter “inteiro” ou “perfeito”— todos nós somos esquizoides de duas
faces, em graus variados.
O orgulho é também a condição inevitável de todo coração que é controlado pela lei moral de
recompensa e punição de Lúcifer. Não há como escapar a isso, fora do princípio do amor
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incondicional de Jesus Cristo; somos todos movidos pelo orgulho. Somente Jesus e Seus
ensinamentos podem nos salvar dessa lei maligna que reside em nossos corações. A instrução de
Jesus para fazer nossas boas obras em segredo, para não buscar o reconhecimento do mundo, abre
os nossos olhos—revela quão longe da iniqüidade estão os princípios de Deus.
O desejo de Lúcifer de subir ao céu foi a primeira instância de auto-exaltação, orgulho e
egoísmo. Isto iniciou a instituição de uma hierarquia baseada no mérito, com ele, o anjo mais
brilhante do céu, no topo. Aqui está o início do conceito da sobrevivência do mais apto. Há apenas
um vencedor nesta corrida, um medalhista de ouro. E qualquer meio de se tornar o “número um” é
plenamente justificado.
Se fosse possível, Lúcifer teria destruído Deus sem um segundo pensamento para que não
tivesse oposição em tornar-se o único monarca do universo. Porquê? Porque inerente à sua nova lei
havia espaço para apenas um no topo. Além do mais, ele não acabou por tentar fazer exatamente o
que desejava desde o início, ou seja, matar a sua concorrência? Não foi isso que ele fez a Jesus no
Calvário?
Um sistema de governo baseado no mérito promove a auto-exaltação e gera hierarquia. O
orgulho está embutido na hierarquia. A hierarquia de Satanás produz poder, orgulho, cobiça,
ambição, engano, corrupção, prodigalidade, medo, ganância, raiva, fanatismo e malícia. Todos estes
são opostos aos frutos do Espírito de Deus. A hierarquia força as pessoas à submissão, removendo
assim a liberdade de consciência. Ela usa a fraude e a falsificação para realizar até mesmo os
chamados mais altos ideais, e não pára em nada para alcançar seus objetivos. Recorre até mesmo à
crueldade e ao assassinato—muitas vezes em nome de um bem maior, como no caso do veredicto
de Caifás: “é conveniente para nós que um homem morra pelo povo, e não que pereça toda a
nação” (João 11,50).
Lúcifer nada mais quereria do que acreditarmos que seu pecado original era o orgulho. Por quê?
Porque ao acreditar nisso, continuaremos ignorando a sua lei do Bem e do Mal. E enquanto
ignorarmos a sua lei que permeia o mundo inteiro, continuaremos afastados de Deus, e estaremos
transgredindo a Sua lei eterna do amor ágape.
Quando Jesus disse que o Diabo era um “mentiroso e assassino desde o princípio” (João 8:44),
Ele estava se referindo à lei moral que Lúcifer tinha introduzido no céu. Sua lei de mérito e demérito
é o que cria orgulho, egoísmo e desejo de poder:
Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o Seu carácter. Ele buscava para si o lugar mais
alto, e todo ser que é acionado por seu espírito fará o mesmo. Assim será inevitável a
alienação, a discórdia e a contenda. O domínio torna-se o prêmio dos mais fortes. O
reino de Satanás é um reino de força; cada indivíduo considera cada outro como um
obstáculo no caminho de seu próprio avanço, ou um trampolim no qual ele mesmo
pode subir para um lugar mais alto {DA 435.2, grifo nosso}.
A lei de Satanás é a razão pela qual todos os governos terrenos são atormentados pela corrupção
generalizada. Caráteres construídos sobre princípios do sistema de mérito tornam-se orgulhosos,
egoístas, egocêntricos e arbitrários. Neste ambiente geralmente são os mais fortes, os mais
brilhantes, os mais gananciosos e os mais impiedosos que sobrevivem.
Deus é tão completamente diferente disto! Ele não tem orgulho, egoísmo e nenhum desejo de
estar no topo por Ele mesmo. Na verdade, Jesus está mesmo disposto a compartilhar o Seu trono
com a humanidade:
Àquele que vencer, concedo que se sente comigo no meu trono, como também eu venci e
me sentei com o meu Pai no seu trono (Apocalipse 3:21).
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A parábola de Jesus sobre a festa de casamento conta a história de “um certo rei que arranjou
uma festa de casamento para o seu filho”. A história conta como os servos do rei saíram para
convidar vários convidados para o casamento, mas como cada um encontrou uma desculpa para não
vir. A parábola termina com uma afirmação espantosa:
Por isso, vão para as auto-estradas e, quantos encontrarem, convidem para o casamento.
Então aqueles criados saíram para as estradas e reuniram todos aqueles que encontraram,
tanto maus como bons. E o salão de núpcias estava cheio de convidados (Mateus 22:9-10,
grifo do autor).
O que Jesus está dizendo aqui? Por que Deus convidaria tanto o “mau” quanto o “bom” para o
Seu banquete de casamento? Jesus não está dizendo que a lei da graça de Deus é incondicional e
imparcial? Percebendo esta graça, estes convidados foram transformados. Não foi isso que Jesus fez
quando Ele estava na Terra? Ele não comia e bebia com o mau e o bom? Ele não estendeu o reino
de misericórdia e graça de Deus a todos de igual modo?
O trono de iniqüidade de Satanás, por outro lado, cria uma escada de valor baseada num sistema
de mérito, embora um falso mérito; assim promove o orgulho. Os orgulhosos são tão doentes
espiritualmente como todos os outros, se não mais—porque eles não vêem a sua própria doença.
Eles estão cegos e não precisam de nada.
Jesus disse: 'Aqueles que estão bem não têm necessidade de um médico, mas aqueles que estão
doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento” (Marcos 2:17).
Ao longo das Escrituras, Deus mostra Sua preocupação por aqueles que vêem sua própria
necessidade espiritual:
Os pobres e necessitados procuram água, mas não há nenhuma, as suas línguas falham por
sede. Eu, o Senhor, os ouvirei; eu, o Deus de Israel, não os abandonarei (Isaías 41:17).
Como a iniqüidade é a transgressão da lei de Deus, a iniqüidade é, portanto, contrária, oposta e
completamente separada da lei de Deus do amor ágape. Isto é extremamente importante de se
entender. Não devemos confundir o trono da graça de Deus com o trono da iniqüidade de Lúcifer.
Eles são mundos separados e não têm nada em comum.
Lúcifer acreditava que condições, o oposto de “incondicional”, eram necessárias para que
houvesse um tipo mais estável de “ordem”. Esta é a razão final pela qual ele criou o sistema de
recompensa e punição em que estamos vivendo. Perguntamos: este sistema está funcionando?

……….
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9
AS DUAS ÁRVORES NO JARDIM

A Bíblia indica que Satanás tentou propagar o seu princípio de iniqüidade por todo o universo.
Isto significa que todo ser vivo foi confrontado com a mesma opção de aceitar ou rejeitar a sua lei.
O Senhor me deu uma visão de outros mundos. Foram-me dadas asas, e um anjo me
acompanhou desde a cidade até um lugar que era brilhante e glorioso. A grama do lugar era
verde viva, e os pássaros ali cantavam um canto doce. Os habitantes do lugar eram de todos
os tamanhos; eles eram nobres, majestosos e adoráveis. Tinham a imagem expressa de Jesus,
e o seu semblante irradiava uma alegria santa, expressiva da liberdade e da felicidade do
lugar. Perguntei a um deles porque eram muito mais amáveis do que os da terra. A resposta
foi: “Vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus, e não caímos por
desobediência, como os que estão na terra”. Depois vi duas árvores, uma muito parecida
com a árvore da vida na cidade. O fruto de ambas parecia lindo, mas de uma elas não
podiam comer. Eles tinham poder para comer de ambas, mas estavam proibidos de
comer de uma. Então o meu anjo assistente me disse: “Ninguém neste lugar provou
da árvore proibida; mas se comessem, cairiam” {EW 39.3, grifo do autor}.
Todos no universo de Deus tiveram a oportunidade de escolher entre a Árvore da Vida e a
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Isto diz muito sobre a liberdade que Deus concede a
todas as Suas criaturas. Um por um todos os mundos rejeitaram as propostas de Satanás, exceto por
um terço dos anjos que estavam sob o seu comando. Quando Deus criou a terra, Satanás deve ter
observado com ansiedade; ele deve ter esperado que esta fosse a sua grande oportunidade. Ele
estava no Éden, e como em outros mundos, seu princípio estava velado sob o símbolo de uma
árvore.
Estavas no Éden, o jardim de Deus. (Ezequiel 28:13, grifo do autor).
O Senhor Deus plantou um jardim ao leste no Éden, e ali Ele colocou o homem que Ele
havia formado. E do chão o Senhor Deus fez crescer toda árvore que fosse agradável à vista
e boa para o alimento. A árvore da vida estava também no meio do jardim, e a árvore
do conhecimento do bem e do mal (Gênesis 2:8-9, ênfase acrescentada).
No sexto dia da criação, Satanás deve ter observado a Deus formando Adão do pó da terra. Ele
deve ter esperado pelo momento certo e pela oportunidade certa para seduzi-lo a participar da
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Ele também deve ter ouvido Deus avisar Adão sobre a
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Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, e seu coração deve ter afundado ao som das palavras de
Deus:
Então o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para o cuidar e
guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: “De toda árvore do jardim podes
comer livremente; mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres certamente morrerás”, e o Senhor Deus disse:
“Não é bom que o homem esteja só; farei dele um ajudante comparável a ele” (Gênesis 2:1518, grifo do autor).
Deus criou primeiro Adão e depois lhe deu o domínio da terra. Ele deveria governá-la com a lei
do amor ágape, como um servo amoroso e fiel. Ele deveria ser o pai da humanidade, o protetor de
sua progênie e da vasta gama de seres vivos que povoavam a terra, o ar e as águas.
Deus criou todos os animais antes de fazer Eva. Ele então os trouxe a Adão, que deu nome a
cada um deles:
Da terra, o Senhor Deus formou cada animal do campo e cada ave do ar, e trouxe-os a Adão
para ver o que ele os chamaria. E o que quer que Adão chamasse a cada ser vivo, esse era o
seu nome. Então Adão deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do
campo. Mas para Adão não foi encontrado uma ajudante comparável a ele (Gênesis 2:19-20).
A medida que Adão nomeou o reino animal, ele observou como Deus os tinha feito macho e
fêmea. Ele percebeu que entre todas as criaturas vivas da terra “não foi encontrado uma ajudante
comparável a ele”—e seu coração afundou. Havia um buraco em seu coração e ninguém adequado
para preenchê-lo. Deus queria que ele percebesse isso. Deus queria que Adão percebesse que o
propósito da vida era o relacionamento amoroso. Então “Deus viu que não era bom para o homem
estar sozinho”, e criou Eva.
Eva seria a companheira de Adão, o seu ajudante. Ela deveria ser uma fonte de grande alegria
para toda a Terra. Como mãe, ela seria o meio através do qual a terra seria povoada—“ser fecunda e
multiplicar-se”.
O próprio Deus deu uma companheira a Adão. Ele providenciou “uma ajuda para ele”—
uma ajudante correspondente a ele—uma que estava preparada para ser seu companheiro, e
que poderia ser unida com ele em amor e simpatia. Eva foi criada a partir de uma costela
tirada do lado de Adão, significando que ela não devia controlá-lo como a cabeça,
nem ser pisoteada debaixo dos seus pés como um inferior, mas ficar ao seu lado
como um igual, para ser amada e protegida por ele. Uma parte do homem, osso do seu
osso e carne da sua carne, ela era o seu segundo eu; mostrando a união íntima e o apego
afetuoso que deveria existir nesta relação. “Pois nenhum homem jamais odiou a sua própria
carne; mas alimenta-a e acaricia-a”. “Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá
à sua mulher; e eles serão um” {AH 25.3, grifo do autor}.
Eva colheria os benefícios do serviço e do trabalho de Adão, e enquanto ela se juntaria a ele
para cuidar da terra e de sua população futura, a responsabilidade pela segurança da terra repousava
fortemente sobre a cabeça de Adão.
Foi a Adão que Deus tinha dado o aviso sobre a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.
Depois que Eva foi criada, Adão passou o aviso para ela—mas Deus tinha dado a admoestação
diretamente a ele, não a ela.
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Satanás sabia que teria mais chances de sucesso se ele se aproximasse da mulher quando ela
estivesse sozinha. Quando Eva deixou o lado do seu marido e se aproximou da Árvore do
Conhecimento do Bem e do Mal, o momento certo tinha chegado, e Satanás entrou em ação sob o
disfarce de uma serpente.
Agora a serpente era mais astuta do que qualquer besta do campo que o Senhor Deus tinha
feito. E ele disse à mulher: “Será que Deus disse: 'Não comereis de toda árvore do jardim? E
a mulher disse à serpente: “Podemos comer o fruto das árvores do jardim; mas do fruto da
árvore que está no meio do jardim, Deus disse: 'Não o comereis, nem nele tocareis, para que
não morrais'“. Então a serpente disse à mulher: “Você não morrerá certamente. Porque
Deus sabe que no dia em que comerdes dela se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus,
conhecendo o bem e o mal” (Gênesis 3:1-4).
A mentira fundamental da serpente, a mentira que levou a raça humana ao caminho errado, foi a
afirmação de que Deus conhecia o Bem e o Mal, significando que Deus agia pelo Bem e pelo Mal, que
Seu caráter era uma mistura do Bem e do Mal.
A serpente tinha um propósito e um só propósito: convencer Eva a comer da Árvore do
Conhecimento do Bem e do Mal. Ele sabia que se conseguisse que ela o fizesse, Adão muito
provavelmente seguiria o mesmo caminho. Se ele conseguisse que o casal ignorasse diretamente as
advertências de Deus a respeito desta Árvore, a desobediência deles o colocaria, Satanás, como o
governante da Terra—ele entraria automaticamente na posição de domínio que Adão ocupava até
então. Aí ele poderia estabelecer na terra os princípios que ele tinha desenvolvido no céu. Como ele
havia sido rejeitado por todos os outros mundos do universo, a Terra, o Jardim do Éden, era sua
última chance de encontrar um territorio no qual pudesse estabelecer os princípios do seu reino.
A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal era um símbolo do trono da iniqüidade de
Satanás que, por lei, inventa o mal. Esta árvore não possuía poderes sobrenaturais. As duas Árvores
no meio do Jardim representavam dois princípios opostos—o princípio da vida, a lei moral de Deus,
a lei moral do amor ágape, e o princípio da morte, a lei moral de Satanás, a lei moral da recompensa
e do castigo, o Conhecimento do Bem e do Mal. A Árvore da Vida possuía poderes sobrenaturais:
O fruto da árvore da vida no Jardim do Éden possuía virtudes sobrenaturais. Comê-la
era viver para sempre. O seu fruto era o antídoto da morte. Suas folhas eram para a
sustentação da vida e da imortalidade. Mas, através da desobediência do homem, a morte
entrou no mundo. Adão comeu da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, cujo fruto
ele tinha sido proibido de tocar. Este era o seu teste. Ele falhou, e sua transgressão abriu as
portas do infortúnio sobre o nosso mundo {MM 233.5, grifo nosso}.
Entretanto, a árvore era um tipo também, um símbolo de Jesus, “a única grande Fonte da
imortalidade:”.
A árvore da vida era um tipo da única grande Fonte da imortalidade. De Cristo está
escrito: “Nele estava a vida; e a vida era a luz dos homens”. Ele é a fonte da vida. A
obediência a Ele é o poder vivificador e vivificador da vida que alegra a alma. Através do
pecado, o homem se desligou do acesso à árvore da vida. Agora, a vida e a imortalidade
são trazidas à luz através de Jesus Cristo.... {MM 233.6, grifo do autor}.
A Árvore da Vida era também uma “fonte de conhecimento da qual” os irmãos de Jesus (a família
humana de Cristo, um tipo de humanidade) estavam em ignorância:
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Eles [IRMÃOS DE JESUS] reconheceram que a Sua educação era de um tipo superior à sua
própria. Mas eles não discerniram que Ele tinha acesso à árvore da vida, uma fonte de
conhecimento da qual eles estavam em ignorância {DA 86.2, grifo nosso}.
Em última análise, as palavras de Jesus, Sua vida e Sua morte, são a Árvore da Vida:
“Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue”, diz Cristo, “tem a vida eterna; e eu o
ressuscitarei no último dia”. Porque a minha carne é verdadeiramente carne, e o meu sangue
é verdadeiramente bebida”. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, habita em
mim, e eu nele. Como o Pai vivo me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me come,
viverá por mim... É o Espírito que vivifica; a carne nada aproveita; as palavras que eu vos
digo são espírito e são vida”. Isto é comer o fruto da árvore da vida (Manuscrito 112,
1898) - {5BC 1135.8, grifo nosso}.
A humanidade tem estado em ignorância sobre a Árvore da Vida, a “fonte do conhecimento” de
Cristo. Cristo veio à Terra para nos dar esse conhecimento, para que tenhamos vida. Jesus, portanto,
é o maior tesouro que alguém jamais poderia possuir.
As duas Árvores do Jardim também representam dois caminhos: o caminho das bênçãos/ vida,
e o caminho das maldições/morte. Deus tinha pretendido que apenas o princípio da Árvore da Vida
fosse usado para governar Seu universo porque Deus ama Suas criaturas e quer estar com elas
através da eternidade. Ele quer a vida eterna para todos nós.
E eu sei que o Seu comando é a vida eterna. Portanto, o que quer que eu fale, assim como o
Pai me disse, assim eu falo (João 12:50).
É crucial que entendamos as duas Árvores do Jardim ou não seremos capazes de diferenciar
entre as atividades de Deus e as de Satanás. Questões de vida e morte dependem dessas duas
Árvores e das leis morais que elas representam. Somente quando virmos a diferença entre elas
seremos capazes de entender a verdade completa sobre o coração de Deus e a extensão e natureza
da maldade de Lúcifer.
O Criador separou visivelmente as duas leis que lutam pela supremacia, dando a cada uma delas
uma Árvore representativa. Satanás não criou sua Árvore. No Jardim, a Árvore que representava a
“sabedoria” ou Conhecimento do Bem e do Mal, era uma árvore física e a árvore física não era
mortal porque Deus a tinha criado. E como tudo o que Deus cria é bom, a árvore física,
literalmente, do Conhecimento do Bem e do Mal, também era boa. Esta Árvore era, fisicamente
falando, “boa para comer” e “agradável aos olhos”.
Então, quando a mulher viu que a árvore era boa para comer, que era agradável aos
olhos, e uma árvore desejável para dar sabedoria, ela pegou do seu fruto e comeu (Gênesis
3:6, grifo nosso).
Esta árvore teve que ser criada por Deus porque Satanás não pode criar nada—ele não é um
criador. Fisicamente falando, então, esta não era uma árvore mortífera. Eva viu que era “boa para
comer” e “agradável” aos olhos, como qualquer outra árvore do Jardim. O que era letal nesta árvore
em particular é o fato de que além de ser um teste de obediência ela também representava um
princípio mortal, e ao comer dela, o casal se entregou a Satanás e ao seu princípio mortal. Eles o
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escolheram como seu mestre e governante, e ao fazer isso, escolheram inconscientemente seu
princípio de iniqüidade também. Foi assim que Satanás se tornou o deus deste mundo:
Mas mesmo que o nosso evangelho seja velado, é velado para aqueles que estão perecendo,
cujas mentes o deus deste tempo cegou, que não crêem, para que a luz do evangelho da
glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe sobre eles. Porque nós não pregamos a
nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos os vossos servos por amor de
Jesus. Porque é o Deus que ordenou a luz a brilhar das trevas, que brilhou em nossos
corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus no rosto de Jesus Cristo
(2 Coríntios 4:3-6, grifo nosso).
O fato de Eva pensar que o fruto desta árvore era “desejável para dar sabedoria” indica que há
alog mais aqui do que apenas um significado literal. Como pode um fruto, ou uma árvore, feito de
raízes, tronco, ramos e folhas pode “dar sabedoria”? Não pode. Assim, a Árvore do Conhecimento
do Bem e do Mal tem que ser um símbolo representando um princípio... um princípio que parece ser
sábio... que até se gaba de ser mais sábio que Deus e Seu princípio do amor ágape... mas que é
enganoso e letal porque como Deus disse, “no dia em que dele comeres, certamente morrerás”. Uma
árvore assim pode ter um certo apelo de “sabedoria”.
A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal representava o trono de iniqüidade de Satanás—
seu governo corrupto. No momento em que Eva comeu dela, Satanás tomou o comando da situação
e a sacou como um súdito de seu reino. Aí então ele começou a ensiná-la a ver o mundo e Deus por
meio das tonalidades do Bem e do Mal—luz e escuridão. Assim, Eva começou a conhecer o Bem e
o Mal. Então Satanás usou-a para seduzir e atrair seu marido a comer também.
Adão deve ter ficado extremamente perturbado com a escolha de sua esposa. Ele deve ter
pensado no aviso de Deus de que comer desta árvore traria a morte, e deve ter pesado isso contra o
pensamento de perder sua esposa. Deve ter sido uma luta feroz e dolorosa. Finalmente, ele cedeu e
decidiu juntar-se a ela, independentemente das consequências.
Esta única decisão abriu a porta para que Satanás assumisse o controle da Terra. A infeliz
escolha de Adão e Eva deu-lhe o território que ele precisava para estabelecer seu reino e sua lei.
Agora a terra seria governada pela “iniqüidade”. Mas Deus não deixaria a raça humana a perecer
sob este sistema destrutivo sem vir em seu socorro. Seu Espírito também trabalharia com a
humanidade. De agora em diante, haveria dois princípios, duas leis morais, lutando pela supremacia
em cada batida de coração:
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte
(Romanos 8:2).
Os dois princípios seriam “a lei do Espírito da vida e “a lei do pecado e da morte. Estes são os
“dois motivos antagônicos”: “a lei do Espírito de vida”, que é o amor ágape, e “a lei do pecado e da
morte”, que é o Conhecimento do Bem e do Mal.
A Bíblia é o seu próprio expositor. As Escrituras devem ser comparadas com as Escrituras.
O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo, e a ver a relação das suas partes.
Ele deve adquirir um conhecimento do seu grande tema central, do propósito original de
Deus para o mundo, do surgimento da grande controvérsia, e da obra de redenção. Ele deve
compreender a natureza dos dois princípios que lutam pela supremacia, e deve aprender
a rastrear seu trabalho através dos registros da história e da profecia, até a grande
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consumação. Ele deve ver como essa controvérsia entra em cada fase da experiência
humana; como em cada ato de vida ele mesmo revela um ou outro dos dois motivos
antagônicos; e como, quer queira ou não, está mesmo agora decidindo sobre qual lado da
controvérsia ele será encontrado {Ed 190.2, grifo nosso}.
A citação acima coloca as duas leis ou princípios que estão “lutando pela supremacia” no cerne
da grande controvérsia. Isto traz à luz o enorme significado das duas Árvores no Jardim, e seu papel
central na grande controvérsia entre Deus e Satanás.
Devemos aprender como estes dois princípios entram “em cada fase” da nossa “experiência
humana”. “Como em cada acto de vida” revelamos “um ou outro dos dois motivos antagónicos.” E
como, quer queiramos quer não, estamos “mesmo agora a decidir qual sobre qual lado da
controvérsia” seremos encontrados. Estas são palavras cheias de significado. Mas como podemos
tomar uma decisão entre estas duas leis, se não sabemos quais são?
Poucos acreditariam que Lúcifer tem uma lei específica com a qual ele pretendeu substituir a lei
de amor de Deus. Muito menos pensaríamos que ele teria uma lei moral, imagine só! Muitos
acreditam que a alternativa que ele tinha à lei de Deus era simplesmente uma falta de lei por
completo—“Faz como quiseres”, como dizem os satanistas e espiritualistas.
Mas devemos permitir que a Bíblia defina a palavra “iniqüidade” e não simplesmente confiar no
nosso entendimento convencional desta palavra. Devemos também ter cuidado para não acreditar
em nada que venha da boca de um satanista, porque, como seu líder, eles são cheios de enganos.
Eles definitivamente não gostariam que soubéssemos a verdade sobre as duas Árvores, porque isso
exporia as suas trapaças.
Também precisamos entender que nossa “vontade”, se não for santificada pelo amor ágape de
Deus, é governada inteiramente pela “lei do pecado e da morte” de Satanás. Cada pessoa nascida
nesta terra nasce com uma natureza pecaminosa—nascemos “em Adão”, na “carne”. Isto significa
que todos nascemos com um caráter moral que é governado pela lei moral de Satanás do Bem e do
Mal. Assim, se de fato “fizermos como queremos”, na verdade iremos agir na nossa natureza caída e
estaremos operando pela lei da iniqüidade que Satanás introduziu no Jardim do Éden. Confiar
unicamente na nossa “vontade” nos leva de volta à lei moral do Bem e do Mal de Satanás:
Satanás engana os homens agora como enganou Eva no Éden, através de uma excitante
ambição de auto-exaltação. “Sereis como deuses”, declara ele, “conhecendo o bem e o mal.”
Gênesis 3:5 O Espiritismo ensina “que o homem é a criatura de progressão ... para a
Divindade”. E mais uma vez: “O julgamento será correcto, porque é o julgamento de si
mesmo. ... O trono está dentro de ti.” E outro declara: “Qualquer ser justo e perfeito é
Cristo” {HF 339.4}.
Assim, Satanás substituiu a natureza pecaminosa do próprio homem como a única regra de
julgamento. Isto é progresso, não para cima, mas para baixo. O homem nunca subirá acima
de seu padrão de pureza ou bondade. Se o eu é seu ideal mais sublime, ele nunca alcançará
nada mais exaltado. Só a graça de Deus tem poder para exaltar o homem. Deixado a si
mesmo, seu curso deve ser para baixo {HF 340.1, grifo nosso}.
A lei moral de Lúcifer, representada pela Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, é a lei
moral com a qual todo ser humano nasce. Ao continuarmos, aprenderemos exatamente como esta
lei tem afetado todos os nossos relacionamentos, incluindo o nosso relacionamento com Deus.

……….
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10

CONFUSÃO NO JARDIM

O Livro do Gênesis não diz muito sobre a vida de Adão e Eva antes de comerem da Árvore do
Conhecimento do Bem e do Mal. Há pedaços de informação aqui e ali e através destes reunimos
uma imagem da vida deles. Entretanto, a limitada quantidade de informação que o Gênesis fornece é
tudo o que precisamos para avaliar o que aconteceu no Jardim.
Primeiro de tudo, Deus criou Adão e Eva à Sua imagem no sexto dia da semana da criação.
Então Deus disse: “Façamos o homem à Nossa imagem, segundo a Nossa semelhança; que
tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, sobre toda a
terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra”. Entao criou Deus o homem à sua
imagem; à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou. Então Deus os
abençoou, e Deus lhes disse: “Sede fecundos e multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a;
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivente que se move
sobre a terra” (Gênesis 1:26 -28, grifo do autor).
Ser criado à imagem de Deus significava que Adão e Eva estavam em harmonia com Deus. Seus
corações, pensamentos, emoções e comportamento estavam em completa harmonia com a lei moral
do amor ágape do Criador. Eles tinham um amor incondicional, imparcial, auto-sacrificial, centrado
em Deus e um ao outro—eles eram “perfeitos” da mesma forma que Lúcifer tinha sido perfeito—
tâmıym—eles eram “inteiros”. Eles deviam multiplicar-se e encher a terra de seres humanos que
tinham amor ágape em seus corações.
Deus também lhes deu “domínio” sobre a Terra e todos os seus seres vivos. “Domínio”, râdâh,
significa “pisar, ou seja, subjugar; reinar, governar”. Como governantes da terra, Adão e Eva
deveriam fazer duas coisas: “lavrar e guardar” o Jardim.
E tomou o SENHOR Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar
(Genesis 2:15).
“Lavrar e guardar” significam:
“Lavrar”: âbad; “trabalhar” (em qualquer sentido); por implicação, “servir”, “vestir”,
“guardar”, “trabalhar”.
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Guardar: shâmar; propriamente, cercar (como com espinhos), ou seja, guardar; geralmente,
proteger, cuidar, preservar, respeitar, vigiar.
Por que havia a necessidade de “proteger” a terra quando ainda não havia pecado? Havia uma
necessidade sim, porque Satanás estava à solta. Eles deveriam proteger a terra dele. Eles não deviam
comer da sua árvore.
Adão e Eva deveriam ter “domínio”, para governar a terra com ágape. Não devemos interpretar
mal o que “domínio” significava antes do pecado. Não implicava força ou controle arbitrário
naquela época. Satanás tomou esta palavra “domínio’ e deu-lhe uma conotação de força e violência.
Na verdade, Satanás fez isso com todas as palavras—como a palavra “justiça”, por exemplo, como
veremos em breve.
Deus também deu à humanidade seu alimento—“toda erva que produz semente” e “toda árvore
cujo fruto produz semente”.
E Deus disse: “Eis que vos tenho dado toda erva que produz semente que está sobre a face
de toda a terra, e toda árvore cujo fruto produz semente; a vos será para alimento. Também
a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a tudo o que se arrasta sobre a terra, em
que há vida, dei toda a erva verde para alimento”; e assim foi. Então Deus viu tudo o que
Ele tinha feito, e de fato era muito bom. Assim, a noite e a manhã foram o sexto dia
(Gênesis 1:29- 31).
Estes foram os alimentos que Deus designou como a nutrição ótima para o corpo humano e a
para a melhor conexão espiritual com Deus. O nosso alimento devia ser composto de uma dieta
vegetariana. Os animais deviam ser amados e cuidados. Eles deveriam ser uma grande fonte de
prazer e alegria para nós.
“O Senhor Deus” viria visitar Adão e Eva todo dia. O casal tinha total liberdade no Jardim, mas
foi advertido a não comer da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.
Assim que Adão e Eva comeram da Árvore proibida, seus caráteres mudaram—eles não foram
mais guiados pelo amor ágape. Ao invés disso, eles foram movidos pelo desejo de se salvarem e pelo
desejo de apaziguar o seu novo governante arbitrário. Eles também se tornaram inteiramente autoorientados. O seu foco mudou de cuidar da terra e um do outro para obter o seu próprio bem-estar,
salvando a sua própria pele, mesmo à custa do outro. Não demorou muito até que as acusações
começassem a voar.
“A mulher que Tu deste para estar comigo, ela deu-me da árvore, e eu comi.” E o Senhor
Deus disse à mulher: “O que é isto que fizeste?” A mulher disse: “A serpente me enganou, e
eu comi” (Gênesis 3:12-13).
Deus encontrou-se entre dois filhos briguentos—algo que todos os pais podem entender. “Eu
não o fiz, ele é que o fez.” “Não, foi ela!” Adão foi rápido a culpar não só Eva, mas também Deus,
“a mulher que Tu deste para estar comigo...” E Eva, por sua vez, desculpou-se por culpar a serpente.
Porque estavam a apontar dedos? A resposta é simples: eles estavam com medo. Estavam tentando
escapar à culpa para escapar ao castigo. Porquê?
A resposta é o Conhecimento do Bem e do Mal. Esse “Conhecimento” havia tomado conta de
suas mentes, ensinando-lhes a olhar as coisas do ponto de vista de uma nova dualidade—o Bem e o
Mal—e através dessa nova mentalidade a ter uma nova percepção de Deus. Agora eles O viam como
sendo em parte Bom e em parte Mal. Como agora percebiam Deus tanto como Bom como Mal,
como um acusador e como alguém que vinha para puni-los, eles estavam cheios de dúvida e medo e
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como resultado se escondiam dEle. Foi o medo que os fez se separar de Deus—um medo
infundado. E no momento em que se afastaram de Deus, começaram imediatamente a morrer—a
palavra original hebraica significa “morrendo morrerás”, de acordo com a Tradução Mecânica de
Gênesis de Jeff Benner. Eles iriam morrer pouco a pouce porque o medo os afastou de Deu, que é a
única fonte de vida. Eles entraram em um estado de entropia—se encaminhando em direção à
decadência e desordem. Adão e Eva experimentaram uma morte espiritual imediata que acabou
trazendo a morte física também.
O que aconteceu com Adão e Eva é expresso na passagem que temos estudado em Ezequiel 28.
Falando diretamente a Satanás, a passagem diz:
“Profanastes os vossos santuários pela multidão das vossas iniqüidades” (Ezequiel 28:18).
A palavra “profanastes”—châlal—expressa este processo de decadência. Entre os seus muitos
significados estão palavras como “ferir”, “profanar”, “quebrar”, “poluir”, “prostituir”, “matar”,
“lamentar”, “manchar”, “ferir”, “dissolver”.
Nós, a raça humana, nos tornamos os “santuários” de Lúcifer e isto é o que ele nos fez. Ele nos
feriu, nos dissolveu, nos sujou, quebrou, poluiu, nos matou e nos manchou. Esta é a mesma palavra
que contém a palavra “flauta” como um de seus significados. Lúcifer, o flautista cósmico, fez todas
essas coisas à raça humana. O que ele fez é o oposto da teoria da evolução—ele trouxe o caos da
ordem. A ordem não vem do caos, é o caos que vem da ordem e este princípio é encontrado na
segunda lei da termodinâmica, a entropia. O caos que estamos experimentando é um resultado
direto do desvio da “ordem” de Deus, e foi Satanás responsável.
Antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva “estavam ambos nus,
o homem e sua esposa, e não tinham vergonha” (Gênesis 2:25). Mas, depois de comerem, ficaram
“envergonhados:” (Gênesis 2:25).
Então os olhos de ambos se abriram, e eles sabiam que estavam nus; e coseram folhas de
figueira e se fizeram coberturas (Gênesis 3:7).
Qual é o significado da sua nudez? Há algum significado espiritual nisto? Devemos entender isto
literalmente ou simbolicamente? Sabemos que na Bíblia, as “vestes” são extremamente simbólicas. O
profeta Zacarias, por exemplo, escreve:
E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do SENHOR, e
Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o SENHOR disse a Satanás: O
SENHOR te repreende, ó Satanás, sim, o SENHOR, que escolheu Jerusalém, te repreende;
não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do
anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas
vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua
iniqüidade e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a
sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça e o vestiram de vestes; e o anjo do
SENHOR estava ali. E o anjo do SENHOR protestou a Josué, dizendo: Assim diz o
SENHOR dos Exércitos:
Se andares nos meus caminhos
E se observares as minhas ordenanças,
Também tu julgarás a minha casa
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E também guardarás os meus átrios,
E te darei lugar entre os que estão aqui (Zacarias 3:1-7, grifo do autor).
“Vestes” podem ser chamadas “vestes imundas” ou “manto de justiça:”
Não obstante os defeitos do povo de Deus, Cristo não se afasta dos objetos de Seus
cuidados. Ele tem o poder de mudar as suas vestes. Ele remove as vestes imundas,
Ele coloca sobre os arrependidos, nos que creem, o Seu próprio manto de justiça, e
escreve o perdão contra os seus nomes nos registros do céu. Ele os confessa como Seus
diante do universo celestial. Satanás, o seu adversário, é mostrado como um acusador e um
enganador. Deus fará justiça pelos Seus próprios eleitos {COL 169.3, grifo do autor}.
A palavra “veste” é uma metáfora que pode representar ou a justiça imputada de Deus ou a
iniqüidade de Satanás. A iniqüidade de Satanás é representada como “vestes imundas” e a justiça
imputada de Deus como “vestes ricas”. A versão do King James diz simplesmente: “Vou vestir-te
com uma muda de roupa.”
Quando Deus tirou as vestes imundas de Josué Ele tirou dele a sua iniqüidade, restaurando-o à
mesma condição em que Adão e Eva estavam antes de comerem da Árvore do Conhecimento do
Bem e do Mal. Então Ele o orientou a continuar nos Seus caminhos, no caminho da vida, na lei
moral do amor ágape—nos caminhos da Árvore da Vida. Isto é o equivalente ao que Jesus disse à
mulher adúltera: “Nem eu te condeno; vai e não peques mais” (João 8:11).
Em outro caso, quando Shechem, o Hivita, violou Dinah, filha de Jacó com Leah, os filhos de
Jacó se vingaram terrivelmente, matando-o junto com todos os machos de sua tribo. Então Deus
disse a Jacó:
“Levanta-te, sobe a Betel e habita lá; e faz ali um altar a Deus, que te apareceu quando
fugiste da face de Esaú, teu irmão.” E Jacó disse à sua casa e a todos os que estavam com
ele: “Afastai os deuses estrangeiros que estão entre vós, purificai-vos e mudai as vossas
vestes” (Génesis 35: 1-2, grifo do autor).
Jacó igualou o afastamento de “deuses estranhos” com a “purificação” e a mudança de “vestes”.
Os deuses estranhos são impuros—são na verdade anjos caídos, cujos caráteres consistem de uma
mistura impura de Bem e Mal. Eles ensinam a recompensa arbitrária para boas obras e a punição
arbitrária para más obras. Deus também instruiu Moisés a fazer vestes sagradas para Arão:
E tu farás vestes santas para Arão, teu irmão, para glória e beleza (Êxodo 28:2, grifo nosso).
O que torna uma veste santa? A palavra “santo” significa limpo, puro, posto à parte, sem
contaminação. As “vestes santas” só podem ter um significado simbólico. Elas são um símbolo de
justiça, pureza, algo imaculado e sem “mistura”.
Diz Salomão,
Que a sua roupa seja sempre branca, e que não falte óleo na sua cabeça (Eclesiastes 9:8,
grifo nosso).
Branca, apenas braca, sem uma mistura de branco e preto, como a mistura encontrada no
Conhecimento do Bem (branco) e do Mal (preto). E Isaías diz,
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Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião; veste-te das tuas vestes formosas, ó
Jerusalém, cidade santa; porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem
imundo (Isaías 52:1, grifo do autor).
Outra passagem em Isaías indica que as vestes da iniqüidade são realmente apenas “teias”.
Suas teias não se tornarão vestes, nem se cobrirão com suas obras; suas obras são
obras de iniqüidade, e o ato de violência está em suas mãos (Isaías 59:6, grifo do autor).
Observe como as vestes, que cobrem o corpo, são equivalentes à “obras”. As suas “teias” “não
se tornarão vestes” porque são “obras” enraizadas na iniqüidade. A passagem acima parece indicar
que aqueles que vivem no reino da iniqüidade, tentam se cobrir com “obras”—mas estas são apenas
teias.
Em outro lugar, Isaías fala sobre as “vestes da salvação”, o “manto da justiça”.
Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me
vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo
se adorna com adornos, e como uma noiva se adorna com as suas jóias (Isaías 61:10, grifo
do autor).
O próprio Jesus é retratado como revestido de “vestes gloriosas” porque Ele “fala” em justiça, o
que é a lei de amor de Deus:
Quem é este que vem de Edom, com as vestes tingidas de Bozrah, este que é glorioso em
Suas vestes, viajando na grandeza de Sua força?—“Eu, que falo justiça, poderoso para
salvar” (Isaías 63:1, grifo do autor).
O profeta Joel finalmente chega à questão fundamental, dizendo-nos para pararmos de tomar
este símbolo literalmente, e percebermos o seu vital significado espiritual:
Rasga o teu coração, e não as tuas vestes; volta ao Senhor teu Deus, porque Ele é
misericordioso e compassivo, lento para a ira e de grande bondade (Joel 2:13, grifo do autor).
Joel parece estar dizendo: “Pessoal, vocês não entendem? As vestes são símbolos do seu
coração. Parem de fazer coisas bobas como rasgar suas vestes. Em vez disso, deixem seus corações
de carne amar a misericórdia, amar a bondade, parar com a violência—deixem que Deus os
purifique!”
Em última análise, as vestes são um símbolo do que está em nossos corações, onde está a raiz de
nossos pensamentos e ações. O coração é a “sede do julgamento”. Os nossos corações são puros ou
mistos, singulares ou duplos? Nós nascemos com uma natureza de dupla mente, mas se cedermos
nossos corações a Deus, Ele é capaz de nos transformar de volta à Sua imagem, à Sua singeleza de
caráter.
O Deus que quer nos salvar da destruição da lei do Bem e do Mal de Satanás, da mente dupla,
ouve um grito, como o de Davi, rapidamente:
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Cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renova em mim um espírito firme (Salmo 51:10,
grifo do autor).
O coração limpo aqui referido por Davi é um coração que não tem mistura, não tem
contaminação, não tem a corrupção do Bem e do Mal.
Adão e Eva, estavam literalmente nus? O versículo diz que estavam, mas o que é muito mais
importante é a metáfora. Laodicéia, a última igreja do Apocalipse capítulo três, também está nua,
mas não se dá conta disso. Falando diretamente a Laodicéia, Jesus diz: “Rico sou, e estou
enriquecido, e de nada tenho falta (e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e
nu)” (Apocalipse 3:17, ênfase acrescentada).
Laodicéia está nua depois do pecado—Adam e Eva estavam nus antes do pecado. Isto parece
indicar que a nudez em si mesma não deve ser uma coisa má—afinal, foi assim que Deus criou Adão
e Eva em primeiro lugar, e Ele os criou puros.
Foi depois de comerem da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal que os olhos de Adão e
Eva se abriram para ver a sua nudez e, ao vê-la, ficaram cheios de vergonha e medo. A Árvore do
Conhecimento do Bem e do Mal trouxe uma consciência da sua nudez que eles não tinham antes de
comerem dela. Os Laodicanos, por outro lado, estão nus e não se dão conta disso—estão. Porquê?
Porque os Laodiceanos pensam que não há nada de errado com a sua condição. Eles realmente
acreditam que estão no caminho certo e que têm a verdade.
Na sua vergonha, Adão e Eva coseram roupas de folhas de figueira. Porquê folhas de figueira?
Será que essas roupas metáforas foram feitas da árvore de onde comeram, costuradas do “pano” da
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal? Se assim é, então esta árvore não era uma macieira,
mas sim uma figueira (o que imediatamente traz à mente a maldição de Jesus sobre a figueira). E as
vestes que eles coseram, tinham o mesmo significado que as “vestes imundas” de Josué? Estavam
eles a cobrir-se com “obras”, que não são realmente coberturas, mas teias?
A palavra “vergonha” em hebraico é buwsh—“pálido, ou seja, por implicação ter vergonha;
também ser confundido, confusão” (Strong's Concordance).
Ora veja, no Salmo noventa e sete, buwsh é traduzido como “confundido:” (Strong's
Concordance).
Os céus declaram a sua justiça, e todo o povo vê a sua glória. Confusos sejam todos os
que servem imagens esculpidas, que se gloriam de ídolos; adorai-o, todos vós deuses
(Salmo 97:6-7, KJV, grifo do autor).
No Salmo setenta e um, de novo essa palavra é traduzida como “confusão”.
Em ti, Senhor, confio; nunca me deixes confundir (Salmo 71:1, KJV).
O profeta Daniel contrastou Deus e Sua justiça com a nossa injustiça, chamando a nossa
injustiça de “confusão de rostos”. Ele diz:
Ó Senhor, a justiça te pertence, mas a nós a confusão de rostos (Daniel 9:7, KJV, grifo
nosso).
Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rostos, aos nossos reis, aos nossos príncipes, e
aos nossos pais, porque pecamos contra Ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e
o perdão, embora nos tenhamos rebelado contra Ele (Daniel 9:8-9, KJV, grifo do autor).
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Deus é misericordioso e perdoa, e ainda assim nós nos rebelamos contra Ele. Por quê? Porque
pecamos contra Ele—nós “erramos o alvo” sobre Ele. Portanto, a nós “pertence a confusão de
rostos”. Nós O vemos através do prisma do Conhecimento do Bem e do Mal—nós O vemos como
um Deus de amor e um Deus de irado, castigador, e portanto, refletimos o mesmo.
“A nós pertence a confusão de rostos” implica que nossos caráteres são duplos. Nossos
“rostos” mudam entre o amor e a ira, e isto porque temos um caráter misto de Bem e de Mal. Isto é
“confusão de rostos”—um rosto amoroso que se transforma em um rosto rancoroso e vice-versa.
Como consequência, temos também uma visão confusa de Deus, porque O fazemos à nossa
imagem. Acreditamos que Deus é misericórdioso, com certeza; mas também pensamos que Sua
misericórdia está misturada com justiça punitiva. Mas será? Como é que a Bíblia define a justiça de
Deus? Dedicamos um capítulo inteiro a este assunto porque ele é de extrema importância no
contexto da grande controvérsia.
Todos nós sabemos que nossos carateres flutuam entre o Bem e o Mal. Quando alguém é mau
para nós, nós somos maus para eles. Ou, se alguém é bom para nós, nós somos bons para eles.
Nossa bondade é baseada na bondade das pessoas ao nosso redor, não em um integridade interior,
firme e imutável como aquela que vemos em Jesus Cristo. O Conhecimento do Bem e do Mal feznos assim—“a nós pertence a confusão de rostos”.
Mas Deus é ágape—Ele não muda. Se Deus mudasse na proporção direta de nossas obras, sendo
bom para nós quando somos bons, e sendo mau para nós quando somos maus, então Deus seria
condicional. Isso significaria que Ele não seria mais um Deus de amor incondicional—ágape.
A palavra hebraica que Daniel usa para “confusão” é bosheth, um derivado do buwsh (a palavra
“envergonhado” em Gênesis 2:25). Bosheth significa “vergonha (o sentimento e a condição, bem
como a sua causa); por implicação um ídolo: vergonha, confusão” (Dicionário de Strong).
Esta palavra, bosheth, é muito interessante porque está ligada a ídolos. Os ídolos são a falsificação
de Satanás da verdadeira religião. De acordo com as Escrituras, aqueles que adoram ídolos feitos de
madeira ou prata e ouro, estão na verdade adorando um falso deus. Quem eram esses deuses? A
Bíblia é muito clara sobre isto. Falando dos filhos de Israel, Moisés escreveu:
Eles provocaram-no a ciúmes com deuses estrangeiros; com abominações, provocaram-no à ira.
Eles sacrificaram a demônios, não a Deus, a deuses que eles não conheciam, a deuses
novos, recém-chegados que seus pais não temiam (Deuteronômio 32:16-17, grifo do autor).
Por fazer sacrifícios a “deuses estrangeiros”, ídolos, o povo na realidade estava adorando
demônios, não a Jeová, o Criador. “Demônios” e “deuses” são uma e a mesma coisa—anjos caídos
que aceitaram a lei moral do Bem e do Mal de Lúcifer. Foram eles que trouxeram a confusão do
Bem e do Mal para a Terra. No Livro do Apocalipse, os demônios também estão ligados a deuses—
imagens, ídolos feitos de pedras e madeira:
Mas o resto da humanidade, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeu das
obras das suas mãos, para que não adorassem demónios e ídolos de ouro, prata, bronze,
pedra e madeira, que não podem ver, ouvir ou andar (Apocalipse 9:20).
A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal trouxe confusão na mente de Adão e Eva porque
ela representa uma lei que contém uma dualidade oposta. O Bem e o Mal é uma mistura de dois
opostos que não têm nada em comum—eles não devem ter nada em comum, mas nesta árvore eles
são inseparáveis.
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É o trabalho de Satanás para misturar o mal com o bem, e remover a distinção entre o
bem e o mal (The Review and Herald, 4 de dezembro de 1900) - {7BC, 958.1, grifo nosso}.
Como é que os homens que estão em guerra com o governo de Deus entram na posse da
sabedoria que às vezes exibem? O próprio Satanás foi educado nos tribunais celestiais, e ele
tem conhecimento tanto do bem como do mal. Ele mistura o precioso com o vil, e
isto é o que lhe dá poder para enganar. Mas porque Satanás se vestiu com vestes de
brilho celestial, será que o receberemos como um anjo de luz? O tentador tem os seus
agentes, educados segundo os seus métodos, inspirados pelo seu espírito e adaptados à sua
obra. Devemos cooperar com eles? Devemos receber as obras de seus agentes como
essenciais para a aquisição de uma educação {CT 378.2, grifo nosso}?
Misturar o “precioso com o vil” é o que dá a Satanás “poder de enganar”. O que é que o Bem
tem a ver com o Mal? Por que eles estão unidos em uma Árvore que esta contrastada com a Árvore
da Vida? Isto não é uma receita para confusão? A confusão é o resultado natural da lei de Satanás.
Em Isaías 14:4, Lúcifer é abordado como o rei da Babilônia. A Babilônia é um símbolo do seu
reino terrestre. Não é de admirar que a palavra Babilônia signifique “confusão”. O que causa a
confusão na Babilónia? São os deuses babilónicos—os demónios do Bem e do Mal. A confusão da
Babilônia brota dos deuses que a governaram pela lei moral do Bem e do Mal—a lei da recompensa
arbitrária e do castigo arbitrário. Em um momento os deuses são benéficos, recompensando os
bons... no momento seguinte eles concedem punições severas por qualquer delito. O povo é
obrigado a oferecer grandes sacrifícios, mesmo os seus próprios filhos, a fim de manter a ira dos
deuses à distância.
Os demônios, um terço dos anjos que seguiram Lúcifer, aceitaram esta lei como sendo melhor
que a lei de Deus. Isto significa que eles próprios vivem agora por esta lei—eles também
recompensam e punem uns aos outros porque têm um caráter dualista do Bem e do Mal. Eles
também são imprevisíveis, voláteis, porque para eles também “pertencem” à “confusão de rostos”.
Lúcifer e sua cidade Babilônia cairão e deixarão de existir por causa da violência inata contida
em sua “iniqüidade”.
Acontecerá no dia em que o Senhor vos der descanso da vossa dor, do vosso temor e da
dura servidão em que fostes feitos para servir, que tomareis este provérbio contra o rei da
Babilônia, e direis: “Como cessou o opressor, cessou a cidade dourada” (Isaías 14:4,
grifo do autor)!
Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar.
Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho; toda a alegria se escureceu, desterrou-se o
gozo da terra. Na cidade, só ficou a desolação, e, com estalidos, se quebra a porta.
(Isaías 24:10-12, grifo nosso).
E um anjo poderoso levantou uma pedra como uma grande pedra de moinho, e lançou-a no
mar, dizendo: Assim, com violência, aquela grande cidade Babilônia será derrubada, e
não será mais encontrada (Apocalipse 18:21, grifo do autor).
Isto abre uma nova linha de entendimento para os acontecimentos no Jardim, e explica porque
assim que Adão e Eva comeram o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal eles ficaram
cheios de medo de Deus—eles O viram como um Deus violento. Ficaram confusos porque
entraram num novo reino—o reino do Bem e do Mal.
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Adão e Eva sabiam que Deus era amor... mas agora O viam como sendo duro, mau e punitivo.
Eles tinham ido contra o Seu comando... certamente Deus estava zangado com eles... Ele não vinha
para castigá-los?
Mas Deus não muda. Então o que mudou? Adão e Eva, eles mudaram. Eles começaram a ver o
mundo em tons de Bem e de Mal. Eles viram-se assim, viram-se assim um ao outro, e também
Deus.
O que realmente aconteceu com Adão e Eva é que eles se tornaram “descrentes” no sentido
bíblico da palavra. Eles não acreditavam mais no Deus do amor ágape, mas em um deus violento. A
fé deles era baseada em um deus duplo, que não é de modo algum o verdadeiro Deus. Paulo
chamava a si mesmo de descrente quando ele adorava tal deus:
E agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor, que me capacitou, por me ter considerado fiel,
pondo-me no ministério, que era antes um blasfemador, e perseguidor, e injurioso; mas eu
obtive misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade (1 Timóteo 1:12-13
KJV).
As ações de Paulo antes de encontrar Jesus Cristo refletem o deus em que ele acreditava; ele era
um perseguidor e causador de danos aos outros. Como tal, ele era blasfemo—ele contava mentiras
sobre Deus.
A partir do momento em que Adão e Eva comeram da Árvore do Conhecimento do Bem e do
Mal, a humanidade entrou numa era de “sobrevivência do mais apto”. Porquê? Porque eles já não se
viam como merecedores do amor e cuidado de Deus. Eles não acreditavam mais que eram dignos de
confiar em Deus para o seu sustento e subsistência. Jesus Cristo derrubou essa idéia errada sobre
Deus, dizendo coisas como,
Vede as aves do céu, porque não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros; contudo
vosso Pai celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas?... Considerai os
lírios do campo, como eles crescem; não labutam, nem fiam; e contudo vos digo que nem
mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um destes. Portanto, se Deus assim
veste a erva do campo, que hoje é, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais,
ó vós de pouca fé (Mateus 6:26, 28, 29 30)?
Tendo perdido o conhecimento do verdadeiro caráter de Deus e temendo o pior dele, Adão e
Eva tomaram as coisas em suas próprias mãos. Isto, Deus lhes explicou ao revelar a maldição que
tinham trazido sobre si mesmos e sobre a terra, através do Conhecimento do Bem e do Mal:
À mulher que Ele disse:
“Multiplicarei grandemente a vossa tristeza e a vossa concepção; com dor criareis filhos;
O teu desejo será para o teu marido,
E ele governará sobre ti.”
Então disse a Adão: “Porque ouviste a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te
ordenei, dizendo: 'Não comerás dela':
“Maldita é a terra por tua causa;
No labutar comerás dela
Todos os dias da sua vida.
Tanto espinhos como abrolhos vos produzirá, e comereis a erva do campo.
No suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes à terra,
Porque dela foste tomado;
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Porquanto és pó
E em pó te tornarás (Gênesis 3:16-19).
O relacionamento conjugal foi amaldiçoado pelos princípios da lei de Satanás—o mais forte
governaria com força sobre o mais fraco. A própria terra foi amaldiçoada, e a morte se tornaria a
sorte da humanidade. Comeríamos nosso pão pelo suor do nosso rosto, não tendo mais fé que Deus
pudesse prover para nós. Nós confiaríamos no nosso “trabalho”—um sistema de obras—não na
graça de Deus. Nossa perda de fé em Deus nos levaria a nos comportar de todo tipo de maneira
egoísta, injusta e fraudulenta. Os mais fortes, violentos e fortes deixariam os fracos e desamparados
para trás sem um segundo pensamento.
O bom comportamento seria recompensado e o mau comportamento punido—tudo feito de
forma arbitrária, de modo a se ajustar à virtude ou ao vício. E como os seres humanos passariam a
acreditar de todo o coração na sabedoria deste princípio (não percebendo que vinha de Satanás em
si, mas pensando que isto é sabedoria geral e senso comum) nós mesmos usaríamos esta lei moral
em nossas relações uns com os outros, retribuindo e punindo uns aos outros como achássemos
conveniente. Os seres humanos, feitos gloriosamente à imagem do Deus do amor ágape, tornar-seiam agora como Satanás, transformados à sua imagem.
Mas o pior e mais prejudicial resultado deste novo paradigma era que a humanidade agora veria
Deus através deste prisma—já não O veríamos como um Deus de amor ágape, mas como um Deus
do Bem e do Mal, um Deus de recompensa e castigo. Esta foi a mentira fundamental que a serpente
contou a Eva:
“Não morrerás certamente. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes dela se abrirão
os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal” (Gênesis 3:4,5, grifo
nosso).
Deus não era o Bem e o Mal; Sua árvore era a Árvore da Vida, uma árvore totalmente separada
da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. A Árvore da Vida representava a Sua lei do amor
ágape, que é o Seu caráter, a própria essência do Seu ser. Então, o que fazemos das próprias palavras
de Deus:
Então o Senhor Deus disse: “Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o
bem e o mal” (Gênesis 3:22).
Conhece Deus o bem e o mal? Sim, Ele conhece, mas não no mesmo sentido que Satanás, seus
anjos, e Adão e Eva conheciam o Bem e o Mal. Satanás e seus seguidores conheciam o Bem e o Mal
de uma forma experiencial—eles estavam em harmonia com este principío, vivendo por ele e
experimentando suas conseqüências. Deus conhecia as falácias e complexidades do Bem e do Mal—
Ele podia até prever o seu fim eventual—e Ele sabia o que isso faria à nossa mente. Deus sabia o
que era o Bem e o Mal, mas Ele não concordava com isso, Ele não estava em harmonia com ele—
Ele não pensava ou agia em termos do Bem e do Mal. Na verdade, de acordo com Hebreus 1:9 Ele
odiava a iniqüidade, aquela lei moral do Bem e do Mal que Satanás tinha formulado no céu.
Deus também conhecia o Bem e o Mal intimamente de uma forma muito particular: Ele
conhecia a dor e o sofrimento que ela produz. Deus já estava sofrendo por causa da ascensão da lei
moral do Bem e do Mal, e Ele sabia muito bem o que a humanidade estava prestes a sofrer muito
sob ela. Qualquer pai sabe que a dor de testemunhar a dor de seus filhos é muito maior do que a sua
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própria dor. E Deus não só sentiria intimamente a dor de cada ser nascido nesta Terra, mas Ele
mesmo a sentiria um dia pessoalmente enquanto estava pendurado numa cruz.
Ser percebido como um Deus do Bem e do Mal criou um problema real para Deus, porque não
importa o que Ele dissesse ou fizesse, tudo seria interpretado erroneamente. Nós perceberíamos
tudo o que Ele faria através do prisma do Conhecimento do Bem e do Mal, e isso nos manteria
afastados dEle.
Vamos examinar, por exemplo, aquele momento em que Adão e Eva comeram da Árvore do
Conhecimento do Bem e do Mal.
Então, quando a mulher viu que a árvore era boa para comer, que era agradável aos olhos, e
uma árvore desejável para a sabedoria, ela tirou do seu fruto e comeu. Ela também deu a seu
marido com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e eles sabiam que
estavam nus; e coseram folhas de figueira e se fizeram coberturas. E ouviram o som do
Senhor Deus andando no jardim no frio do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da
presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então o Senhor Deus chamou a Adão
e disse-lhe: “Onde estás?” Então ele disse: “Ouvi a Tua voz no jardim, e tive medo porque
estava nu, e me escondi” (Gênesis 3:6-10, grifo do autor).
Lemos isto e concluímos que Deus estava ameaçando Adão e Eva. Assumimos que Ele os
mataria, e que Ele os mataria se eles O desobedecessem. Isto faz da Árvore do Conhecimento do
Bem e do Mal simplesmente um teste de obediência onde, se Adão e Eva fracassassem no teste,
Deus os puniria com a morte. Esta é a interpretação predominante deste texto. Mas há algo muito,
muito mais profundo acontecendo aqui! Vamos analisar isto.
Primeiro, devemos estabelecer que, antes de comer da árvore proibida, Adão e Eva nunca
tiveram medo a Deus. Deus nunca tinha sido assustador. Segundo, não há indicação de que a ordem
inicial de Deus para não comer da Árvore do Bem e do Mal tivesse despertado qualquer medo em
Adão:
Então o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no Jardim do Éden para o cuidar e
guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: “De toda árvore do jardim podes
comer livremente; mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque
no dia em que dela comeres certamente morrerás” (Gênesis 2:15-17).
Ora, sabemos que alguns mandamentos são para provocar medo, e de fato implicam punição—
“fazei isto ou então...”. Mas não há tal indicação em lugar nenhum neste texto. Não há nada que
sugira que Adão se escondeu do comando de Deus. Se assim é, então não poderia haver nada na voz
de Deus que faria Adão temer a Ele. Se houvesse qualquer indício de violência em Deus, Suas
palavras “você certamente morrerá”, teriam feito Adão recuar em terror e ele teria ficado longe do
seu Criador naquele momento.
A declaração de Deus de que Adão certamente morreria foi uma declaração de fato, não uma
ameaça; foi uma verdade absoluta, porque Deus não mente. Mas através das lentes do Bem e do
Mal, temos interpretado isso para significar que o próprio Deus mataria Adão e Eva como um
castigo por desobedecê-Lo. Se assim fosse, Adão teria se escondido de Deus assim que a ordem
fosse dada, mas ele não fez tal coisa. O medo veio depois, não antes de Adão e Eva terem comido
da árvore proibida. A morte não veio de Cristo, o Criador:
Cristo nunca plantou as sementes da morte no sistema. Satanás plantou essas
sementes quando tentou Adão a comer da árvore do conhecimento que significava
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desobediência a Deus (Manuscrito 65, 1899) [publicado em F. D. Nichol, Ellen G. White e
Seus Críticos]. - {1BC 1082.5}.
Quando Satanás contradisse a Deus dizendo a Eva que ela “não morreria certamente” ele se
desmascarou. Ele deu provas de que a morte veio dele e não de Deus. Como assim? Porque, se
Deus tivesse sido a causa da morte, Satanás não teria escondido esse conhecimento.
Mas como ele mesmo seria a fonte da morte, ele escondeu essa informação atrás de uma
mentira para que a mulher fosse em frente e comesse da sua árvore.
Quando a lei do Bem e do Mal tomou conta da mente de Adão e Eva, ela ao mesmo tempo
apagou o conhecimento deles sobre o amor ágape de Deus e os encheu com um falso conhecimento
do Criador. O Criador seria agora culpado por tudo o que o próprio Satanás fez.
O que então verdadeiramente trouxe o medo à existência? Foi a “iniqüidade” de Satanás, que
está imbuída de violência—isto é o que trouxe o medo à existência. Dê uma olhada no próximo
verso:
Então o Senhor Deus chamou a Adão e disse-lhe: “Onde estás?” Então ele disse: “Ouvi a
Tua voz no jardim, e tive medo porque estava nu, e me escondi” (Gênesis 3:10).
Estava Deus brincando com Adão? Será que Ele não sabia onde Adão estava? Por que Deus
estava chamando ele?
Deus sabia o que tinha acontecido com a mente de Adão. Ele sabia que Adão iria interpretar
tudo o que Ele fizesse agora de uma forma errada. Então porque é que Deus fez tal pergunta? Não
era para mostrar a Adão que Deus não estava a tentar persegui-lo? Se Deus realmente quisesse pegar
Adam, Ele não teria perguntado onde ele estava—Ele teria descido furtivamente e pegado Adam de
surpresa, não dando a ele nenhuma chance de escapar. Não é assim que tentamos prender um
culpado? O próprio fato de que Deus estava conversando com Adam era uma maneira de mostrar a
ele que Ele não tinha mudado. Deus tinha vindo em paz como Ele sempre veio, e não tinha
intenções de puni-lo.
A resposta de Adão: “Tive medo porque estava nu; e me escondi (Gênesis 3:10)” revela a mente
de Adão—não a mente de Deus. Foi a “nudez” de Adão que criou medo nele, e a próxima pergunta
de Deus apontou-lhe para a verdadeira causa de sua nudez:
Quem lhe disse que você estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses
(Gênesis 3:11)?
Isto revela muito sobre Deus. Por que Ele perguntou: “Quem te disse que estavas nu?” É como
se Deus estivesse dizendo: “Como você sabe que está nu, Adam? Não era para você saber isso... Eu
não queria que soubesses isso! Eu não te disse que você estava nu; então quem te disse?” Adão tinha
perdido o entendimento da justiça de Deus, do Seu amor, da Sua misericórdia, Sua graça
incondicional, e como resultado ele percebeu que estava nu.
A próxima sentença de Deus é ainda mais esclarecedora: “Comeste da árvore de que te ordenei
que não comesses?” Deus não está a apontar Adam para o verdadeiro culpado aqui? Em outras
palavras, “Comeste daquela árvore, porque agora vejo que a árvore está a fazer-te ter medo de
Mim”. E você está se sentindo nu diante de Mim, e você está até se escondendo de Mim! Tens
chocolate na cara, Adam, por isso sei que puseste a mão bna caixa das bolachas!”
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A resposta de Deus a Adão aponta claramente para a Árvore do Conhecimento do Bem e do
Mal como a causa do seu medo. E todos nós sabemos quem andava à espreita à volta daquela
árvore.
Então o homem disse: “A mulher que Tu deste para estar comigo, ela deu-me da árvore, e
eu comi.” E o Senhor Deus disse à mulher: “O que é isto que fizeste?” A mulher disse: “A
serpente me enganou, e eu comi” (Gênesis 3:11-13).
A serpente—onde estava ela este tempo todo? Estava lá o tempo todo, trabalhando nos
bastidores, trabalhando na mente deles através da lei moral do Bem e do Mal, fazendo-os ver a Deus
como um juiz irado.
A serpente astuta, a “mais sábia” de todas as criaturas, aquele anjo caído que havia “corrompido
sua sabedoria por causa de sua beleza”, era a fonte de seu medo. Aqui no Jardim ele estava
implementando a lei que ele acreditava ser melhor do que a lei de Deus. Aqui, pela primeira vez,
podemos ver exatamente os resultados da iniqüidade que foi “encontrada nele” e que o encheu de
violência dentro de si mesmo.
Antes de comer da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, Adão e Eva conheciam a Deus
e não tinham medo, vergonha, ou confusão sobre o Seu caráter. No entanto, assim que comeram da
Árvore proibida, entraram em um estado de confusão a Seu respeito. Eles perderam a confiança
nEle. Como se pode confiar em um Jekyll e Hyde?
Eles fugiram d'Aquele que era o seu amoroso Criador e Amigo. Entraram num estado de medo
abjecto, pensando que Ele estava a vir para os castigar. A iniqüidade trouxe confusão em suas
mentes, porque agora eles começaram a ver Deus tanto como Bom quanto como Mal. Afastando-se
de Deus, a única fonte de vida no universo, eles desceram espiralando em direção à morte. Dentro
de novecentos e trinta anos, Adão, que havia sido criado perfeito, estava na sepultura.
A escolha de Adão e Eva de comer da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal teve grande
significado e tremendas repercussões em todo o universo. Na verdade, eles abdicaram do domínio
da Terra para Satanás, fazendo dele o seu novo governante. Ao acreditarem em Satanás e ao
“comer” da sua árvore elegeram um novo deus, um novo mestre, um novo reino, uma nova lei—e
agora um cruel déspota arbitrário, fingindo estar no lugar de Deus, governaria sobre a terra.
Na sua criação, Adão foi colocado em domínio sobre a terra. Mas ao ceder à tentação, ele se
tornou cativo de Satanás. O domínio passou para o seu conquistador. Assim, Satanás
tornou-se “o deus deste mundo”. 2 Coríntios 4:4. Mas Cristo pelo Seu sacrifício não só
redimiria o homem, mas recuperaria o domínio que ele havia perdido. Tudo o que foi
perdido pelo primeiro Adão será restaurado pelo segundo. Ver Miquéias 4:8 { EP 34.1}.
Satanás tornou-se o deus deste mundo, assim como o governante deste mundo. Mas Cristo viria
em nosso socorro. Ele nos resgataria, recuperaria o domínio que perdemos e restauraria tudo o que
foi perdido pelo primeiro Adão—Ele restauraria o verdadeiro conhecimento de Deus.
Quando Satanás venceu Adão e Eva, ele pensou que tinha ganho a posse deste mundo,
“porque”, disse ele, “eles me escolheram como seu governante”. Ele afirmou que era
impossível que o perdão fosse concedido; a raça caída eram seus súditos legítimos, e o
mundo era dele. Mas Deus deu o Seu próprio Filho para suportar a pena da transgressão.
Assim eles poderiam ser restaurados a Seu favor e trazidos de volta à sua casa no Éden. A
grande controvérsia iniciada no céu deveria ser desfeita no próprio mundo, no mesmo
campo que Satanás alegou como seu {EP 35.3}.
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Satanás reivindicou o nosso mundo como seu próprio. Ele nos sequestrou, ele nos raptou.
Como é que ele o fez? Levou-nos cativos ao distorcer a nossa visão do carácter de Deus.
Começamos a ver Deus como um governante severo, um juiz severo. Como consequência, nós O
temíamos, e o medo nos afastou d'Ele. Cristo viria para nos resgatar; Ele viria para nos libertar—Ele
faria o que fosse para trazer de volta para nós o verdadeiro conhecimento de Deus. Só então
seríamos considerados, “restaurados”, “trazidos de volta” ao nosso estado de comunhão com Deus
face a face, sem medo. Então a profecia de Zacharia seria cumprida:
Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo!
E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo,
Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo,
Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem
E para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto
E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai,
De conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos,
O servíssemos sem temor,
Em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida (Lucas 1:68-75, grifo nosso).
Satanás finalmente alcançou na terra o que desejava ter no céu—um reino de iniqüidade. Agora
o universo veria os resultados da lei moral do Bem e do Mal. A regra da recompensa e da punição
arbitrárias tornou-se a lei moral da terra, conhecida como “lei natural”. Mas esta “lei natural” não é
de Deus. É de Satanás.
Adão e Eva deram ao querubim caído a oportunidade que ele procurava. Deram-lhe o território
sobre o qual ele poderia construir o seu reino de iniqüidade. E tu e eu tornámo-nos os súbditos do
seu reino. Falando directamente a Satanás, o profeta Isaías diz:
...destruíste a tua terra e mataste o teu povo (Isaías 14:20, grifo nosso).
O nosso planeta terra tornou-se a sua terra e nós, o seu povo. Mas Deus está nos chamando
para sair da “cidade da confusão” e voltar para o Seu reino de graça e misericórdia, para que não
pereçamos com ela:
Depois destas coisas, vi outro anjo descer do céu, com grande autoridade, e a terra foi
iluminada com a sua glória. E gritou com grande voz, dizendo: “Caiu, caiu a grande
Babilônia, e tornou-se uma morada de demônios, uma prisão para todo espírito imundo, e
uma gaiola para toda a ave imunda e odiada! Pois todas as nações beberam do vinho da ira
da sua fornicação, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se
enriqueceram com a abundância do seu luxo”. E ouvi outra voz do céu dizendo: “Sai dela,
povo meu, para que não participes dos seus pecados, e não recebas as suas pragas”
(Apocalipse 18:1-4).

……….
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11
LIBERDADE, IGUALDADE DE ACESSO E
IMPARCIALIDADE

Com a tomada da Terra por Satanás, surgiu uma nova e única oportunidade no universo. Pela
primeira vez, anjos e outros seres inteligentes tiveram a oportunidade de observar como Deus lida
com aqueles que se levantam contra Ele.
Através das novas e infelizes circunstâncias que ocorreram na Terra, a possibilidade de alcançar
uma maior compreensão do caráter de Deus tornou-se uma realidade. Ver Deus em ação e examinar
como Ele preservou intactos os princípios do amor ágape em todas as Suas ações durante a
rebelião—essas são coisas que “até mesmo os anjos desejam examinar”, 1 Pedro 1:12.
Ao analisarmos o surgimento da grande controvérsia, também veremos como Deus tem
mantido invulnerável Seu princípio do amor ágape. Vamos agora examinar em particular três
aspectos do ágape: liberdade, igualdade de acesso e imparcialidade, os quais só poderiam vir à tona no
contexto da rebelião.
LIBERDADE
A maioria de nós pode entender que a liberdade é um componente essencial do amor—amor e
liberdade andam de mãos dadas. Na verdade, o amor sem liberdade não é amor.
Uma relação amorosa na qual um exerce controle sobre o outro deixa de ser uma relação
amorosa e se torna uma interação de mestre/escravo.
Seria lógico então, que se Deus é amor, então Ele não pode, de fato, controlar ou usurpar a
liberdade de escolha de niguém, seja de qualquer forma for.
Deus colocou o homem sob lei, como uma condição indispensável da sua própria
existência. Ele era um sujeito do governo divino, e não pode haver governo sem lei. Deus
poderia ter criado o homem sem o poder de transgredir a Sua lei; Ele poderia ter impedido a
mão de Adão de tocar o fruto proibido; mas nesse caso o homem teria sido, não um
agente moral livre, mas um mero autômato. Sem a liberdade de escolha, sua
obediência não teria sido voluntária, mas forçada. Não poderia ter havido
desenvolvimento de caráter. Tal curso teria sido contrário ao plano de Deus ao lidar com
os habitantes de outros mundos. Teria sido indigno do homem como um ser inteligente, e
teria sustentado a acusação de Satanás sobre o governo arbitrário de Deus {PP 49.1, ênfase
acrescentada}.
Estar sob lei—uma lei moral—é uma “condição indispensável” da humanidade. Ou estamos
sob a lei moral de Deus ou sob a lei moral de Satanás. Além disso, “não pode haver governo sem
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lei”. Isto se aplica até mesmo a Satanás: se ele tem um governo, então ele tem que ter uma lei. Sob o
governo de Deus há liberdade de escolha: nós podemos escolher qual lei queremos obedecer. Essa
liberdade nos torna agentes morais livres—somos livres para fazer nossas próprias escolhas morais.
E é claro, com a escolha também vem consequencias e Deus explicou-as à Adão claramente.
Deus “poderia ter impedido a mão de Adão de tocar no fruto proibido”. Como é que Deus teria
feito isso? Literalmente segurando fisicamente a Sua mão para trás? Ou colocando uma ameaça de
punição sobre a cabeça de Adão, o que teria sido igualmente eficiente? Mas então a “obediência de
Adão não teria sido voluntária, mas forçada”. Segurar literalmente a mão de Adão ou ameaçar com
um castigo—de qualquer maneira teria envolvido força, o que é contrário aos caminhos de Deus.
Sendo o amor a lei do governo de Deus, Sua lei não é algo que Deus possa impor às Suas
criaturas, caso contrário, o amor deixaria de ser amor. Assim, pela pura natureza da lei do amor
ágape, temos liberdade de escolha. Sem liberdade de escolha, nossa obediência não seria voluntária,
mas forçada. Isto não é o que Deus, cuja essência é o amor, deseja. A maior parte do mundo, porém,
acredita que Deus é um grande controlador. Mas se Deus pudesse realmente operar pela força, então
Ele não seria um Deus de amor ágape. Ele seria simplesmente um governante impessoal, um ditador,
um autocrata—que nem Satanás.
Então aqui está uma pergunta—Será que Deus deixaria de respeitar a nossa liberdade se nós O
rejeitássemos ou deixássemos de obedecê-Lo? Esta não é uma pergunta leve. Mas pensem nisso... Se
Deus parasse de respeitar a nossa liberdade uma vez que O rejeitássemos, será que tínhamos
liberdade alguma para começar? A resposta é NÃO, e se assim for, então a nossa liberdade tem que
permanecer, mesmo que desobedeçamos a Deus.
Aqui está outra pergunta—digamos que nós rejeitamos a Deus e Ele nos castiga. Ao nos
castigar, estaria Deus respeitando a nossa liberdade? Não. Que tipo de liberdade é essa? Deus ainda
estaria a controlar-nos, através do medo.
E se dissesses aos teus filhos: “Meninos, não quero que vão ao cinema esta noite porque ouço
rumores de que há tumultos lá fora e não seria seguro para vocês saírem esta noite. Mas vocês são
livres de fazer o que quiserem.” As crianças compreendem as suas reservas, mas decidem que
querem ir ao cinema de qualquer maneira. Afinal, você deu-lhes a liberdade. Mais tarde, quando elas
chegam em casa, você as repreende severamente e as manda para seus quartos sem jantar. Eles eram
realmente livres? A liberdade e o castigo podem coexistir? Eles não estão em contradição um com o
outro?
Da mesma forma, Deus disse a Adão e Eva: “Não comam dessa árvore porque ela vai trazer
grandes danos para vocês e para a terra”. Mas são livre para escolher”. Adão e Eva exerceram a sua
liberdade. Deus castigou-os? Não. Não pode haver castigo no reino de Deus. Porque não? Porque
Deus é amor perfeito e o amor perfeito expulsa o medo, que está relacionado com o castigo.
Não há medo no amor; mas o amor perfeito expulsa o medo, porque o medo envolve
tormento [KOLASIS EM GREGO: PUNIÇÃO]. Mas aquele que teme não foi aperfeiçoado
no amor (1 João 4:18, grifo nosso).
Há medo no reino de recompensa e punição de Satanás porque ele impõe ordem através da
punição. A própria rebelião é prova de que Deus não está controlando:
O governo de Deus é um governo de livre vontade, e não há acto de rebelião ou
obediência que não seja um acto de livre vontade {ST 5 de Junho de 1901, par. 4, grifo
nosso}.
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Um Deus de amor ágape tem que prover liberdade absoluta às Suas criaturas, caso contrário Ele
deixaria de ser ágape. A liberdade absoluta implica que Deus não pode usar o castigo para nos
controlar. Se Deus usasse o castigo, Suas criaturas deixariam de ser agentes livres. Se eles não são
agentes livres, eles são meramente autómatos, robôs. Mas nós não somos robôs. Todos nós
entendemos que a liberdade é nosso direito natural.
Todas as coisas no universo estavam em completa harmonia com o caráter de amor de Deus até
Lúcifer desafiar o “padrão” de Deus. O querubim de cobertura tinha total liberdade para se rebelar
no céu, caso contrário Deus tê-lo-ia impedido no seu caminho. Mas ele ainda está aqui a governar a
terra—aí esta a prova. No que lhe dizia respeito, Lúcifer acreditava ter algo muito superior à lei de
Deus e o seu coração se levantava ao mesmo tempo que ele estava caindo. Mas Deus sabia que o
que ele estava fazendo iria ser desatroso... e, mesmo sabendo disso, Ele não retirou a liberdade de
Lúcifer.
Além disso, Satanás tinha liberdade para “vender” os seus “bens” a todo o universo. Ele não só
tinha liberdade para fazê-lo, mas os outros mundos e os próprios anjos eram livres para deixar Deus
e juntar-se a ele, se assim o desejassem. A liberdade de todos era inviolável e nao foi nem uma vez
bloqueada por Deus. Sabemos que um terço dos anjos exerceu sua liberdade para se juntar a Lúcifer,
enquanto o resto do universo usou a mesma liberdade para rejeitá-lo.
Adão e Eva tiveram que fazer a mesma escolha que o resto do universo e a escolha era simples:
escolher Deus ou escolher Satanás—escolher a Árvore da Vida ou a Árvore do Conhecimento do
Bem e do Mal. Deus nos criou como agentes morais livres:
Deus tinha poder para impedir Adão de tocar no fruto proibido; mas se Ele tivesse feito
isso, Satanás teria sido mantido a sua acusação contra o governo arbitrário de Deus. O
homem não teria sido um agente moral livre, mas uma mera máquina (The Review
and Herald, 4 de junho de 1901) - {1BC 1084.2, grifo nosso}.
A explicação típica da história do Jardim do Éden retrata ilogicamente Deus como ameaçando
matar Adão e Eva por desobedecer a Ele. Mas se Deus fosse matar Adão e Eva, Satanás teria
capitalizado sobre esse ponto e o teria usado contra Deus; ao invés disso, ele disse “não morrereis
certamente”. Deus tinha dito “que a árvore certamente te matará”, e Satanás, tentando esconder as
conseqüências fatais de sua árvore, e querendo que eles comessem dela disse: “Não, não vai morrer
não, vá em frente e coma”.
Se o aviso de Deus tivesse sido uma ameaça, então Adão e Eva não teriam tido liberdade de
escolha para começar. Neste paradigma, a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal torna-se
simplesmente um teste de obediência. E se fosse uma ameaça, então quando Adão e Eva falhassem
no teste, seriam punidos por Deus com a morte. Mas há muito mais sobre esta Árvore simbolica. A
própria Árvore e o que ela representa é o que é a causa de todos os nossos problemas. É o que a
Árvore simboliza que causa a morte, não Deus.
Nós perguntamos antes: Deus deixaria de respeitar nossa liberdade se nós O rejeitássemos ou
deixássemos de obedecê-Lo? A resposta lógica tem que ser “não”, porque se Deus parasse de
respeitar a nossa liberdade uma vez que O rejeitássemos, então não haveria liberdade desde o início.
Uma ameaça de morte não é compatível com a liberdade. Ao contrário, é intimidação, coerção e
abuso. A maioria de nós não costuma lidar com nossos filhos dessa maneira e geralmente olhamos
com desdém para aqueles que o fazem. Então por que pensaríamos que Deus, que é amor perfeito,
lida conosco dessa maneira? Se Deus tivesse ameaçado punir Adão e Eva, então eles nunca tiveram
liberdade para começar; e se não tiveram, nós também não temos.
Esta forma de pensar não só é ilógica, como também nos cega para o enorme simbolismo da
Árvore Proibida e para o princípio que ela representa. É com este princípio que Satanás tem
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governado a Terra e enganado cada um de nós—o mundo inteiro, do “princípio ao fim”. Que
possamos abrir os olhos e vê-lo finalmente.
A morte veio à terra como Deus tinha avisado, mas não pela Sua mão. Então o que realmente
aconteceu no Jardim? Na verdade é muito simples; Deus tinha pedido a Adão e Eva para não saltar
para o fogo. Adão e Eva desconsideraram o Seu conselho e saltaram. Quem ou o que os queimou,
Deus ou o fogo? A resposta é óbvia.
A liberdade e a força opõem-se uma à outra. Se Deus dá a liberdade, Ele também não pode
usar a força. Deus adverte e aconselha, mas depois permite livremente que escolhas sejam feitas. Ele
nos mostra causa e efeito e depois nos deixa para decidir se queremos ou não ouvir. Tais foram os
Seus métodos para lidar com a rebelião de Lúcifer; os mesmos métodos são vistos em Suas relações
com Adão e Eva. Ele advertiu Lúcifer das conseqüências de suas escolhas e fez o mesmo com Adão
e Eva. Todos eles desconsideraram os Seus avisos. Mostrar causa e efeito, mas sustentar a liberdade
são as maneiras pelas quais Deus age.
Nossos primeiros pais foram livres para obedecer a Deus. Se o fizessem, eles continuariam na
alegria de conhecê-lo e acreditar na Sua amizade, comendo para sempre da Árvore da Vida. Mas eles
também eram livres para desconsiderar o Seu aviso e participar da Árvore que traria a morte. A
liberdade de escolha era tão vital que inevitavelmente determinaria o destino de todos os seres e o
destino da raça humana. Adão e Eva escolheram a morte, mas mesmo assim a sua liberdade foi
mantida inviolável.
A maioria de nós provavelmente teria feito as coisas de forma um pouco diferente de Deus.
Talvez tivéssemos bloqueado o contato de Satanás com Adão e Eva. Poderíamos ter protegido o
casal da sua influência. Ou poderíamos ter colocado a árvore proibida em um lugar isolado e
inacessível, em algum lugar fora longe, fora da vista. Em vez disso, Deus permitiu que Satanás
estivesse no centro do jardim—“no meio”—bem ao lado da Árvore da Vida. Será que Deus leva o
conceito de liberdade e justiça um pouco longe demais?!
Se Deus tivesse bloqueado Satanás de alguma forma, Satanás realmente teria tido alguns bons
motivos para acusá-lo. Mas não é como se Satanás tivesse feito um xeque-mate a Deus, ou como se
Deus estivesse agindo por um desejo egoísta de proteger Sua própria reputação—Não! A liberdade é
parte de Seu caráter; não está Nele violá-la—Ele não pode violá-la. Se Ele o fizesse, isso mudaria Seu
próprio caráter e isso realmente traria o caos ao universo. Deus é sábio demais para permitir que isso
aconteça.
Você pode ver que sem a liberdade completa nós não estaríamos na situação difícil em que
estamos hoje? Pense nisso—a liberdade de Lucifer permaneceu intacta, embora Deus soubesse que
ele iria prejudicar Adão e Eva, prejudicar o resto de Sua criação, e até o próprio Deus!
Deus sabia que Lúcifer iria faria de tudo para vencer essa guerra, e que ele iria introduzir algo
absolutamente escuro e fatal ao universo. Sabendo que a destruição eterna e a ruína seriam o
resultado, e que muitos dos Seus filhos amados poderiam ser derrubados no processo, mesmo assim
Deus ainda respeitou a liberdade de Lúcifer. Deus não usou a força para impedi-lo, nem forçou
Adão e Eva a não acreditarem nas terríveis mentiras de Satanás a Seu respeito. Nada poderia ser
mais maligno do que a lei que Satanás introduziu no universo, e ainda assim foi-lhe dada total
liberdade para promovê-la. Como pode Deus lidar com o mal desta forma, você pode perguntar? É
desconcertante, não é?
Mas estas coisas falam muito sobre o caráter de Deus. Só um Deus de amor ágape poderia
conceder tal liberdade. Que valor Ele atribui à liberdade das Suas criaturas! Se o livre arbítrio não
fosse importante para Deus, Ele teria dado um fim à ascensão do mal. Mas Ele não fez isso; Ele
permitiu que tudo acontecesse. Esta é uma clara evidência da integridade do Seu amor ágape.
O caráter de Deus não permite que Ele aja ou reaja de qualquer outra forma. Se Ele usasse força
ou controle, Ele se tornaria arbitrário, e uma vez que Ele se tornasse arbitrário, Ele deixaria de ser
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amor ágape. Assim, grandes injustiças e o mal estavam destinados a surgir, mesmo contra Ele mesmo.
Mas Ele foi mais longe ainda, e continuou fazendo o bem aos Seus inimigos, até mesmo sustentando
suas vidas durante toda a rebelião, porque Ele não retribui o mal com o mal. Deus não se une ao mal
para vencê-lo:
Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem (Romanos 12:21).
Pelas lições que aprendemos do Jardim, podemos ver que não devemos obstruir nada nem
ninguém, mesmo que acreditemos que seja oposto ao que consideramos ser a verdade de Deus.
Fazer isso seria contrário ao princípio de liberdade de Deus. Tais métodos são, em si mesmos, uma
indicação de que aqueles que os usam não estão agindo em harmonia com Deus. O uso da força ou
do engano na apresentaçao da verdade de Deus esta fora de harmonia com os Seus princípios.
Assim, todos aqueles que escolhem opor-se à verdade de Deus têm ampla liberdade para avançar
seus pontos de vista sem medo de intimidações ou punições Dele, porque Ele lhes deu total
liberdade para fazê-lo.
As escolhas de Satanás têm sido fatais para o universo. Toda a criação geme sob a miséria do
pecado, e muitas pessoas eventualmente escolherão perder a alegria de passar a eternidade com
Deus. Deus sentirá para sempre a dor de perder a companhia de Seus filhos perdidos. Mas Deus é
amor, e a liberdade sempre existirá, mesmo que o próprio Deus se torne uma vítima. E não foi isso
que aconteceu? O Seu Filho não foi vitimado, pregado na cruz?
Adão e Eva estavam seguros desde que seguissem o conselho de Deus de não comer da árvore
proibida. O único poder que Deus tinha nesta situação era o poder do Seu amor, o qual o casal
infelizmente desconsiderou. O “poder” de Deus foi grosseiramente mal entendido, pois nós lhe
atribuímos um poder baseado na violência. Deus providenciou liberdade através de Sua lei, e como
Lúcifer se desviou da mente de Deus, ele também se desviou da liberdade. A violência, se o leitor se
lembra, surgiu em Lúcifer, não em Deus. Mas nós também entendemos mal o poder da escolha
humana. As escolhas que fazemos têm consequências claras porque Deus tem de respeitar a nossa
liberdade.
Isto significa que se escolhemos persistentemente um caminho que nos faz morrer, Deus não
pode nos deter. Tal liberdade está repleta de responsabilidade. Existem realmente apenas duas
escolhas disponíveis para nós: O reino da vida de Deus e o reino da morte de Satanás. Portanto, as
consequências das nossas escolhas são a vida e a morte. Deus respeitará as nossas escolhas.
Devemos escolher muito cuidadosa e sabiamente por causa do grande respeito de Deus pela
nossa liberdade. É precisamente por causa do respeito de Deus pela nossa liberdade que estamos em
perigo de morte eterna se rejeitarmos os princípios d’Aquele que é a vida. Deus não pôde poupar o
mundo das conseqüências da escolha de Adão e Eva; eles entraram no domínio da morte de Satanás
e Deus não pôde impedi-lo.
A única solução que Deus tinha para a nossa situação era esta: enviar-nos o Seu Filho, que nos
diria a verdade sobre Ele. A verdade de Deus tem o poder de mudar o curso de nossas vidas e a
direção deste planeta. Toda escolha tem uma consequência e por causa do Seu princípio de amor
ágape, Deus tem que honrá-la:
Portanto, temos de dar mais atenção às coisas que ouvimos, para não nos desviarmos.
Porque se a palavra falada através dos anjos se mostrou firme, e toda transgressão e
desobediência recebeu uma justa recompensa, como escaparemos se negligenciamos uma
salvação tão grande, que no princípio começou a ser dita pelo Senhor, e foi confirmada para
nós por aqueles que O ouviram (Hebreus 2:1-3).
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A “justa recompensa” é receber as conseqüências das escolhas que fizemos. Se escolhermos os
princípios da morte, receberemos a morte, e se escolhermos os princípios da vida, receberemos a
vida.
Deus nos deu uma grande salvação em Seu Filho Jesus Cristo. Esta salvação é uma nova
compreensão de quem Deus é. Este novo entendimento de como Deus é, pode nos salvar da morte
e nos dar a vida eterna:
E esta é a vida eterna, para que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a
quem enviaste (João 17:3).
A sabedoria e os princípios de Deus são sempre ditados pelo Seu amor, portanto, toda decisão
que Ele toma, Ele toma em amor. Os caminhos de Deus, embora possam parecer tolice para alguns
de nós, são os únicos caminhos sábios. Deus é sabedoria personificada. Os Seus caminhos são os
únicos caminhos da vida. Quando tudo for dito e feito, os caminhos de Deus serão vistos como os
únicos caminhos sábios, e aqueles que vêem a Sua sabedoria exclamarão:
Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso! Justos e
verdadeiros são os Vossos caminhos, ó Rei dos Santos (Apocalipse 15:3)!
IGUALDADE DE ACESSO
A árvore da vida também estava no meio do Jardim, e a árvore do conhecimento do bem e
do mal (Gênesis 2:9).
A igualdade de acesso anda de mãos dadas com a liberdade. O que isso significa? Significa que
tanto Deus como Lúcifer têm um campo de igualdade no universo. A liberdade de Lúcifer
significava que ele tinha livre acesso a Adão e Eva. Deus não o impediu. Foi no próprio Jardim de
Deus que Satanás teve permissão para residir e ter acesso a Adão e Eva. Deus não só o permitiu em
Seu Jardim, mas Deus permitiu que ele tivesse uma árvore para representar seu princípio de morte.
E essa árvore estava no meio do Jardim, lado a lado com a árvore que representava o princípio de
vida de Deus.
Este posicionamento das duas Árvores revela muito sobre Deus. Deus poderia ter banido a
Árvore de Satanás para trás do Jardim, em algum lugar fora da vista. Em vez disso, Ele permitiu a
Satanás igual exposição e oportunidade de vender seus bens, até mesmo deixando-o residir bem ao
lado da Árvore da Vida. A posição central das duas Árvores mostra que Deus não se deu vantagem
sobre o seu adversário.
Adão e Eva também tiveram igual acesso às duas Árvores. Eles foram avisados sobre a Árvore
do Conhecimento do Bem e do Mal, sim, mas a sua liberdade de comer dela obviamente não foi
removida. É verdade que Satanás só podia acessar o casal na Árvore do Conhecimento do Bem e do
Mal. Isto porque ele só tinha jurisdição sobre aquela Árvore. O resto do Jardim estava sob a
jurisdição de Deus e não havia lá nada para Satanás vender. Satanás estava confinado a esta árvore
porque esta era a sua única reivindicação no Jardim. Portanto, era somente nesta árvore que ele
podia influenciar Adão e Eva. Mas Deus lhe deu uma plataforma lado a lado com Sua própria
Árvore da Vida—e isto diz muito sobre Deus.
Jesus deu um bom exemplo de igualdade de acesso na parábola do trigo e do joio. Sua
interpretação desta parábola é que o trigo e o joio representam crentes verdadeiros e falsos que
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crescem lado a lado. Mas há algo mais aqui—podemos amplificar este princípio e aplicá-lo também à
verdade e ao erro. Observe as seguinte palavras:
“Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem... A boa semente são os filhos do
reino; mas o joio são os filhos do maligno”. A boa semente representa aqueles que nascem
da palavra de Deus, a verdade. O joio representa uma classe que é fruto ou encarnação do
erro, de falsos princípios. “O inimigo que os semeou é o diabo.” Nem Deus nem Seus
anjos jamais semearam uma semente que pudesse produzir uma tara. O joio é sempre
semeado por Satanás, o inimigo de Deus e do homem {COL 70.3, grifo nosso}.
Voce viu como o trigo representa a “palavra de Deus, a verdade”? E como o joio representa o
“erro”, os falsos princípios que Satanás plantou?
Nesta parábola, vemos um Deus que permite que o inimigo “plante” seus seguidores ao lado
dos verdadeiros seguidores de Deus até que seu fruto esteja maduro. Quando o fruto estiver
maduro, o próprio fruto será prova suficiente do que é verdadeiro e do que é falso. Os falsos filhos
do reino operam pela iniqüidade, pelos “falsos princípios” que Lúcifer introduziu e que o
transformaram em um ser violento.
Será que Deus permitiria que a verdade e a falsidade crescessem lado a lado? Não é um facto
que a verdade e a falsidade cresceram lado a lado ao longo da história? A diferença entre verdade e
erro tem sido quase indistinguível, tanto assim que a serpente engana o mundo inteiro (Apocalipse
12:9) com o erro dos seus princípios. Assim, será somente quando nos tornarmos maduros que
seremos capazes de discernir entre eles, de conhecê-los pelo que são, o que, segundo a parábola,
acontecerá no fim do mundo.
Nem mesmo a Bíblia é imune a esse princípio de acesso igualitário—a Bíblia também contém
verdade e falsidade sobre o caráter de Deus. Essa liberdade é inspirada por Deus, e através dela
podemos ter um quadro completo, um relato fiel, da grande controversia. A admoestação de Paulo a
Timóteo a respeito das Escrituras atesta isso:
Mas tu deves continuar nas coisas que aprendeste e de quem foste assegurado, sabendo com
quem as aprendeste, e que desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, que são capazes
de te fazer sábio para a salvação através da fé que está em Cristo Jesus. Toda Escritura é
dada por inspiração de Deus, e é proveitosa para a doutrina, para a repreensão, para a
correção, para a instrução em justiça, para que o homem de Deus possa ser completo, bem
equipado para toda boa obra (2 Timóteo 3:14-16).
Note que as Sagradas Escrituras são capazes de nos tornar sábios para a salvação através da fé
que está em Jesus Cristo. Cristo ensina-nos como reconhecer o erro e a verdade. Como é que Ele
o faz? Dando-nos a verdade sobre o caráter de Deus. Sem a verdade dada a nós por Jesus Cristo
estaríamos para sempre dentro do labirinto de mentiras de Satanás da Árvore do Conhecimento do
Bem e do Mal. Cristo nos dá o conhecimento da Árvore da Vida.
Deus não higienizou o registro histórico encontrado nas Escrituras. Ele inspirou os escritores a
escreverem as coisas como elas eram. Ele também não impediu que Satanás se infiltrasse ali sobre o
Seu caráter. Ele também não impediu que Satanás influenciasse as mentes humanas. Elias, Moisés,
Davi... etc... todos eles derramaram sangue em nome de Deus. Mas Jesus vem e diz aos discípulos,
que querem seguir seu exemplo assassino, que eles não sabem que tipo de espírito eles têm ao querer
fazer isso. O espírito a que Ele se referia era, é claro, o espírito de Satanás:
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Agora, quando chegou a hora de Ele ser recebido, Ele colocou firmemente a Sua face para ir
a Jerusalém, e enviou mensageiros diante da Sua face. E, indo eles, entraram numa aldeia dos
samaritanos, para se prepararem para Ele. Mas eles não O receberam, porque o Seu rosto
estava preparado para a viagem a Jerusalém. E quando Seus discípulos Tiago e João viram
isso, disseram: “Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e os consumamos, assim
como Elias fez? Mas Ele se voltou e os repreendeu e disse: “Você não sabe de que espírito
você é. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salválos”. E eles foram para outra aldeia (Lucas 9:51-56).
Foi por isso que Jesus veio à terra. Só Ele dá ao mundo a verdade absoluta sobre o caráter de
Deus, e este, o caráter de Deus, é o foco de toda a controvérsia. Este é o conhecimento mais
importante que devemos adquirir, porque é no conhecimento de Deus que há salvação para todos,
sem exceção. Assim, somente a revelação de Jesus do Pai é “o caminho, a verdade e a vida” (João
14:6), e ninguém pode chegar a esta revelação a não ser por Ele.
Mas embora possamos descartar a visão do Velho Testamento sobre o caráter de Deus, não
descartamos o Velho Testamento, ou afirmamos que ele não é inspirado—ele também é “proveitoso
para a doutrina, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça, para que o homem
de Deus possa ser completo, completamente equipado para toda boa obra”. É através do estudo do
Antigo Testamento que chegamos a Jesus, e eles são os textos que testemunham sobre Ele (João
5:39), a pedra angular do nosso conhecimento e entendimento sobre o Pai.
O acesso igualitário que Deus provê na Bíblia é alucinante. Cada um de nós pode vir à Bíblia e
escolher nossas próprias conclusões. Até a língua hebraica proporciona essa liberdade de escolha,
porque muitas palavras hebraicas podem significar duas coisas opostas. Isto significa que os
tradutores podem escolher um significado que esteja de acordo com seu sistema de crenças. Por
exemplo, pegue o versículo que diz:
Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio a calamidade; eu, o Senhor, faço todas estas
coisas” (Isaías 45:7).
A palavra “criar” antes das palavras “escuridão” e “calamidade” é a mesma palavra—bara'; esta
palavra significa “criar”, mas também significa “cortar”. Se reescrevemos o verso com este novo
significado, o texto muda consideravelmente:
“Eu formo a luz e corto as trevas, faço a paz e corto a calamidade; eu, o Senhor, faço todas
estas coisas.
Como alguém que acredita que Deus não está de modo algum envolvido nas obras das trevas,
escolhemos acreditar que esta segunda tradução é mais precisa. Como podemos obter confirmação?
De Jesus Cristo—o Senhor corta as trevas e a calamidade com a espada do Espírito, Jesus Cristo,
que é a verdade sobre Deus, e cuja “espada”, Sua palavra, sai de Sua boca (Apocalipse 19:15).
Não é interessante que a colheita seja apenas no fim do mundo? Por que você acha que isso
acontece? Poderia ser porque a “última chuva” espiritual, a “chuva” absolutamente necessária para
que o fruto amadureça pouco antes da colheita, será derramada apenas no fim do mundo? Esta
última chuva será a última mensagem de esperança e misericórdia que vem de Deus para um mundo
entrincheirado na iniqüidade—um mundo impregnado pela lei moral de Satanás. A verdade sobre
Deus será dada a tal ponto que fará com que ambos os princípios amadureçam.
Daniel falou sobre isso quando disse no capítulo 12:
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“Mas tu, Daniel, cala as palavras e sela o livro até ao tempo do fim; muitos correrão de um
lado para o outro, e o conhecimento aumentará...” E ele disse: “Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o momento do fim. Muitos serão
purificados, embranquecidos e refinados, mas os ímpios procederão impiamente; e nenhum
dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão” (Daniel 12:4, 9-10).
As mentiras são tão enganosas que somente aqueles que têm a sabedoria de Deus as discernirão;
na colheita, porém, as mentiras serão destruídas. Até lá, a falsa “sabedoria” de Lúcifer parecerá tão
próxima da verdade, parecerá tão lógica, que nos será dito que “se possível até os eleitos” seriam
enganados, (Mateus 24:24). Somente olhando para a verdade é que podemos distinguir o erro.
Temos que conhecer a verdade e deixá-la nos libertar ou sucumbiremos aos enganos de Satanás. A
verdade fundamental que Jesus veio para nos dar tem a ver com o verdadeiro conhecimento do
caráter de Deus:
E esta é a vida eterna, para que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a
quem enviaste (João 17:3).
É a escuridão do mal-entendido de Deus que está a envolver o mundo. Os homens
estão perdendo o conhecimento do Seu caráter. Tem sido mal compreendido e mal
interpretado. Neste momento uma mensagem de Deus deve ser proclamada, uma
mensagem que ilumina em sua influência e salva em seu poder. Seu caráter deve ser
dado a conhecer. Nas trevas do mundo deve ser derramada a luz de Sua glória, a luz
de Sua bondade, misericórdia e verdade {COL 415.3, grifo nosso}.
O conhecimento da verdade e da mentira, do trigo e do joio, vai crescer exponencialmente nos
últimos dias. Isto só é possível porque sob a lei de Deus do amor ágape há igual acesso a Ele mesmo
e a Satanás.
IMPARCIALIDADE
Porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o grande Deus,
poderoso e impressionante, que não mostra parcialidade nem aceita suborno (Deuteronômio
10:17).
Agora, pois, o temor do Senhor esteja sobre vós; cuidai e fazei-o, porque não há iniqüidade
com o Senhor nosso Deus, nem parcialidade, nem aceitação de subornos” (2 Crônicas 19:7).
Ele não é parcial para com os príncipes, nem considera os ricos mais do que os pobres; pois
todos eles são obra de Suas mãos (Jó 34:19).
Porque não há parcialidade com Deus (Romanos 2:11).
...mas se mostras parcialidade, cometes pecado, e és condenado pela lei como transgressor
(Tiago 2:9).
Mas a sabedoria que vem de cima é primeiro pura, depois pacífica, gentil, disposta a ceder,
cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia (Tiago 3:17).
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Outro aspecto do amor ágape de Deus é a imparcialidade. Imparcialidade coloca cada ser
humano no mesmo nível um ao outro. Isto pode partir em dois sentidos—é uma espada de dois
gumes. Como? Primeiro, Deus vê cada um de nós através do prisma do Seu amor. Através do ágape
Ele nos vê a todos como objectos do Seu amor e cuidado, quer sejamos bons ou maus. Não há
escada de importância ou hierarquia de valor com Ele. Todos nós somos importantes e dignos para
Ele. Ele convida tanto o “bom” como o “mau” para o Seu jantar de casamento. O outro lado da
moeda é que Deus permitirá que todos os que escolheram consciente e voluntariamente os
caminhos de Satanás sofram as conseqüências de seu reino, quer dizer, as conseqüências do reino de
Satanás.
Deus não pode nos salvar arbitrariamente, mesmo que tentemos suborná-Lo. Nada O dissuadirá
de nos permitir colher as conseqüências de nossas ações, porque Ele nunca subverterá nossa
liberdade de escolha. Deus nos pedirá continuamente, até o último momento, para nos desviarmos
da iniqüidade, mas se nos recusarmos a fazê-lo, Ele nos permitirá ir para o domínio da morte que
escolhemos.
O ponto central da mensagem de Jesus é que para nos tornarmos filhos de nosso Pai Celestial,
devemos saber que “Ele faz Seu sol nascer sobre o mau e o bom, e envia chuva sobre o justo e o
injusto” (Mateus 5:45). Esta é a imparcialidade de Deus. Esta é a Sua “perfeição”—Sua
“singularidade”. Ele não é parcialmente bom para uns e mau para outros, como nós seres humanos
somos. Ele é bom para todos, para o “bom” e para o “mau”, bom para o “justo” e para o “injusto”.
O caráter interior de Deus é “inteiro” e não “dividido”, ele não muda—Ele é imparcial.
A bondade de Deus respeita as nossas escolhas. Como tal, Ele também nos permite sofrer as
consequências das nossas escolhas. O pensamento distorcido de que Deus não permite que as
pessoas colham o que semearam é um grande problema. Isto é deixado claro na história de Israel:
A história de Israel era para ser registada para a instrução e aviso das gerações vindouras. Os
homens de todos os tempos futuros devem ver o Deus do céu como um governante
imparcial, em nenhum caso justificando o pecado. Mas poucos se dão conta da
pecaminosidade excessiva do pecado. Os homens lisonjeiam a si mesmos que Deus é bom
demais para punir o transgressor. Mas à luz da história bíblica é evidente que a bondade de
Deus e o Seu amor O envolvem para lidar com o pecado como um mal fatal para a paz e
felicidade do universo {PP 420.2}.
Seremos capazes de entender esta afirmação um pouco melhor quando chegarmos ao final deste
livro. O chamado “castigo” de Deus realmente significa que Ele pare de proteger aqueles que O
rejeitam. Chegará um ponto no qual, se continuarmos rejeitando Deus e seus princípios, Ele nos
entregará para sermos inteiramente governados pelo acusador, o Destruidor, que é Satanás. Isso
significa que Deus respeita nossa liberdade de escolha; Ele não pode nos forçar a viver segundo seus
princípios que trazem a paz, o amor, a felicidade e a alegria.
Para Deus, nenhum homem é comum ou impuro. As palavras de Pedro a Cornélio revelam a
imparcialidade de Deus para com todos: “Deus mostrou-me que não devo chamar nenhum homem
de comum ou impuro”, Atos 10:29. Em uma visão, Deus mostrou a Pedro o princípio da
imparcialidade:
No dia seguinte, enquanto iam em viagem e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao
terraço para rezar, por volta da sexta hora. Então ele ficou com muita fome e queria comer;
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mas enquanto se preparavam, ele caiu em visão e viu o céu aberto e um objeto como um
grande lençol amarrado nos quatro cantos, descendo até ele e descendo para a terra. Nele
havia todo tipo de animais de quatro pés da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. E
uma voz veio a ele: “Levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: 'Não é assim, Senhor!
Pois eu nunca comi nada comum ou impuro. E uma voz lhe falou pela segunda vez: 'O que
Deus purificou, não deve ser chamado comum' (Atos 10:9-15).
Pedro estava tão enraizado em um falso conhecimento do caráter de Deus que esta mensagem
teve que ser repetida três vezes: “Isto foi feito três vezes. E o objeto foi levado ao céu novamente”
(Atos 10:16).
Mesmo depois deste sonho, Pedro ainda não entendia completamente o que Jesus quis dizer
quando disse que Deus “faz o seu sol nascer sobre o mau e o bom, e envia chuva sobre os justos e
os injustos”. A prova é que mais tarde Pedro entrou em controvérsia com Paulo a respeito dos
requisitos de purificação ritual para os gentios.
O sonho de Pedro foi dado para nos ensinar que Deus não mostra nenhuma parcialidade entre
judeus e gentios. Os judeus representam aqueles que professam seguir a Deus, e os gentios aqueles
que não o fazem. O sonho de Pedro revelou que Deus trata aqueles que vivem fora de Seus
princípios com a mesma benevolência que trata aqueles que O seguem. O amor de Deus por cada
um de nós está além do que podemos imaginar. Seu principal objetivo é salvar a todos nós. Mas Ele
nunca usa a força, coerção ou destruição contra ninguém para alcançar este objetivo. Dizer que Ele
destrói uns para salvar outros vai contra o Seu princípio de imparcialidade.
Ao adotar Seus caminhos, os seguidores de Deus glorificam o verdadeiro Deus do universo.
Aqueles que rejeitam o Deus do amor ágape são livres para escolher como querem adorá-Lo, porque
Ele não os aniquilará por não se conformarem aos Seus caminhos. Se Ele fosse um Deus que
mistura amor com força, eles estariam em apuros. Mas mesmo assim ainda estão em apuros; porque
ao escolherem a violência, eles se posicionam sob a jurisdição do Destruidor (Satanás, segundo
Apocalipse 9:11) e sob ele sofrerão um fim muito violento.
Considere este versículo mais uma vez:
Agora, pois, que o temor do Senhor esteja sobre vós; cuidai e fazei-o, porque não há
iniqüidade com o Senhor nosso Deus, nem parcialidade, nem suborno” (2 Crônicas 19:7).
E esta aqui:
Porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o grande Deus,
poderoso e espantoso, que não mostra parcialidade nem aceita subornos (Deuter- onomia
10:17).
Você notou como a iniqüidade está relacionada à “aceitação de subornos”? Falaremos mais
sobre isto no próximo capítulo.

……….
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12

O CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL

A pista da verdade está perto da pista do erro, e ambas as pistas podem parecer ser uma para
mentes que não são trabalhadas pelo Espírito Santo, e que, portanto, não são rápidas para
discernir a diferença entre verdade e erro {1SM 202.2}.
Cristo é a “Luz que ilumina todo homem que vem ao mundo” (João 1:9). Como por Cristo
todo ser humano tem vida, assim também por Ele toda alma recebe algum raio de luz divina.
Não só existe em cada coração um poder intelectual, mas também um poder espiritual, uma
percepção do direito, um desejo de bondade. Mas contra estes princípios existe um
poder antagônico. O resultado de comer da árvore do conhecimento do bem e do
mal se manifesta na experiência de cada homem. Há em sua natureza uma
inclinação para o mal, uma força à qual, sem ajuda, ele não pode resistir. Para resistir
a essa força, para alcançar aquele ideal que, na sua alma mais íntima, ele aceita como digno,
só pode encontrar ajuda em um poder. Esse poder é Cristo. A cooperação com esse poder é
a maior necessidade do homem {RC 106.5, grifo nosso}.
Finalmente chegamos ao lugar onde discutiremos mais detalhadamente o princípio que Lúcifer
idealizou quando se levantou contra a lei de Deus do amor ágape. Vamos abordar esta lei por vários
nomes, incluindo a iniqüidade, o Conhecimento do Bem e do Mal, a lei moral do Bem e do Mal, ou
apenas o Bem e o Mal.
A Bíblia não diz aberta e claramente qual era exatamente a questão de Lúcifer no início da sua
rebelião. Esse quebra-cabeça deve ser montado uma peça de cada vez. As pepitas da verdade têm
que ser extraídas da Bíblia, como descrito pelo profeta Isaías:
A quem ensinará ele o conhecimento? E a quem fará ele entender a doutrina? Aos que são
desmamados do leite, e tirados dos seios. Pois preceito deve ser sobre preceito, preceito
sobre preceito; linha sobre linha, linha sobre linha; aqui um pouco, e ali um pouco (Isaías
28:9-10, KJV).
“Conhecimento” e “doutrina” são entendidos por “aqueles que são desmamados do leite e
retirados dos peitos”, e devem ser minados “preceito deve estar sobre preceito, preceito sobre
preceito; linha sobre linha, linha sobre linha; aqui um pouco, e ali um pouco”. O que é “alimento
sólido”, e como é que alguém se torna “desmamado do leite”?
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O escritor de Hebreus afirma que ser “desmamado do leite” é tornar-se espiritualmente maduro:
Porque, embora por esta altura já devessem ser professores, precisam de alguém que vos
ensine novamente os primeiros princípios dos oráculos de Deus; e passaram a precisar de
leite e não de alimento sólido. Para todo aquele que participa apenas do leite não é hábil na
palavra da justiça, pois ele é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que são de
idade plena, isto é, aqueles que, em razão do uso, têm seus sentidos exercitados para
discernir tanto o bem como o mal (Hebreus 5:12-14).
Segundo este versículo, tornar-se espiritualmente maduro tem a ver com o discernimento “tanto
do bem como do mal”. É assim tão difícil discernir o bem e o mal? Não sabemos todos a diferença
entre os dois? Até uma criança sabe a diferença entre o bem e o mal, não? Aparentemente não;
porque, segundo Paulo, discernir “tanto o bem como o mal” é o que constitui a maturação espiritual
—“alimento sólido” para “aqueles que estão cheios de idade”. Além disso, está implícito neste texto
que maturidade significa ser hábil na “palavra da retidão”, em vez de ser hábil na iniqüidade.
Então o que Paulo quis dizer com as palavras “discernir tanto o bem como o mal”? Como é que
os discernimos? Ele estava a falar do Bem e do Mal da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal?
Se assim for, podemos encontrar alguns problemas... porque a Árvore da Vida é boa—ninguém
pode contestar isso. Mas a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal tem que ser má, uma vez que
causa a morte. É veneno; Deus disse que sim. Mas mesmo assim, esta Árvore de Satanás também
tem o Bem... não tem?
Se a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal causa a morte, então o Bem desta Árvore tem
de ser um componente desse veneno. Como tal, pode ser bom? A resposta é não, não pode.
É simples, então: a Árvore da Vida é boa (“não há ninguém bom além de Deus”, Mateus 19:17)
e a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal é má (“no dia em que dela comerdes certamente
morrereis”, Gênesis 2:17). Isto é essencialmente o que Moisés diz no Deuteronômio:
“Eis que hoje vos tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal...” (Deuteronômio
30:15, grifo nosso).
O aviso de Jesus que lemos anteriormente sobre falsos profetas pode nos ajudar a entender isso
melhor. Ele disse:
“Toda árvore boa dá bons frutos, mas uma árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não
pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá
bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis (Mateus
7:17-20).
Uma árvore que causa a morte é uma “árvore má”. Portanto, não pode “dar bons frutos”,
apesar de todas as aparências. Lembrem-se dos falsos profetas—eles estavam vestidos em pele de
ovelha, mas eram realmente lobos devoradores. E os escribas e fariseus tinham uma bela fachada,
mas por dentro estavam cheios de morte:
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois vós sois como túmulos caiados de branco, que
de fato parecem belos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de homens
mortos e de toda imundícia (Mateus 23:27, grifo do autor).
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As mudanças propostas por Lúcifer à lei de Deus não poderiam ter sido boas, pelo simples fato
de se desviarem da lei perfeita da vida e, como resultado, causarem a morte:
Já que “a lei do Senhor é perfeita”, toda variação dela deve ser má. Aqueles que
desobedecem aos mandamentos de Deus, e ensinam os outros a fazê-lo, são condenados por
Cristo. A vida de obediência do Salvador manteve as reivindicações da lei e mostrou a
excelência de caráter que a obediência se desenvolveria. Todos os que obedecem como Ele
obedeceu, estão igualmente declarando que a lei é “santa, e justa, e boa” {ST 29 de março de
1910, par. 11, ênfase acrescentada}.
A lei de Satanás é uma “variação” da lei de Deus; assim, ela é má. A sua lei não pode ter nenhum
bem verdadeiro nela. A maturidade espiritual, portanto, significa ser capaz de discernir entre estas
duas Árvores. Uma é o bem da vida; a outra é a morte—ela é o mal (Deuteronômio 30:15).
Aqui está o problema. Todos nós ficamos presos dentro da Árvore do Conhecimento do Bem e
do Mal. Temos olhado para o seu Bem pensamento de que é de Deus. Devemos pensar fora desta
Árvore para ver o que é o verdadeiro bem—devemos olhar para a Árvore da Vida. Então seremos
capazes de “discernir tanto o bem como o mal”. E a única pessoa que nos pode mostrar a Árvore da
Vida é Jesus Cristo.
As duas Árvores no meio do Jardim do Éden representavam os dois princípios “que lutam pela
supremacia” em nossos corações. Considere esta citação novamente:
A Bíblia é a sua própria expositora. As Escrituras devem ser comparadas com a Escrituras.
O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo, e a ver a relação das suas partes.
Ele deve adquirir um conhecimento do seu grande tema central, do propósito original de
Deus para o mundo, do surgimento da grande controvérsia, e da obra da redenção. Ele deve
compreender a natureza dos dois princípios que lutam pela supremacia, e deve
aprender a rastrear seu trabalho através dos registros da história e da profecia, até a
grande consumação. Ele deve ver como essa controvérsia entra em cada fase da
experiência humana; como em cada ato de vida ele mesmo revela um ou outro dos dois
motivos antagônicos; e como, quer queira ou não, está mesmo agora decidindo sobre qual
lado da controvérsia ele será encontrado {Ed 190.2, grifo nosso}.
Estas são palavras profundas. Elas colocam a controvérsia sobre esses dois princípios
diretamente em cada uma de nossas vidas—cada ato de vida “revela um ou outro dos dois motivos
antagônicos”. E “quer queira ou não”, estamos “mesmo agora decidindo sobre qual lado da
controvérsia” seremos encontrados. A maturidade espiritual significa ser capaz de discernir entre
estes “dois princípios antagônicos”.
Isto é mais fácil de dizer do que fazer, porque a lei moral do Bem e do Mal é muito
enganadora—tão enganadora que é difícil para nós apreender a sua maldade. Ela está em um terreno
moral muito alto e enganoso. Além disso, como seres humanos caídos, a nossa identidade moral está
completamente em harmonia com ela. É por isso que, depois que Adão e Eva comeram o fruto da
Árvore do Conhecimento Do Bem e Do Mal, Deus disse que colocaria inimizade entre a serpente e
a mulher.
E eu porei inimizade.
Entre ti e a mulher,
E entre a sua semente e a sua semente;
Ele ferirá a tua cabeça,
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E ferir-lhe-eis o calcanhar” (Gênesis 3:15).
Por que Deus teria que colocar inimizade entre a serpente e a mulher? A resposta só pode ser
porque haveria uma simpatia completa entre as duas desde o momento em que Eva comeu da sua
árvore. A “inimizade” viria através da “semente” da mulher, outra metáfora referente a Jesus Cristo.
Na sentença pronunciada sobre Satanás no jardim, o Senhor declarou: “Porei inimizade
entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela; ela ferirá a tua cabeça, e tu ferirás o
seu calcanhar”. Gênesis 3:15. Esta era uma promessa de que o poder do grande
adversário seria finalmente quebrado. Adão e Eva permaneceram como criminosos
diante do Juiz justo, mas antes de ouvirem falar do labor e da tristeza que deveriam ser a sua
porçao, ou que devem voltar ao pó, eles ouviram palavras que não podiam deixar de lhes dar
esperança. Eles poderiam ansiar pela vitória final {EP 33.1, ênfase acrescentada}.
Jesus é a “semente” que machucaria a cabeça de Satanás:
Agora para Abraão e sua Semente foram as promessas feitas. Ele não diz: “E às sementes”,
como de muitos, mas como de um, “E à tua semente”, que é Cristo (Gálatas 3.16).
Se não olharmos para Jesus como o único modelo verdadeiro de justiça, não poderemos ver a
natureza enganosa da lei de Satanás. Na verdade, o que muitas vezes acreditamos ser a “verdade” em
termos de moralidade humana revela-se falso e faz parte da lei do rebelde. Por esta razão, muitos de
nós não podemos aceitar a verdade real quando ela nos é dada, e infelizmente nos afastamos do
verdadeiro Deus.
O profeta Isaías descreve a condição humana sob a lei moral do Bem e do Mal:
Ai de mim, nação pecadora,
Um povo carregado de iniqüidade,
Uma ninhada de malfeitores,
Crianças que são corruptores!
Eles abandonaram o Senhor,
Eles provocaram a raiva
O Santo de Israel,
Eles voltaram para trás.
Porque é que deviam ser atingidos de novo?
Você vai se revoltar mais e mais.
A cabeça toda está doente,
E o coração inteiro desmaia.
Desde a sola do pé até à cabeça,
Não há nenhuma solidez nele,
Mas feridas, hematomas e feridas putrefactivas;
Não foram fechadas ou amarradas,
Ou suavizada com pomada (Isaías 1:4-6).
E o apóstolo Paulo afirma:
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Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do
pecado, como está escrito:
Não há um justo, nem um sequer.
Não há ninguém que entenda;
não há ninguém que busque a Deus.
Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis.
Não há quem faça o bem, não há nem um só.
A sua garganta é um sepulcro aberto;
Com a língua tratam enganosamente;
Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios;
Cuja boca está cheia de maldição e amargura.
Os seus pés são ligeiros para derramar sangue.
Em seus caminhos há destruição e miséria;
E não conheceram o caminho da paz.
Não há temor de Deus diante de seus olhos (Romanos 3:9-18).
Esta não é uma imagem bonita, e ainda assim é a nossa realidade; quer queiramos quer não,
todos nós somos descritos nos versículos acima. Por que nós somos assim? Por causa da lei moral
do pecado que é a nossa bússola interior. “O veneno das áspides”, os princípios da serpente, estão
“debaixo” dos nossos “lábios”. “Destruição e miséria” estão em nosso modo de pensar, que são
ordenados pela lei moral de Satanás. “O caminho da paz”, ou seja, a lei de Deus do amor ágape, nós
“não conhecemos”.
Contudo, não precisamos perder a esperança, porque Deus é capaz de nos tirar deste poço de
escuridão onde estamos a ofegar por ar neste momento. Mas nossa mente deve estar completamente
virada de cabeça para baixo antes que isso possa acontecer. Este é o “arrependimento” que Deus
está buscando em nós. Isto é a metanoia—uma completa mudança de mente, uma inversão da nossa
maneira de pensar. Isto é “nascer de novo”, isto é o “homem novo”.
Como Lúcifer nos enganou tanto, ao ponto de estarmos de acordo com ele, devemos ser
capazes de ver primeiro as suas decepções antes de as podermos rejeitar. Os nossos corações devem
ser derretidos pelo amor de Deus. E devemos comungar diariamente com aquela “videira” que nos
dá luz e verdade para que não voltemos às trevas.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer (João 15,5).
Então Jesus disse-lhes: “Um pouco mais de tempo a luz está convosco”. Andai enquanto
tendes luz, para que as trevas não vos apanhem; aquele que anda nas trevas não sabe para
onde vai” (João 12:35).
Vamos começar a entender o Bem e o Mal quando percebermos a razão fundamental da
rebelião de Lúcifer contra a lei de Deus. Nós já sabemos que Lúcifer considerava a lei de Deus fraca
e tola. Mas por que ele pensou isso?
No início da grande controvérsia, Satanás tinha declarado que a lei de Deus não podia ser
obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia e que, se a lei fosse quebrada,
seria impossível para o pecador ser perdoado. Todo pecado deve ser punido, exortou
Satanás; e se Deus revogasse a punição do pecado, Ele não seria um Deus de verdade e
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justiça. Quando os homens violaram a lei de Deus, e desafiaram a Sua vontade, Satanás
exultou. Foi provado, ele declarou, que a lei não podia ser obedecida; o homem não podia
ser perdoado. Porque ele, depois de sua rebelião, havia sido banido do céu, Satanás alegou
que a raça humana deveria ser excluída para sempre do favor de Deus. Deus não podia ser
justo, ele insistiu, e ainda assim mostrar misericórdia para com o pecador {DA 761.4, ênfase
acrescentada}.
Estas palavras estão cheias de significado. O “início da grande controvérsia” mencionado aqui é
paralelo à afirmação de Ezequiel: “Foste perfeito nos teus caminhos até que a iniqüidade foi
encontrada em ti.” Ambas as declarações são uma referência ao início da rebelião de Satanás contra a
lei do amor. Se juntarmos estas passagens, vemos que a “iniqüidade” que foi “encontrada em”
Lúcifer na “abertura da grande controvérsia” foi um novo conceito de “justiça”: a idéia de que “todo
pecado deve ser punido”. Esta foi a sua razão fundamental para se levantar contra Deus na
“abertura da grande controvérsia”, o início da sua rebelião.
Não é esta uma descrição correcta da nossa moral? Quando ouvimos falar de crimes nas
notícias, não acreditamos que os criminosos devem ser punidos de conforme, na proporção do seu
crime? Temos até algumas expressões que descrevem este sentimento—“eles mereciam”, ou “eles
merecem cada pedaço”.
O anúncio de Lúcifer de que a justiça é “inconsistente com a misericórdia” revela uma nova
forma de pensar sobre a “justiça”— a sua forma pensar, não a de Deus. A misericórdia é a justiça de
Deus; ela é o fundamento do Seu trono. No tabernáculo, a lei estava coberta pelo propiciatório da
misericórdia, onde os dois querubins cobridores se sentavam. O propiciatório (um trono) é um
símbolo de que o reino de misericórdia de Deus é o fundamento da Sua lei.
“Em misericórdia será estabelecido o trono; e Um se assentará nele em verdade, no
tabernáculo de Davi, julgando e buscando a justiça e apressando a justiça” (Isaías 16:5,
ênfase acrescentada).
A justiça e o juizo são o fundamento do Teu trono; a misericórdia e a verdade estão diante
da Tua face (Salmo 89:14, grifo nosso).
Todas as veredas do Senhor são a misericórdia e a verdade, para os que guardam o Seu pacto
e o Seu testemunho (Salmo 25:10, grifo do autor).
Muitas dores serão para os ímpios; mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o
cercará (Salmo 32:10, grifo do autor).
Mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e gracioso, longânimo e abundante em
misericórdia e verdade (Salmo 86:15, grifo do autor).
Porque eu disse: “A misericórdia será edificada para sempre; a tua fidelidade estabelecerás no
próprio céu” (Salmo 89:2, grifo do autor).
Lúcifer alegou que a falha, o ponto fraco da lei de amor de Deus era a sua falta de punição
arbitrária. Ele argumentou que o amor ágape estava condenado ao fracasso sem punição, sem
castigo—ele era fraco, ineficiente e tolo. Ironicamente, foi precisamente porque não havia punição
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inerente na lei de Deus que o próprio Lúcifer teve a liberdade de propagar a sua lei sem ter que
temer a punição ou destruição de Deus.
Mas a lei de Satanás não se trata apenas de punição; se este fosse o caso, é altamente duvidoso
que ele teria conseguido atrair um terço dos anjos para seu lado. O símbolo que nos ajuda a entender
sua lei moral, a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, não foi chamada de Árvore do Mal, mas
a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal—dois opostos. Este é um detalhe sutil, mas
extremendamente significativo, porque é através desta mistura, esta mistura do Bem e do Mal, que
Satanás conseguiu nos enganar tão profundamente.
Afirmar que existe algum de bom no Diabo pode parecer uma blasfêmia absoluta para alguns. A
mente humana natural não pode conceber tal coisa, e com razão. Mas a lei de Lúcifer tem um lado
que parece ser bom.
Todos nós sabemos o que ele representa. Ele é o Diabo, afinal de contas; puro mal. Parece
absurdo propor que qualquer forma de Bem, mesmo arbitrário, possa provir dele. Supõe-se que tudo
nele é perverso e, em última análise, isso é verdade. Então, como devemos entender esse Bem? É
bom, ou é mau?
Quando Deus disse a Adão: “de toda árvore do jardim podes comer livremente; mas da árvore
do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente
morrerás”, Deus declarou que tanto o bem como o mal embutidos nesta árvore são parte de um
princípio de morte. Portanto, este é um falso Bem, porque ele também, juntamente com o seu
equivalente Mal, causa a morte. Não há aqui bondade verdadeira, mesmo que Satanás queira que
pensemos assim.
Satanás é o antagonista de Deus; portanto, ele e qualquer coisa que venha dele tem que ser
totalmente oposto a Deus e ao Seu princípio do amor ágape. A lei moral do Bem e do Mal tem que
ser totalmente oposta ao princípio da Árvore da Vida de Deus—isto é fundacional. Além disso,
mesmo que a moralidade de Lúcifer seja composta do que parecem ser dois princípios, na verdade é
apenas um princípio. É um princípio único, coalescente e corrupto.
Ao usar uma árvore para representar esse princípio, Deus indicou que essa lei de idéias
contrárias representa um princípio composto de dois lados contrastantes. O Bem e o Mal é um
princípio único, mas não é unitário; é dualista—é um princípio híbrido. O Bem e o Mal, esses dois
trabalham juntos e não podem ser separados.
Superficialmente, então, o Bem e o Mal da lei de Satanás parecem ser opostos, mas
intrinsecamente ambos resultam em destruição e morte; isto faz com que ambos sejam maus. No
contexto desta lei, o Bem e o Mal são dois lados da mesma moeda e ambos são violentos porque são
o que encheu Lúcifer de “violência interior”.
O Bem no princípio do Bem e do Mal é uma espécie de amor—mas este “amor” é totalmente
antitético ao amor incondicional de Deus pelo ágape. Em última análise, é por isso que este “amor”
não pode ser de todo bom, pois é completamente oposto à bondade verdadeira e incondicional da
Árvore da Vida.
Satanás tem trabalhado com poder enganador, trazendo consigo uma multiplicidade de
erros que obscurecem a verdade. O erro não pode permanecer sozinho, e logo se
extinguiria se não se fixasse como um parasita na árvore da verdade. O erro tira a sua
vida da verdade de Deus. As tradições dos homens, como germes flutuantes, apegam-se à
verdade de Deus, e os homens os consideram como uma parte da verdade. Através de
doutrinas falsas, Satanás ganha uma base e cativa as mentes dos homens, levando-os a
manter teorias que não têm fundamento na verdade. Os homens ensinam ousadamente
como doutrinas os mandamentos dos homens; e à medida que as tradições passam, de idade
em idade, eles adquirem um poder sobre a mente humana. Mas a idade não muda erros para
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a verdade, nem o seu árduo peso faz com que a planta da verdade se torne um parasita. A
árvore da verdade dá o seu próprio fruto genuíno, mostrando a sua verdadeira origem
e natureza. A parasita do erro também dá seus próprios frutos, e manifesta que seu
caráter é diverso da planta de origem celestial {Ev 589.1, grifo nosso}.
Para as pessoas de cultura e refinamento o príncipe das trevas apresenta o espiritualismo em
seus aspectos mais refinados e intelectuais. Ele deleita a fantasia com cenas de êxtase e
retratos eloquentes de amor e caridade. Ele leva os homens a ter um orgulho tão grande
em sua própria sabedoria que em seus corações desprezam o Eterno {HF 339.3, grifo
nosso}.
Lúcifer se apegou ao conceito de beneficência—extraindo “a vida da verdade de Deus”. Mas “a
parasita do erro também dá seus próprios frutos, e manifesta que seu caráter é diverso da planta de
origem celestial”.
O “fruto” do Bem de Satanás é a morte. Mas como é que o seu Bem, a sua versão de
beneficência, se expressa através da sua lei? Satanás na realidade concebeu um sistema de suborno,
um sistema de recompensas. Vimos no último capítulo como a “aceitação de subornos” faz parte da
iniqüidade; bem, aqui está. A iniqüidade é composta de um sistema de suborno, bem como de um
sistema de punição. Em traços largos, isto é o que significa o Conhecimento do Bem e do Mal.
Punição é a versão de Satanás de “justiça”. O castigo é o lado mau do Bem e do Mal.
Recompensa e castigo são os principais traços distintivos de sua lei. Para ser mais preciso, essas
características são recompensas arbitrárias por fazer o Bem e punições arbitrárias por fazer o Mal.
Como mencionado acima, a punição foi a razão original da rebelião de Satanás—ele acreditava que o
amor ágape era “defeituoso” porque não incluía nenhuma forma de punição, e assim ele insistiu que
todo pecado tem que ser punido.
O Conhecimento do Bem e do Mal usa recompensas e punições arbitrárias como incentivos.
Esta é a sabedoria de Lúcifer. Esses incentivos positivos e negativos têm um objetivo: gerar a
ordem, promover o bom comportamento. Os braços do Bem e do Mal desta lei são um pouco
parecidos com a idéia do bom policial/mau policial. Eles são métodos ou meios opostos para
alcançar um objetivo comum—a ordem. Lúcifer estava competindo com Deus por um sistema de
ordem universal.
Suas idéias eram altamente organizadas e sistemáticas e não simplesmente uma fraca razão,
como a falta de lei ou o orgulho. Estas estavam lá, sem dúvida, mas devem ser entendidas como
sendo subprodutos de sua lei moral dualista. O seu princípio era tão lógico que um terço dos anjos
inteligentes o aceitaram de todo o coração. Quem é que alguma vez faria uma campanha política
com a ilegalidade ou o orgulho como o seu bilhete principal, e quem é que alguma vez votaria a
favor de uma tal plataforma?
Tanto a recompensa como a punição são motivações externas impostas arbitrariamente a nós.
Como tal, são métodos violentos de controle de comportamento. Eles removem o nossa livre
arbítrio e prejudicam as nossas relações. Eles criam egoísmo, medo, orgulho e alienação. Eles
danificam especialmente nosso relacionamento com Deus porque esta lei nos fez acreditar que é Ele
quem arbitrariamente nos recompensa e pune.
Ele [SATANÁS] favorece e prospera alguns a fim de promover seus próprios desígnios, e
traz problemas para outros e leva os homens a acreditar que é Deus quem os aflige
{GC 589.2, grifo nosso}.
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As mentiras de Satanás da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal nos fazem ter medo de
Deus, e como resultado fugimos Dele, que é a única fonte de todo amor, alegria e vida. Em essência,
a recompensa e o castigo nada mais são do que a condicionamento pavloviano—este não é o modus
operandi de Deus. Este tipo de condicionamento desumaniza-nos e remove a nossa verdadeira
identidade como filhos e filhas livres de Deus.
A dualidade—dualidade de opostos—é a assinatura chave de Satanás. A dupla serpente é
predominante em muitas culturas e é um reflexo disso. O logotipo da Associação Médica Americana
é um bom exemplo. É feito de duas serpentes—elas representam o Conhecimento do Bem e do Mal
da serpente. As asas do anjo no topo do logotipo, acima das serpentes, acrescentam outro elo ao
anjo caído, que é um “pássaro”, um “dragão”. Os medicamentos usados na medicina moderna são
bons e maus—podem trazer cura, mas ao mesmo tempo também causam efeitos secundários
prejudiciais. A dualidade é vista mesmo na anatomia da serpente; a serpente tem uma língua
bifurcada—será isto uma coincidência?
No Livro de Jó, o leviatã, um símbolo de Satanás, é retratado como tendo um “dupla rédea”:
Consegues tirar o leviatã com um gancho? ou a sua língua com uma?... Não esconderei as
suas partes, nem o seu poder, nem a sua proporção... Quem pode descobrir a face da sua
veste? ou quem pode chegar até ele com o seu dupla rédea (Jó 41:1, 11, 13 KJV, grifo
nosso)?
A rédea é um instrumento usado para dirigir, guiar um cavalo. A “dupla rédea” que Satanás usa
para dirigir e guiar a mente humana é sua lei moral de recompensa e punição—um díada. O díada é
uma coisa que consiste em dois elementos opostos. Curiosamente, o cavalo é uma metáfora bíblica
para a igreja. Quantas vezes os religiosos em geral têm sido dirigidos pela “dupla rédea” de Satanás,
pensando que eles estão sendo conduzidos por Deus?
Jesus não usa um rédea para nos dirigir. Ele nos junta com Ele—nós caminhamos lado a lado
em um relacionamento próximo. Seu “jugo é fácil” (Mateus 11:30), porque Seu jugo é Sua lei do
amor ágape, que é a misericórdia e graça.
Tudo isso nos dá uma nova compreensão da perfeição que Lúcifer tinha antes que a iniqüidade
foi encontrada nele. Lembre-se de que antes de pecar ele era “inteiro”—ele tinha um caráter
indivisível. Ágape tinha-o feito tâmıym, perfeito, moralmente inteiro, completo, cheio, moralmente
imaculado, sem mácula ou mancha, correto, ele era um ser cheio de integridade e verdade. A
iniqüidade, com sua mistura do Bem e do Mal, fez com que ele desenvolvesse uma personalidade
dupla e dividida. Tornou-se o oposto de tâmıym: dividido, parcial, fraturado, dualista, volátil, confuso
e violento; ele tornou-se um acusador e condenador.
Porque a iniqüidade está dividida em Bem e Mal, transformou Lúcifer num personagem de duas
faces—um hipócrita, um falso personagem. Transformou-o num Jekyll e num Hyde. Agora Lúcifer
cruza facilmente entre o Bem e o Mal, dependendo do que as circunstâncias exigirem. Isto significa
que ele tem um lado aparentemente bom e um lado mau; mas devemos sempre ter em mente que
seu Bem ainda é mau, porque não é ágape.
A Árvore da Vida de Deus não tem tal dualidade—ela representa um princípio singular (haplotes
en grego), o princípio unitário e imutável do amor ágape. O ágape é uma Mônada, referindo-se ao
número um. A característica proeminente do caráter de Jesus é esta singularidade—a coisa sobre a
qual Satanás enganou Eva. Isto dá maior significado ao “primeiro de todos os mandamentos”, como
citado por Jesus:
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O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel; O Senhor nosso Deus é um só
Senhor (Marcos 12:29, grifo nosso).
Jesus estava citando Moisés, que tinha dito:
“Ouve, ó Israel: 'O Senhor nosso Deus, o Senhor é um só (Deuteronômio 6:4, grifo do
autor).
O número um aqui em hebraico refere-se à singularidade de Deus, Seu caráter imutável. Este é
“o primeiro de todos os mandamentos” porque pode nos ajudar a distinguir o verdadeiro Deus de
todos os falsos deuses deste mundo que têm um caráter duplo de Bem e Mal.

……….
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PUNIÇÃO E RECOMPENSA

PUNIÇÃO
Não forneceremos uma explicação completa do sistema de recompensa e punição de Satanás
aqui neste livro; antes, direcionaremos o leitor ao nosso primeiro livro, Deus em Julgamento:
Desmascarando a Demonização de Deus. Ali, a mecânica e o funcionamento deste sistema já foram
explicados em grande detalhe.
O castigo é o braço direito da lei moral de Lúcifer. O castigo é manifestamente violento. Satanás
não pode manter a ordem sem punição arbitrária, e a punição arbitrária não pode existir sem a
violência.
A idéia do castigo como meio de manter a ordem foi uma reação contra o amor ágape, uma
rejeição do amor incondicional, da misericórdia e do perdão porque Satanás acreditava que estes
eram fracos demais para manter a ordem. Ele também via o castigo, embora violento, tanto como
um dissuasor como um instrumento de ensino.
O castigo pode assumir várias formas diferentes, mas por natureza é sempre violento. Pode ser
expresso como ameaça, através da violência verbal ou física, corporal. Ou pode ser posto em prática
através do ostracismo, da imposição de penalidades, de sanções, de demoções ou da vergonha. Há
todo tipo de métodos “corretivos” negativos que Satanás usa para provocar mudanças “positivas”
de comportamento em seus súditos. Como membros ativos de seu sistema, tudo o que precisamos
fazer é olhar para nós mesmos para ver como ele tem sido usado em nós ou por nós.
O castigo físico é a forma mais visível de violência, a pena de morte sendo a mais drástica.
Formas mais subtis, chamadas de agressão passiva, podem parecer pacíficas, mas são tão prejudiciais
e letais quanto a força ostensiva. A violência pode vir na forma de rejeição, tratamento silencioso,
maledicência, fofoca, assassinato de caráter, mentira, roubo, abuso emocional e psicológico, etc... E
tudo isso pode ser usado com várias gradações e/ou combinações dos métodos anteriores também.
Sejam quais forem, as medidas punitivas de Satanás são cruéis, rudes, agressivas e prejudiciais
aos seres humanos. Foi assim que ele destruiu “seus santuários”, “seu” povo. E quando nós mesmos
usamos seus métodos destrutivos, não só ferimos os outros, mas também a nós mesmos, porque o
uso da crueldade nos obriga a fazer atos malignos.
O castigo está completamente fora do vocabulário de Deus, porque Deus é misericordioso—
Ele perdoa ad infinitum. Os caminhos de ensino de Deus são sempre caminhos de justiça. Isto
significa que eles nunca são violentos, porque a violência é uma parte intrínseca da iniqüidade que
surgiu em Lúcifer.
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Muitos pais castigam seus filhos porque acreditam que a Bíblia promove o castigo infantil. Esta
crença é baseada no ditado comum “poupe a vara e estrague a criança”. Esta não é uma frase literal
bíblica, mas é baseada em um ditado tirado do Livro de Provérbios:
Aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama, disciplina-o
prontamente (Provérbios 13:24).
Infelizmente, a maioria dos pais tem entendido mal o significado bíblico da vara e como
resultado usam várias formas de castigo físico para forçar seus filhos ao bom comportamento. A
vara era um instrumento usado pelo bom pastor para guiar as ovelhas, não para magoá-las de forma
alguma. A vara aqui é a mesma vara mencionada no Salmo 2:9 e Apocalipse 2:26-27. Em cada uma
destas passagens a “vara de ferro” se refere à natureza inquebrantável da lei eterna do amor ágape de
Deus, como revelado por Jesus Cristo. Jesus é o Bom Pastor. Ele nunca usou uma vara literal para
punir ninguém.
O que estamos realmente fazendo toda vez que usamos violência contra uma criança? Estamos
a ensinar-lhe que a violência é a melhor maneira de resolver um problema. Em última análise,
estamos a ensinar as nossas crianças a serem violentas. Qual é a alternativa, você pode perguntar? O
caminho de Deus é a melhor opção. Como é que Deus ensina? Ele ensina-nos mostrando causa e
efeito. Nós precisamos sentar com nossos filhos e raciocinar com eles, mostrar-lhes o que
aconteceria se eles escolhessem um certo curso de ação. Mostre-lhes as consequências do seu
comportamento negativo; ore com eles e por eles. Se eles persistirem em ir na direção errada,
devemos permitir que eles colham as conseqüências de suas ações. Estes são princípios amplos que
podem ser usados em todas as idades. Devemos respeitar os nossos filhos e a sua liberdade de
escolha.
É assim que Deus lida conosco—Ele nos adverte, e depois nos permite escolher o caminho a
seguir. E Ele sempre nos permite colher o que semeamos. Se Ele não o fizesse, Ele estaria violando
a nossa liberdade. Mas se nos voltarmos para Deus e Seus caminhos, Ele nos aceita
incondicionalmente e nos cura.
Não há absolutamente nenhuma violência no amor ágape. Qualquer violação da lei de amor de
Deus é violência. É por isso que Tiago diz que se quebrarmos um mandamento, quebramos todos
eles. Se de alguma forma violamos a lei de amor de Deus na dimensão horizontal, ou seja, para com
um ser humano, somos culpados de violência, mesmo que isso não o pareça. Sempre que
prejudicamos alguém, estamos a ser violentos para com eles. Roubar é violência. Adultério é
violência. O mesmo se aplica se lidamos com os nossos pais de forma maléfica e injusta. Matar,
destruir a vida, em qualquer forma, dar falso testemunho e cobiçar—tudo isso é violência. Como
todas essas coisas estão ferindo ou destruindo alguém, elas são, portanto, inerentemente violentas.
Quando deixamos de usar os métodos de recompensa e punição de Satanás e começamos a usar
o princípio do amor incondicional de Deus, então deixamos de infligir violência física, psicológica e
emocional aos outros. Em vez disso, o bem-estar deles se torna nossa preocupação e nos
preocupamos com o bem-estar deles mesmo às custas do nosso próprio bem-estar. Esse é o
exemplo de Jesus.
Não há punição no sistema de amor incondicional de Deus. Enquanto permanecermos sob a
Sua lei de amor, não há punição de dentro dela. Se nos retirarmos da proteção do amor ágape de
Deus, então, automaticamente nos tornaremos súditos do reino de Satanás. Então, de dentro do
reino do Conhecimento do Bem e do Mal, estamos sujeitos à punição. Satanás nos faz pensar que é
Deus quem está nos castigando, mas não é esse o caso.
Um dos maiores enganos de Satanás é usar a violência em nome do bem—a idéia de que a
violência é uma necessidade para produzir bons resultados. O conceito de “guerra justa”, por
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exemplo, se enquadra nessa categoria. O livro de Maquiavel, O Príncipe, explica muito bem a
mentalidade de Satanás sobre a necessidade de um governo que controla por meio da violência.
RECOMPENSA
O braço bom da lei de Lúcifer do Bem e do Mal é o sistema de recompensa. Assim como o
castigo, seu reino não poderia sobreviver sem o elemento de recompensa de sua lei.
Lúcifer se opôs ao princípio de governo de amor incondicional do Criador porque acreditava
que a bondade deveria ser condicional e baseada na bondade do recebedor. Assim, ele criou um
sistema de mérito condicional, um equilíbrio entre virtude e vício. O Bem do Bem e do Mal é um
Bem condicional que muda de acordo com as circunstâncias. Uma pessoa cujo caráter é guiado pela
lei moral do Bem e do Mal é instável; o seu caráter varia de acordo com as condições dos outros.
O Bem da Árvore de Satanás é uma falsificação do amor de ágape— ele é um joio. É um falso
amor porque é condicional. Ele é sujeito à mudança em qualquer situação. Ele é arbitrário, o que
quer dizer que é sujeito à discrição ou caprichos de cada um. O amor baseado nesta árvore é
passageiro, impermanente, mutável e pode mudar a qualquer momento do amor para o ódio. Este
Bem promove o egoísmo, pois é baseado em recompensas. Esta é a razão do coração humano ser
egocêntrico e orientado para si mesmo, que busca os melhores resultados para si mesmo,
procurando maximizar seus benefícios egoístas mesmo às custas dos outros. Este sistema de
recompensas também é culpado pelo orgulho de Lúcifer, como em breve veremos.
Satanás se revestiu de um manto de luz para melhor enganar. Ele oferece recompensas
arbitrárias, incentivos, prêmios e até mesmo concede desejos a fim de manter as pessoas em ordem.
Seu sistema dança um taco de cenoura diante dos nossos olhos, a fim de nos motivar a sermos bons.
Por esta razão, nossa bondade fica completamente aquém da verdadeira bondade. Nós fazemos o
Bem porque desejamos uma recompensa, não porque somos intrinsecamente bons. Estamos
condicionados a comportar-nos bem para que possamos ganhar uma barra de chocolate.
Com que frequência fazemos coisas boas por motivos egoístas e ocultos? Quantas vezes nos
impedimos de fazer algo de bom porque não há ganho nisso? Quantas vezes fazemos amizade com
os outros porque eles satisfazem as nossas necessidades, ou temos algo que queremos, como fama,
dinheiro ou status? Mesmo as pesadas decisões, como o casamento, são muitas vezes tomadas de
uma perspectiva egoísta. E quanto às fachadas que colocamos, quando dentro de nós espreita
alguma agenda egoísta, da qual, muitas vezes, até desconhecemos nós mesmos?
O sistema de recompensa de Satanás também promove o orgulho. Ele o faz maximizando a
exposição de boas obras, de modo a nos influenciar a fazer coisas boas. Este sistema honra o
fazedor de boas obras, não só com recompensas arbitrárias, mas também com reconhecimento e
aceitação arbitrária. Os virtuosos são aplaudidos por todo o mundo, que se maravilha com a sua
magnanimidade. E aqueles que assistem tornam-se invejosos e cobiçam a mesma atenção. Alguns
são motivados a alcançar tanto quanto seus ídolos, e não cessam de trabalhar até que também eles se
tornem o centro da atenção e do reconhecimento.
A psique humano egoísta deseja reconhecimento e aplausos e faz de tudo para satisfazer a sua
necessidade de se elevar e distinguir-se acima dos outros. Esta condição existe por causa da lei do
Bem e do Mal. É este sistema de recompensas arbitrárias que promove um ambiente de competição,
orgulho e auto-exaltação. Assim, agora é fácil ver como o orgulho de Lúcifer surgiu no início; seu
próprio sistema o encheu de orgulho.
É também por isso que o voluntariado e a doação para instituições de caridade e causas dignas
se tornou uma coisa tão popular. Muitas universidades nem sequer consideram um candidato que
não tenha doado horas de serviço caritativo. Não há nada de errado com o serviço caritativo—o
motivo, no entanto, é o que o torna Bom ou Ágape. Somos caridosos por razões egoístas, ou por
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amor e preocupação com os oprimidos? A última forma de egoísmo é a de buscar a máxima
recompensa possível, mesmo que essas recompensas sejam simplesmente reconhecimento e aplauso.
Quando operamos pelo Bem de Satanás, podemos não fazer nenhum mal evidente a ninguém,
mas num momento crucial, quando confrontados com o perigo, buscaríamos nossa própria proteção
acima dos outros. Também usaríamos, muito provavelmente, quaisquer meios violentos necessários
para alcançá-la. O ego se torna a coisa mais portante, e as dificuldades dos outros deixam de ser
nossa preocupação.
Quando acreditamos na lei moral do Bem e do Mal, sempre julgamos nosso sucesso em
comparação com os outros. Tornamo-nos extremamente conscientes da nossa posição na escada do
sucesso, e faremos qualquer coisa para subir ao topo, mesmo que à custa dos outros. O Eu se torna
todo o nosso foco, e em nossa própria visão, somos sempre bons, e quem nos ameaça é mau.
Podemos mascarar e esconder as nossas verdadeiras ambições egoístas, fazendo obras “boas”, mas
mesmo assim permanecemos egoístas. Quanto mais recompensas adquirirmos, maior é o nosso
próprio valor que se eleva na nossa estima. Este sistema de recompensa cria todas as escadas
hierárquicas do mundo. Orgulho, auto-exaltação, egoísmo, competição, cobiça e inveja—tudo surge
deste sistema hierárquico inserido na lei do Bem e do Mal.
É fácil entender como o caos, a destruição e a morte resultam do Mal, mas como resultam do
Bem? Resultam sim, quando o Bem é motivado pelo egoísmo. Ao unir-se ao Mal, este Bem não é
nada bom. O Bem presente no princípio do Bem e do Mal é antitético à própria essência do amor
ágape de Deus.
Deus é altruísta. Seu amor é puro, não misturado com motivos egoístas. Ele nem sequer
hesitaria dar Sua própria vida—a Sua vida eterna por nós. Nós, por outro lado, mataríamos facilmente
alguém a fim de conseguir o que queremos. Passaríamos facilmente por cima da cabeça de alguém
para assegurar uma posição cobiçada. Sem um segundo pensamento, podemos egoisticamente
causar uma destruição horrível em nome de algo bom. Assim, o Bem do Bem e do Mal é tão
incompatível e irreconciliável com Deus quanto o seu homólogo, o Mal, o é.

……….
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A VIOLÊNCIA

Lúcifer estava cheio de violência dentro de si porque a sua lei da iniqüidade é violenta. A
iniqüidade depende da violência e da força, porque ela é imposta arbitrariamente sobre nós; não
temos escolha na matéria. Ela também é violenta por causa do novo conceito estranho, o castigo,
que Lúcifer introduziu no universo. Como a iniqüidade não funciona pelo poder do amor ágape, sua
única alternativa é usar a força através de recompensas e punições. Considere a seguinte citação:
Os princípios do caráter de Deus foram o fundamento da educação constantemente mantida
diante dos anjos celestiais. Esses princípios eram a bondade, a misericórdia e o amor. A luz
que se evidenciava era para ser reconhecida e livremente aceita por todos os que ocupavam
posições de confiança e poder. Eles deveriam aceitar os princípios de Deus e, através da
apresentação da verdade e da justiça, convencer a todos que estavam a seu serviço. Este era
o único poder a ser usado. A força nunca deve entrar em jogo. Todos aqueles que
pensavam que sua posição lhes dava poder para comandar seus semelhantes, e controlar a
consciência, devem ser privados de sua posição; pois este não é o plano de Deus (RH, 7 de
setembro de 1897 par. 8, grifo nosso).
Satanás estava em uma posição de poder, e como um portador de luz, ele costumava apresentar
verdade e justiça sem força. Mas a dada altura ele começou a acreditar que a imposição e o controle
eram necessários. Assim ele concebeu seu sistema dualista de recompensa e punição. Sendo o
aplicador deste novo sistema moral, Satanás tornou-se um ditador, e como resultado, ele se tornou
“cheio de violência interior”. Isto explica porque o seu trono não tem absolutamente nenhuma
comunhão com Deus (Salmo 94:20), que governa por ágape amor, misericórdia, liberdade, justiça e
bondade.
Se Jesus é a autoridade final sobre o caráter de Deus, e segundo a Bíblia Ele é, então não há
violência nenhuma em Deus. Isaías nos diz claramente que, independentemente das aparências (como na
limpeza do templo e na maldição da figueira), Jesus não teve absolutamente nenhuma violência
n’Ele:
E fizeram a Sua sepultura com os ímpios—mas com os ricos na Sua morte, porque Ele não
tinha feito violência, nem havia engano na Sua boca (Isaías 53:9).
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A “iniqüidade” nos faz perder completamente errar o alvo em relação ao caráter de Deus, porque
nos faz pensar que Deus age por meio da dualidade confusa do Bem e do Mal. O Conhecimento do
Bem e do Mal tem distorcido nossas mentes para acreditar que Deus usa a violência e a força através
de recompensas e castigos arbitrários, a fim de nos conduzir, controlar e corrigir.
O sistema violento de Satanás foi uma reação à não-violência de Deus; foi um repúdio à lei de
amor não-violenta de Deus. Ele se encheu de violência interior, porque ele acreditava que a força era
necessária para que houvesse harmonia e estabilidade.
Da perspectiva de Satanás, o amor incondicional era fraco, impraticável, inoperante e irrealista,
especialmente quando confrontado com o mal. Ele não acreditava que o amor fosse forte o
suficiente para manter as coisas em estado de ordem. Ele poderia muito bem ter olhado para sua
própria situação e dito a Deus: “Sua lei de amor pode funcionar em um mundo perfeito, mas agora
que introduzi um sistema contrário ao Seu, o que fará a Sua lei de amor? Como você vai lidar com
alguém como eu, sem usar a força?”
Mas Deus é contra a violência—Ele rejeita-a completamente. E se olharmos por baixo da
superfície, veremos que isso é verdade em toda a Bíblia. Vamos ver alguns exemplos. A Bíblia diz
que os antediluvianos eram corruptos e cheios de violência.
A terra também era corrupta diante de Deus, e a terra estava cheia de violência (Gênesis
6:11, grifo do autor).
De acordo com o Dicionário de Strong, a palavra “corrupto”—Shâchath—significa “decadência,
ruína, destruição, perecer, derramar, estragar, fazer um desperdício total”. Esta é uma descrição da
violência. Biblicamente falando, então, a corrupção é equivalente à violência. Foi a violência que
corrompeu as pessoas que viviam antes do dilúvio. Satanás “corrompeu sua sabedoria”—o puro
amor ágape que ele tinha—porque ele inventou a violência. Assim, se voltarmos à declaração anterior
que diz que o tráfico de Lúcifer era “um emblema da administração corrupta”, entenderemos que a
palavra “corrupto” aqui é equivalente à palavra “violento”—então“tráfico” é um emblema de uma
administração violenta. {4BC 1163.7}
E não devemos esquecer que a serpente corrompeu a mente de Eva “da simplicidade de Jesus
Cristo”—da sua singeleza, do seu caráter absolutamente não-violento do amor ágape. Isaías
descreveu a raça humana como uma “nação pecadora, um povo carregado de iniqüidade, uma raça
de malfeitores, filhos corruptores (Isaías 1:4, grifo do autor)”!
Veja novamente a seguinte citação com este novo significado—a violência acrescentada à palavra
“corrupto:”.
Os princípios do trabalho de Satanás no céu são os mesmos princípios pelos quais ele
trabalha através de agentes humanos neste mundo. É através destes princípios corruptores
[PRINCÍPIOS VIOLENTOS] que todo império terrestre e as igrejas têm sido cada vez
mais corrompidos [TORNANDO-SE VIOLENTOS]. É através do funcionamento destes
princípios que Satanás engana e corrompe o mundo inteiro desde o início até o fim. Ele
continua este mesmo trabalho de política, originalmente iniciado no universo celestial. Ele
está energizando o mundo inteiro com sua violência com a qual ele corrompeu o
mundo nos dias de Noé {4BC 1163.8, grifo nosso}.
Observe também como outros mundos viram o dilúvio:
Os habitantes santos de outros mundos observavam com o mais profundo interesse os
eventos que aconteciam na Terra. Na condição do mundo que existia antes do Dilúvio
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eles viram ilustrados os resultados da administração que Lúcifer havia se esforçado
para estabelecer no céu, rejeitando a autoridade de Cristo e pondo de lado a lei de
Deus. Naqueles autoritários e arbitrários pecadores do mundo antediluviano, eles viram os
súditos sobre os quais Satanás exercia influência. Os pensamentos dos corações dos homens
eram apenas maus continuamente. Gênesis 6:5. Toda emoção, todo impulso e imaginação
estavam em guerra com os princípios divinos de pureza, paz e amor. Foi um exemplo da
terrível depravação resultante da política de Satanás de remover das criaturas de Deus a
restrição de Sua santa lei {PP 78.4, ênfase acrescentada}.
“A condição do mundo que existia antes do Dilúvio” foi o resultado “da administração que
Lúcifer se esforçara por estabelecer no céu, rejeitando a autoridade de Cristo e pondo de lado a lei
de Deus”. Qual era a condição do mundo antes da enchente? “Os pensamentos dos corações dos
homens eram apenas maus continuamente.” Ao pôr de lado a lei não violenta de Deus do amor
ágape e ao instituir sua lei moral do Bem e do Mal, Satanás criou um mundo cheio de violência. Esta
violência foi o que provocou o dilúvio. Como, especificamente? Nós não sabemos. Mas sabemos o
seguinte: que as pessoas que viviam antes do dilúvio eram gigantes físicos e intelectuais. Eles
também viviam quaze de mil anos de idade. Quem sabe que tipo de tecnologias poderiam ter
desenvolvido que poderiam ter provocado o dilúvio?
Quando olhamos para o nosso mundo hoje, vemos um enorme potencial de destruição nas
mãos da humanidade, que é influenciada por Satanás. Sabemos que a Terra nunca mais será
destruída pela água—as condições para que isso aconteça já não existem mais. O dossel da água
acima e o intrincado sistema de irrigação subterrânea que Deus tinha projetado abaixo, ambos foram
quebrados, causando a inundação. Mas nós sabemos que a próxima destruição mundial será pelo
fogo, e não precisamos de um “ato de Deus” para que isso aconteça. Nós temos poder de fogo
suficiente (criado por seres humanos que aceitaram a teoria de Satanás que a violência é necessária
para nossa própria proteção) para destruir a Terra muitas vezes.
Jesus previu que nossos dias, que são os últimos dias, seriam como os dias de Noé. Ele disse que
as mesmas condições existiriam: 1. A intemperança e 2. Relações humanas caóticas (casamentos
múltiplos, incesto, adultério, promiscuidade, confusão de gênero).
“Mas como foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem”. Pois
como nos dias anteriores ao dilúvio, eles estavam comendo e bebendo, casando-se e dando
em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca” (Mateus 24:37-38).
Esta desintegração do tecido social/familiar que Deus tinha concebido como uma bênção para
nós também era evidente antes do dilúvio:
E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na face da terra, e lhes
nasceram filhas, os filhos de Deus viram as filhas dos homens que elas eram justas; e
tomaram para si esposas de tudo o que escolheram (Gênesis 6:1-2).
Estes dois motivos, a intemperança e a ruptura da família, fariam com que o nosso mundo fosse
novamente cheio de violência em uma escala global. Não é difícil ver como a nossa própria violência
pode nos destruir.
Mas digamos que Deus destruiu o mundo através do dilúvio. Há aqui algumas enormes
contradições. Qual foi a razão do dilúvio de acordo com a Bíblia? Não foi o fato de as pessoas serem
violentas o tempo todo, continuamente?
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Então o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda intenção dos
pensamentos do seu coração era apenas maligna continuamente (Gênesis 6:5).
Faz sentido que Deus usasse mega uma violência como o dilúvio—muitas vezes mais força do
que qualquer ser humano é capaz de fazer, para punir o povo por ser violento? Será Deus um tirano
contraditório, ilógico e irracional? Como Ele poderia nos punir por usar algo que Ele mesmo usa em
uma escala exponencialmente maior? Alguns, a fim de defender sua posição, diriam que quando
Deus usa a violência não é violência, mas sim misericórdia. O que se pode dizer contra um
argumento tão irracional?
Além disso, que tipo de solução foi a inundação? Será que Deus usa soluções que não
funcionam? O dilúvio realmente resolveu o problema da violência na terra? Nós sabemos que não;
sabemos que a violência e a iniqüidade foram novamente perpetuadas na terra após o dilúvio, através
das próprias pessoas que foram salvas—e isso, apenas oito delas.
Então, o que fazemos de versos como este:
Então, disse Deus a Noé: O fim de toda carne é vindo perante a minha face; porque a terra
está cheia de violência; e eis que os desfarei com a terra (Gênesis 6:13).
O que aconteceria se olhássemos para isto de outra forma... Digamos que Deus poderia prever
que através da violência a humanidade estava de alguma forma prestes a pôr em movimento uma
catástrofe mundial... Digamos que Ele podia ver um vazamento aqui e ali no incrível sistema
aquático que Ele mesmo tinha concebido...E digamos que Ele se sentou e fez alguns cálculos
matemáticos simples numa fracção de milissegundos...Afinal, Deus é um génio... E digamos que Ele
podia ver que o belo e perfeito planeta que Ele tinha criado estava chegando a um ponto de
viragem...E digamos que Deus olhou para baixo e quando Ele olhou para todas as pessoas na terra e
viu que o “fim de toda carne é vindo perante” a sua face…e aí então Ele escolheu um homem que
“O temia”...Um homem que estava aberto para ouvir a pequena voz de Deus e levá-la a sério. E
Deus disse a ele: “Noé, constrói um barco porque as coisas vão desmoronar-se em breve.”
Deus tentou salvar o maior número possível de pessoas através de Noé. Mas apenas oito
atentaram ao aviso. Deus estava a tentar salvar, não destruir. Ele podia ver que em cento e vinte
anos a barragem ia literalmente romper-se... Mas como com tudo o que aconteceu no Antigo
Testamento, Deus recebeu a culpa pela destruição. Satanás e seus princípios trabalhando através da
humanidade fizeram seu trabalho, e Deus recebeu a culpa.
Mas vejamos outro exemplo. Sabemos que a história dos filhos de Israel saindo do Egito e
entrando em Canaã é um tipo de saída do pecado dos princípios de Satanás e a entrada no reino de
Deus—a entrada nos princípios de Deus. Se estudarmos o livro de Hebreus, que resume o que
aconteceu no êxodo, saberemos que foi a violência que desqualificou a geração mais velha dos filhos
de Israel de entrar em Canaã, que era a Terra Prometida. O escritor diz:
Acautelai-vos, irmãos, para que não haja em nenhum de vós um coração maligno de
incredulidade ao afastar-se do Deus vivo [O DEUS DA VIDA DA ÁRVORE DA VIDA];
mas exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto é chamado 'hoje', para que nenhum de
vós se endureça através do engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo
se mantivermos firme até o fim o início da nossa confiança, enquanto se diz: 'Hoje, se
quiserdes ouvir a Sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião [O
EXÓDO]'. Por que quem, tendo ouvido falar, se rebelou? De facto, não foram todos os que
saíram do Egito, liderados por Moisés? Com quem Ele ficou zangado durante quarenta
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anos? Não foi com os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou
Ele que eles não entrariam no Seu repouso, mas àqueles que não obedeceram? Assim vemos
que não podiam entrar por causa da incredulidade (Hebreus 3:12-19, grifo do autor).
Aqui aprendemos que aqueles “cujos cadáveres caíram no deserto” pecaram. Qual foi o pecado
deles? Eles não obedeceram. Como eles não obedeceram? Eles não acreditaram. Em que é que eles
não acreditaram? O escritor termina ali, simplesmente dizendo que eles não podiam entrar na Terra
Prometida porque não acreditavam. E ele iguala entrar na Terra Prometida a entrar no descanso de
Deus. Então, o que devemos pensar disso?
Uma vez que começamos a investigar as palavras em si, encontramos clareza. A palavra grega
usada aqui para “cadáveres”, por exemplo, é kolon, que significa “um membro do corpo (como se
tivesse sido cortado): -- carcaça,” (Strong's Concordance). Kolon vem da palavra kolazo, que significa
“propriamente, para reduzir, ou seja (figurativamente) para castigar (ou reservar para infligir): punir”
(Strong's Concordance). Estas definições implicam que a causa de morte destes “cadáveres” foi a
violência de alguma forma—os membros destes cadáveres foram cortados!
O que diz o Antigo Testamento que foi a razão para esta geração mais velha não ter entrado em
Canaã? Moisés escreveu:
E o tempo que levamos para vir de Kadesh Barnea até atravessarmos o Vale do Zerede foi
de trinta e oito anos, até toda a geração dos homens de guerra ser consumida do meio
do campo, tal como o Senhor lhes tinha jurado. Pois de fato a mão do Senhor estava contra
eles, para destruí-los do meio do acampamento até que fossem consumidos. Assim foi,
quando todos os homens de guerra finalmente pereceram do meio do povo, que o
Senhor falou comigo, dizendo: “Este dia, você deve atravessar em Ar, o limite de Moab. E
quando te aproximares do povo de Amom, não o molestes nem te intrometas com ele, pois
não te darei nenhuma das terras do povo de Amom como possessão, porque a dei aos
descendentes de Ló como possessão” (Deuteronômio 2:14-19, grifo do autor).
Trinta e oito anos de guerra. No final deste período, todos os homens de guerra tinham morrido
através da violência—na guerra. Como é que o Senhor consumiu estes homens? Como é que Ele os
“destruiu do meio do campo”? Dando-lhes a liberdade de fazer o que queriam fazer, isto é, entrar
em guerra... “Assim foi, quando todos os homens de guerra finalmente pereceram do meio do
povo...”
Há uma segunda passagem que fala sobre estes homens de guerra. Está escrita no Livro de
Josué:
Porque os filhos de Israel caminharam quarenta anos no deserto, até que todo o povo que
era homem de guerra, que saiu do Egito, foi consumido, porque não obedeceu à voz
do Senhor—a quem o Senhor jurou que não lhes mostraria a terra que o Senhor tinha
jurado aos seus pais que nos daria, “uma terra que mana leite e mel”. Então Josué
circuncidou seus filhos quem ele levantou em seu lugar, pois eram incircuncisos, por não
terem sido circuncidados no caminho (Josué 5:6-7, grifo do autor).
Aqui vemos como esses homens de guerra “não obedeceram à voz do Senhor”—eles se
envolveram em guerra, o que não era a vontade do Senhor. Nunca foi a intenção de Deus que eles
se engajassem na guerra para começar. Mas o que poderia fazer um Deus que da liberdade, senão
permitir-lhes sofrer as consequências da sua própria violência? Eles não podiam entrar, como diz o
Livro de Hebreus, por causa da incredulidade no “Deus vivo”—incredulidade no Deus da vida. Eles
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acreditavam em um deus violento, o deus da morte e da destruição; eles acreditavam em Satanás. Ele
era o deus deles.
Canaã era a Terra Prometida. Era uma região literal, geográfica. Mas era também uma metáfora
para algo muito maior: para o reino de Deus. Canaã é um símbolo dos princípios de justiça de Deus,
Sua lei de amor ágape, Seus caminhos sem violencia. Todos os que acreditam na violência e vivem
por ela não podem herdar o reino sem violencia de Deus. Todos os que rejeitam a violência já estão
no reino de Deus. Canaã foi uma metáfora do descanso prometido por Deus para o coração
humano, um descanso que só pode vir de conhecer Deus como Ele realmente é—um Deus de amor
infinito, incondicional, imparcial, no qual não há violência alguma. A Bíblia descreve como será esse
reino:
E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o
filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a
ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão; e o leão comerá palha como o boi. E
brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova
do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade,
porque a terra se encherá do conhecimento do SENHOR, como as águas cobrem o
mar (Isaías 11:6-9, grifo do autor).
“O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos,
O leão comerá palha como o boi,
E o pó será a comida da serpente.
Não farão mal nem destruirão em todo o Meu santo monte”, diz o Senhor (Isaías
65:25, grifo do autor).
E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos; e estes converterão
as suas espadas em enxadões e as suas lanças, em foices; não levantará espada nação contra
nação, nem aprenderão mais a guerrear (Isaías 2:4, grifo do autor).
E julgará entre muitos povos e reprenderá poderosas nações até mui longe; e converterão
as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices; uma nação não levantará a
espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra (Miquéias 4:3).
Os cadáveres dos homens de guerra foram espalhados no deserto, desmembrados, cortados,
porque tentavam entrar em Canaã através da violência. Eles destruíram a si mesmos e àqueles ao seu
redor. Eles eram culpados de “um coração maligno de incredulidade”—não acreditando em um
“Deus vivo”—o Deus da vida que não é um Deus violento. Foi depois que todos eles estavam
mortos que Deus basicamente disse a Josué: “Agora, atravesse e tome posse da terra”.
Outro exemplo do Antigo Testamento é Jonas. Ele foi enviado para avisar os ninivitas que a
destruição estava chegando a menos que eles mudassem de seus maus caminhos. Repare na sua
mensagem:
E ele [O REI] fez com que fosse proclamada e publicada através de Nínive pelo decreto do
rei e dos seus nobres, dizendo: Nem homem nem animal, nem gado, nem rebanho, provem
coisa alguma; não se alimentem, nem bebam água; mas homem e animal sejam cobertos de
saco, e clamem poderosamente a Deus; sim, convertam-se cada um do seu mau
caminho, e da violência que está nas suas mãos” (Jonas 3:7-8, grifo do autor).
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João Batista tinha a mesma mensagem que Jonas. Repare no que ele disse, imaginem, aos
soldados:
E os soldados também o exigiram, dizendo: E o que faremos? E ele lhes disse: A ninguém
façais violência, nem acuseis falsamente ninguém; e contentai-vos com o vosso
salário (Lucas 3:14, KJV, grifo do autor).
Jesus tinha isto a dizer sobre João:
E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos
o tomam pela força (Mt 11:12, KJV, grifo do autor).
O que Jesus estava dizendo? Ele poderia estar dizendo que os violentos querem um Deus
violento? Que os violentos infligem violência ao Reino de Deus porque o que eles querem é um
Deus de violência? Mas note também o que Ele diz sobre João Batista:
Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João (Mt 11,13).
O que Jesus quis dizer com isso? Será que talvez todos os profetas até João acreditavam que
Deus era violento, e foi por isso que atribuíram a violência a Deus? Jesus continua a dizer que João
era mais do que um profeta:
Mas o que você saiu para ver? Um profeta? Sim, eu lhe digo, e mais do que um profeta. Pois
este é aquele de quem está escrito: “Eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, que
preparará o teu caminho diante de ti” (Mateus 11:9-10).
João era um “mensageiro” com uma mensagem direta de Deus. Sua mensagem apontava para o
Cordeiro—uma criatura sem violencia, para que pudéssemos vê-lo como a representação de um
Deus não-violento.
O salmista escreve o seguinte a respeito da violência:
O Senhor prova o justo, mas o ímpio e o que ama a violência Ele odeia a sua alma (Salmo
11:5 KJV, ênfase acrescentada)
E Salomão, falando em sabedoria, afirma:
“Não entres no caminho dos ímpios e não te metas no caminho dos homens maus. Evite-o,
não passe por ele, afaste-se dele e passe. Porque não dormem, a não ser que tenham feito
maldade; e o seu sono é-lhes tirado, a menos que façam cair alguns. Porque comem o pão da
maldade, e bebem o vinho da violência. Mas o caminho dos justos é como a luz brilhante,
que brilha cada vez mais até o dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão;
eles não sabem no que tropeçam (Provérbios 4:14, grifo do autor).
Os demônios, que vivem pela lei moral do Bem e do Mal de Satanás, estão imbuídos de
violência, e seu comportamento mostra isso:
Quando Ele chegou ao outro lado, ao país dos gergesenos, encontraram-se com Ele dois
homens possuídos por demônios, saindo dos túmulos, excessivamente ferozes, para que
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ninguém pudesse passar por ali. E de repente eles gritaram, dizendo: “O que temos nós a ver
contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?” Agora,
uma poco afastado deles estava uma manada de muitos porcos a alimentarem-se. Então os
demónios imploraram-Lhe, dizendo: “Se nos expulsar, permita-nos ir para a manada de
porcos”. E Ele disse-lhes: “Vão.” Então, quando saíram, foram para a manada de porcos. E
de repente toda a manada de porcos correu violentamente para o mar, e pereceu na
água (Mateus 8:28-32, grifo do autor).
Note que esses homens possuídos por demônios viviam em meio às sepulturas e eram
extremamente ferozes, de modo que ninguém podia passar por ali. Eles estavam cheios de
pensamentos de morte e de morrer—vivendo no meio dos túmulos. Se sentiam mais confortáveis
entre os mortos. Lucas acrescenta mais alguns detalhes à sua condição, mesmo que ele fale de
apenas um homem:
Depois navegaram para o país dos gadarenos, que é o oposto da Galileia. E quando Ele saiu
para a terra, encontrou um certo homem da cidade que tinha demônios por muito tempo. E
ele não usava roupa, nem vivia em casa, a não ser nos túmulos. Quando viu Jesus, gritou,
caiu diante dele, e com grande voz disse: “Que tenho eu a ver contigo, Jesus, Filho do Deus
Altíssimo? Peço-Te, não me atormentes!” Pois Ele tinha ordenado que o espírito impuro
saísse do homem. Pois muitas vezes ele o havia agarrado, e era mantido sob guarda, preso
com correntes e grilhões; e rompeu os laços e foi conduzido pelo demônio para o deserto.
Jesus perguntou-lhe, dizendo: “Qual é o teu nome?”. E ele disse: “Legião”, porque muitos
demónios tinham entrado nele. E imploraram-Lhe que não os mandasse sair para o abismo.
Agora uma manada de muitos porcos estava se alimentando lá na montanha. E imploraramLhe que lhes permitisse entrar neles. E Ele lhes permitiu. Então os demônios saíram do
homem e entraram nos porcos, e a manada correu violentamente pelo íngreme lago e se
afogou (Lucas 8:26-33).
Estas duas passagens também revelam as mentes dos anjos maus. Eles vêem Deus como um
“atormentador”, como alguém que tortura. Suas palavras revelam claramente que essa é a
expectativa deles, que no futuro Deus fará exatamente isso com eles—“ Vieste aqui para nos
atormentar antes do tempo?”
Aqueles que rejeitam que a essência de Deus é o amor ágape, e que Ele não tem violência nEle,
têm “um coração maligno de incredulidade ao se afastarem do Deus vivo”. Eles não estão adorando
o “Deus vivo” que é o Deus da vida. Pelo contrário, o deus deles é o deus da violência e da morte.
Ao se afastarem do “Deus vivo”, eles têm um coração maligno de incredulidade e herdarão a
corrupção, ou seja, a morte.
Tendo dito o mesmo, agora olhe para o que Paulo diz:
Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem
a corrupção herda a incorrupção (1 Coríntios 15:50, grifo nosso).
“Carne e sangue”—uma metáfora da natureza humana caída e mortal do Bem e do Mal—não
pode herdar o reino de Deus. Nem a “corrupção” pode herdar a “incorrupção”. Estas são duas
maneiras de dizer a mesma coisa. Assim, “carne e sangue” é igual a “corrupção” e “o reino de Deus”
é igual a “incorrupção”.
O reino de Deus é a incorrupção eterna da vida, a imortalidade. A carne não pode herdar a
imortalidade porque é impulsionada pelo violento princípio da morte de Satanás, o Bem e o Mal. A
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corrupção só é possível através do princípio de Deus do amor ágape—o princípio da Árvore da
Vida.
De uma perspectiva lógica, então, não pode haver violência, força, intimidação, coerção ou
manipulação no reino de Deus, caso contrário, não só Deus não seria um Deus de amor e liberdade,
mas Ele também não seria um Deus de vida. Se Deus fosse violento, Ele seria corrupto, e como tal
não poderia ter “incorrupção” e imortalidade.
Babilônia, a cidade que representa o reino de Satanás, significa confusão—esta confusão é
causada pela dualidade da sua lei moral do Bem e do Mal. Como consequência, ela também está
cheia de violência. A sua morte é causada pela sua própria violência:
E um anjo poderoso pegou numa pedra como uma grande mó e lançou-a ao mar, dizendo,
assim, com violência, que a grande cidade Babilónia será atirada ao chão e não será
mais encontrada (Apocalipse 18:21, grifo nosso).
Os seguidores de Deus não podem recorrer à violência se quiserem ser verdadeiros seguidores
do “Deus vivo”. Eles não podem usar a violência para atacar ou mesmo para se defenderem. Não
podem recorrer à violência nem mesmo para defender a sua fé ou os seus entes queridos. Se o
fizerem, deixam de ser seguidores de Deus e tornam-se seguidores de Satanás.
A verdade de Deus será desafiada, atacada e sujeita a intenso escrutínio. Afinal de contas, o
mundo ainda está sob o controle do maior inimigo de Deus, aquele que odeia Sua lei de amor. Mas
os verdadeiros seguidores de Deus são motivados pelo amor ágape, e o amor ágape prevalecerá contra
tais ataques. O uso de qualquer violência para defender a Deus e a Sua verdade é uma contradição.
Aqueles que a usam provam por suas ações que têm uma compreensão incorreta ou limitada do
caráter de Deus.
Então, por que a Bíblia retrata um Deus violento? Aqui estão algumas possíveis respostas:
1. Os escritores do Antigo Testamento tinham uma compreensão muito limitada do
grande controvérsia e do caráter de Deus
2. A “verdade presente” é progressiva.
3. Todos os seres humanos são violentos e usam uma linguagem violenta para descrever
Deus.
4. Deus usa nossa linguagem humana violenta, mas a redefine—por exemplo, Jesus
destruiu o diabo ao morrer na cruz: “Porque, como as crianças são participantes da carne e
do sangue, ele próprio também participou do mesmo; para que pela morte destruísse
aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo” (Hebreus 2:14, grifo do autor). Deus
também fala em usar uma espada, mas a Sua é “a espada do Espírito”: “E toma o capacete
da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus” (Efésios 6:17).
5. Toda a violência atribuída a Deus foi perpetrada por nós e pelo autor da violência—
Satanás
6. Quando Deus diz que Ele destruirá os ímpios, Ele quer dizer que Ele honrará os
a escolha do ímpio de ser separado dEle, que é a fonte da vida. Esta é a “ira de Deus”,
como definido por Romanos 1:18-32
7. Deus ensina-nos a “destruir” os nossos inimigos amando-os
8. Deus “destrói” as nações, dando-lhes liberdade e permitindo-lhes que entrem no
domínio do governante que eles escolheram, o Destruidor, Satanás
9. Deus “destrói” o pecado, dando-nos a verdade.
10. Deus nunca combate a violência com violência
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11. Quando dizemos que Deus é violento, estamos fazendo Deus à nossa imagem, e
mostramos que nós mesmos somos violentos, mostrando que queremos um Deus violento.
12. Devemos comparar as Escrituras com as Escrituras (permitir que a Bíblia seja sua
própria expositora) em ordem para entender a linguagem da Bíblia.

……….
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A ORDEM

Pensamos ingenuamente que Satanás só está interessado em causar dano, morte, destruição e
maldade. Este é realmente o resultado final de sua lei moral, mas há mais nele do que se vê. Muito
poucos de nós percebemos que ele se rebelou contra Deus em uma tentativa real de criar algo
bom—de fato, algo melhor do que o que Deus já tinha estabelecido. A ordem é a razão de todo o
seu sistema de recompensa e punição:
Foi o orgulho e a ambição que levou Lúcifer a reclamar do governo de Deus, e a procurar a
derrubar da ordem que tinha sido estabelecida no céu {PP 403.3, ênfase acrescentada}.
Foi pela desobediência aos justos mandamentos de Deus que Satanás e seus anjos haviam
caído. Quão importante, então, que Adão e Eva honrassem aquela lei pela qual somente
era possível manter a ordem e a eqüidade {PP 52.2, grifo nosso}.
Lúcifer procurou “derrubar” a “ordem” do céu. “A ordem que tinha sido estabelecida no céu”
foi feita através da lei de Deus do amor ágape. Por que Satanás buscaria destroná-la? Ele tinha uma
nova ideia, um substituto na mente... uma nova ordem. A sua intenção era criar uma nova e melhor
ordem universal através do sistema de recompensa e castigo. A própria ordem foi a razão da sua
rebelião.
A ordem de Lúcifer foi implementada aqui na Terra, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva
comeram o fruto proibido. Nós temos vivido por esta ordem desde então. Agora mesmo, nesta
época da história do mundo, Lúcifer está dando uma nova face à sua ordem, chamando-a de “Nova
Ordem Mundial”—também conhecida como “Justiça Social”. Muitos têm sido enganados por estes
termos, não percebendo os seus princípios subjacentes. Outros sabem, e têm estado do lado dele,
acreditando que este é um bom sistema.
Lúcifer não era tão ingênuo a ponto de oferecer a anarquia ou o caos como uma alternativa à lei
de Deus—se assim fosse, ele não poderia ter esperado um seguidor sequer naquela época. O que ele
oferecia parecia ter substância e merecia respeito. O seu sistema cabaria resultando em anarquia e
caos, mas isso ele se recusava a reconhecer, mesmo que Deus o advertisse mostrando-lhe causa e
efeito. A sua ordem é realizada com a premissa de que as pessoas farão o Bem, a fim de evitar o
castigo que receberiam se fizessem o Mal. Falando novamente do Leviatã, disse Deus:

140
Seu coração [LEVIATÃ] é firme como uma pedra; sim, duro como um pedaço da pedra de
moinho. Quando ele se levanta, os poderosos têm medo: por causa das quebras, eles se
purificam (Jó 41:24-25 KJV, grifo do autor).
A palavra “quebras” é sheber; alguns de seus significados são “uma fratura, figurativamente,
ruína; aflição, rompimento, rompimento, destruição, ferida, vexação”. O Leviatã intimida-nos a
“purificar-nos” por puro medo.
Curiosamente, a palavra hebraica “purificar” usada aqui é a mesma palavra usada para descrever
o pecado de Lúcifer. Isto seria confuso se não fosse o fato de que não é incomum uma palavra
hebraica ter dois significados opostos:
Algumas palavras hebraicas podem ter significados bastante diferentes—às vezes exatamente
opostos—em contextos diferentes, (Vine's Complete Expository Dictionary Of Hebrew
Words, de W.E. Vine, Merrill F. Unger, William White, Jr.)
Assim, em hebraico a palavra “pecado” também pode significar “purificar” e “limpar”. O
Leviatã pensa que nos pode “purificar” através da dor—“quebras”. Como?
Se, no fundo, soubéssemos que seríamos punidos por sairmos da linha, não estaríamos
motivados a comportar-nos, a limpar o nosso procedimento? Certamente todos nós já estivemos
nessa situação! Como é que isso nos fez sentir? Será que sentimos liberdade ou coacção? O nosso
bom comportamento foi genuinamente bom ou estávamos apenas a fingindo para evitar a dor? O
castigo provoca amor ou medo, raiva ou ódio? Este é um território familiar para aqueles que estão
nesta zona de guerra—todos nós podemos nos relacionar com isto.
O princípio de Lúcifer, destinado a criar ordem, baseia-se numa noção errada que a lógica
humana passou a aceitar como racional: quanto mais recompensas houver para motivar uma pessoa
a fazer o Bem, melhor e menos Mal essa pessoa se tornará. Mas se isso não funcionar, então quanto
mais terrível for o Mal, mais drástico deve ser o castigo para refreá-lo e trazer o Bom
comportamento novamente. Isto funciona até certo ponto, porque a um certo ponto o medo faz
efeito. O medo pode ser um poderoso dissuasor, como todos sabemos, mas a que custo é
estabelecida tal ordem?
Os métodos usados no sistema de recompensa e punição de Satanás são imateriais, desde que a
ordem final desejada seja alcançada. No seu sistema, o fim justifica os meios. A lei de Lúcifer
justifica ações brutais e violentas, desde que alguma forma de ordem seja alcançada através do
equilíbrio do Bem e do Mal.
E as recompensas, não deveriam elas produzir ordem? Eles funcionam até certo ponto, porque
quanto mais recompensas existem, menos males acontecem. Mas comece a recompensar uma
criança pelo bom comportamento e logo começamos a ver o orgulho crescer, e isso cria problemas,
que depois terão de ser resolvidos pelo castigo—podemos ver o ciclo vicioso.
Lúcifer imaginou que as forças positivas e negativas de sua lei seriam mais eficazes na formação
da ordem do que o puro amor, misericórdia e graça de Deus. Ele acreditava que este método de criar
uma sociedade modelo era melhor do que o de Deus, o que era feito unicamente através do amor
incondicional.
Através destes dois poderosos motivadores, recompensa e castigo, o antigo guardião da lei de
Deus criou uma forma totalmente nova de governo em que o valor de uma pessoa era
automaticamente enquadrado dentro de uma estrutura hierárquica. Ele acreditava que tal hierarquia
seria mais bem sucedida como base para uma sociedade do que o sistema imparcial de liberdade de
Deus, onde todos estavam no mesmo nível.
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Em última análise, a ordem de Lúcifer não é mais do que uma utopia pavloviana. Recompensa e
punição são simplesmente estímulos positivos e negativos, e nossas respostas não são nada mais do
que reflexos condicionados. Nós somos ao mesmo tempo sujeitos e testemunhas neste estudo de
caso. O que você acha? Está funcionando? É este um sistema viável de governo? Deveria Deus tê-lo
adotado? Será que o universo sobreviveria a tal sistema, ou chegaria a um eventual fim, como a
Terra está prestes a experimentar?
Os seres inteligentes espalhados no universo de Deus foram mais sábios—eles rejeitaram esta
lei. Na verdade, eles devem ter observado a sua implementação na Terra com horror absoluto. Deus
não os protege de ver todo o caos, destruição, dor e sofrimento que acontece aqui em baixo. Eles
têm seguido esta grande controvérsia com intenso interesse, e têm vindo a compreender as sutilezas
e enganos do sistema de Satanás. Não só isso, eles estão vindo a conhecer Deus ainda melhor do
que antes. Considere as palavras de Paulo:
Para mim, que sou menos do que o menor de todos os santos, esta graça foi dada, para que
eu pregue entre aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo, e para que todos vejam qual é
a comunhão do mistério, que desde o início dos tempos tem estado escondido em Deus que
criou todas as coisas através de Jesus Cristo; à intenção de que agora a múltipla
sabedoria de Deus pudesse ser dada a conhecer pela igreja aos principados e
potestades nos lugares celestiais, segundo o propósito eterno que Ele realizou em Cristo
Jesus nosso Senhor, em quem temos ousadia e acesso com confiança através da fé nEle
(Efésios 3:8-12, grifo do autor).
Os “principados e potestades nos lugares celestiais” estão aprendendo a “multiforme sabedoria
de Deus” através da igreja, através do povo de Deus na terra, aqueles que eventualmente aceitarão e
viverão de acordo com os princípios morais de Deus do amor ágape.
Através de Cristo, o poder moral é trazido ao homem que mudará toda a afeição, e
capacitará o homem a trabalhar com uma vontade pela causa de Deus. Onde antes todo o
poder da mente e do corpo estava concentrado para trabalhar as obras do mal, pelo Espírito
de Deus uma revolução é trazida. O Espírito Santo ilumina, renova e santifica a alma. Anjos
contemplam com inexprimível arrebatamento os resultados da obra do Espírito
Santo no homem. {YRP 332.2}
Alguns de nós também estamos aprendendo essas coisas. Estamos aprendendo as questões mais
profundas da grande controvérsia—o ataque ao caráter de Deus e à Sua lei moral do amor. Estamos
aprendendo que o sistema violento de Satanás produz tudo menos ordem, e que a sua lei moral é um
fracasso total.
Mas Lúcifer não vai desistir desta guerra sem uma última luta. Agora que ele entrou de todo
coração nesta controvérsia, ele fará tudo para vencer e labutará até o fim. Portanto, ele fará qualquer
coisa para manter a ordem, mesmo que isso signifique destruir aqueles que já não escolhem viver
dentro do seu sistema.

……….
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A BONDADE DE DEUS CONTRA A BONDADE
DE SATANÁS

Deus é imutável. Ele não muda de acordo com as circunstâncias. Portanto, Seus princípios ao
lidar com cada um de nós são os mesmos, independentemente de quem somos:
Não há parcialidade com Deus (Romanos 2:11).
A bondade de Deus é o Seu amor. Deus está mais interessado em um relacionamento com Suas
criaturas do que em ordem em si mesmo. Para Deus, a ordem é um subproduto do amor, um
resultado do respeito pela vida e pela liberdade. A bondade de Deus é totalmente diferente do Bem
de Satanás.
Em sua conversa com o jovem governante rico, Jesus diferenciou a bondade de Deus da
bondade, ou seja, do Bem do Bem e do Mal:
Eis que veio um e lhe disse: “Bom mestre, que bem farei eu para ter a vida eterna? Então Ele
disse-lhe: 'Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Um, isso é Deus. Mas se queres
entrar na vida, guarda os mandamentos” (Mateus 19:16, 17).
A pergunta do jovem governante rico revela que o que o impulsionava era a lei do Bem e do
Mal. Ele queria saber que boas obras podia fazer para merecer ou ganhar a vida eterna. Ele não
percebeu que a salvação é dada gratuitamente a nós por causa da graça de Deus, não porque a
merecemos, mas porque Ele nos ama. Ele estava pensando em termos de condições e, portanto,
queria saber quais eram as condições que ele tinha que cumprir para ganhar a salvação. Para ele, o
céu era uma transação: se ele fizesse o bem, ele receberia a recompensa da vida eterna. E poderíamos
acrescentar, ele só queria ser bom porque queria aquela recompensa. Em vez de abordar o seu
equívoco, Jesus corrigiu a sua percepção do que era o verdadeiro “bem”—Ele apontou-o a Deus.
“Por que me chama de bom? Não há ninguém bom a não ser Deus.”
Jesus não estava dizendo que só Seu Pai era bom, porque Jesus também era bom, no verdadeiro
sentido da palavra. Jesus era divino; portanto, Ele tinha que estar falando de Si mesmo também
quando disse “não há ninguém bom além de Deus”. Então, o que estava ele a tentar dizer? Ele sem
dúvida também queria que o jovem reconhecesse que Ele era Deus, que Ele era o Messias. Mas há
mais uma coisa que Ele queria transmitir a esse jovem: Ele queria elevar o seu pensamento a respeito
do que é “bom”.
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Jesus estava a separar a bondade de Deus do Bem do princípio do Bem e do Mal—“porque me
chamas bom?” De que Bem estás a falar, do Bem humano ou da bondade divina? Tendo feito isso,
Ele então declarou “não há ninguém bom além de Deus”. Em outras palavras, todo o Bem do
mundo é uma falsificação, um engano, porque é falho por motivos e agendas egoístas, e deriva da
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.
Só o amor incondicional de Deus permanece como verdadeiramente bom, porque o ágape não é
manchado por nenhum mal. Também não é manchado por egoísmo. As boas obras do jovem
governante foram motivadas pelo desejo egoísta de ganhar a salvação, não por amor a Deus ou ao
próximo. Se ele tivesse realmente amado a Deus, ele também teria amado a Jesus, e teria aceitado o
Seu incrível convite para segui-Lo.
O amor ágape é o princípio subjacente aos Dez Mandamentos de Deus. O apóstolo Tiago disse
que se quebrarmos um mandamento, quebramos todos eles. Como assim? Se agimos fora do amor
ágape em uma área, quebramos o princípio, o espírito da lei. Se agimos fora do amor em uma área,
agimos fora do amor em outra área. Se o princípio subjacente que rege nosso coração não é o ágape,
todas as nossas ações estarão fora de harmonia com a lei de Deus.
Diz o salmista: “A lei do Senhor é perfeita” (Salmo 19:7). Quão maravilhosa em sua
simplicidade, sua abrangência e perfeição é a lei de Jeová! Ela é tão breve que
podemos facilmente recordar todos os preceitos e, no entanto, tão abrangente a
ponto de expressar toda a vontade de Deus e tomar conhecimento, não apenas das
ações externas, mas dos pensamentos e intenções, dos desejos e emoções, do
coração. As leis humanas não podem fazer isso. Elas podem lidar apenas com as ações
externas. Um homem pode ser um transgressor e, no entanto, esconder seus erros dos olhos
humanos; pode ser um criminoso—um ladrão, um assassino ou um adúltero—mas enquanto
não for descoberto, a lei não pode condená-lo como culpado. A lei de Deus toma nota do
ciúme, inveja, ódio, maldade, vingança, concupiscência e ambição que surgem através da
alma, mas não encontraram expressão na ação exterior, porque a oportunidade, não a
vontade, tem sido escassa. E essas emoções pecaminosas serão trazidas à conta no dia em
que “Deus levará toda obra a julgamento, com todo segredo, quer seja bom, quer seja mau”
(Eclesiastes 12:14) - {1SM 217.1, grifo do autor).
Os fariseus acreditavam que podiam esconder os seus corações atrás de boas obras. Mas Jesus
viu o que estava dentro deles—eles estavam cheios de iniqüidade, porque sua lei moral era baseada
no sistema de recompensa e punição. Somente o amor ágape pode cumprir a lei de Deus. E nenhum
de nós é capaz de produzir esse amor—esse é um ato sobrenatural de Deus, e só Ele é que nos
capacita a tê-lo. Devemos desejá-lo—e Ele irá providenciá-lo. Mas mesmo assim, é Deus que
também provê o desejo.
...pois é Deus que trabalha em vós tanto para querer como para fazer para o Seu bom
prazer (Filipenses 2:13, grifo do autor).
Então que parte temos nele, se Deus provê tanto o desejo como o poder? Nós devemos
consentir. Quando Deus nos mostra o caminho e nos dá o desejo, então nós devemos escolher
livremente o caminho a seguir. Ele nunca nos abandonará, e nós nunca devemos abandona-Lo.
Então como podemos realmente distinguir entre o amor humano e o amor divino? De uma
perspectiva espiritual, no contexto da essência de Deus, o amor divino e humano não têm
absolutamente nenhuma base em comum porque se baseiam em motivos opostos—o amor divino,
o amor verdadeiro, é altruísta. O amor humano é sempre egoísta.
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Para compreender o caráter de Deus, devemos compreender a enorme diferença entre o ágape e
o Bem do Bem e o Mal. Portanto, é muito importante que façamos uma distinção entre o amor
divino e o amor humano.
O amor humano depende da beleza ou da bondade de seus objetos, por isso é variável e parcial.
O amor humano favorece os seus, amigos e família, aqueles que são considerados bons e condena os
inimigos e aqueles que são percebidos como maus. Isto não é amor ágape, mas o Bem do Bem e do
Mal.
O Bem do Bem e do Mal é baseado em sentimentos, emoções e atitudes, enquanto o ágape, por
outro lado, controla os sentimentos, emoções e atitudes por um princípio interior de amor altruísta
que nunca se altera. Assim, o ágape fornece a base para um compromisso incondicional e imparcial.
O Bem do Bem e do Mal pode fornecer a base para estabelecer um relacionamento, mas é uma base
superficial e instável. O ágape, por outro lado, é durável, confiável e nunca irá quebrar uma relação.
O Bem cede às circunstâncias, enquanto o ágape sobrevive e transcende todas as circunstâncias.
O Bem do Bem e do Mal é o substituto de Satanás para o amor de Deus; é implacável e egoísta,
e não é governado pela lei moral de Deus. Ágape é o plano de Deus para todas as relações
inteligentes da vida, e é o princípio que supera a falta de confiabilidade do Bem de Satanás. Ágape é
sempre generoso e perdoador, e quando ele se torna nossa lei moral, ele governa todos os aspectos
de nossa vida.
Em contraste, o amor que provém do Bem do Bem e do Mal é baseado no controle—ele se
esforça para controlar os outros. É inseguro, portanto, agarra desesperadamente e exerce um poder
arbitrário, por medo de perder o controle. O Ágape procura controlar a si mesmo em vez dos outros;
ele concede poder sem medo. O Bem do Bem e do Mal fomenta o orgulho, mas ágape é vitorioso
sobre essa emoção destrutiva e ofuscante. O Bem vacila diante do estresse e da tensão e colapsa
totalmente quando encontra o caos emocional. Pelo contrário, o ágape sobrevive ao stress e à tensão
e suporta toda a agitação emocional.
Como você pode ver, há uma grande diferença entre o amor ágape de Deus e o significado
convencional mundano da palavra “amor”. Esperamos que isto nos ajude a perceber a sabedoria de
Deus. O mundo não seria um lugar completamente diferente se todos nós operássemos pelo amor
ágape? Imaginem um mundo movido pelo amor altruísta, doador, incondicional, infinito, sem fim,
ágape! Isto não seria celestial? Este amor iria realmente curar-nos.
O amor ágape não se baseia na bondade de quem se ama, mas na perfeição do Amante; é por
isso que o amor de Deus e o chamado “amor” do reino do Bem e do Mal são mundos à parte. O
Ágape é um princípio que dá vida. O amor de Deus abrange a todos, até mesmo ao mais degenerado
criminoso ou terrorista que, aos nossos olhos, é indigno de ser amado. Não é essa a verdadeira
esperança? Esperança que abrange a todos, não apenas a alguns?
Este é o amor que motivou Cristo quando Ele morreu por nós, “os ímpios” pecadores, Seus
“inimigos:”
Pois quando ainda estávamos sem forças, no devido tempo Cristo morreu pelos ímpios.
Porque dificilmente por um homem justo alguém morrerá; mas talvez por um homem bom
alguém ousaria até morrer. Mas Deus demonstra Seu próprio amor para conosco, em
que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Porque se quando
éramos inimigos fomos reconciliados com Deus através da morte de seu Filho, muito mais,
tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida (Romanos 5:6-8, 10, grifo do autor).
Deus demonstrou Seu amor ágape quando Jesus morreu por nós enquanto ainda éramos
inimigos para Ele. Amor ao inimigo—é assim que Deus trata aqueles que estão em oposição a Ele.
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Se Jesus nos instruiu a amar nossos inimigos, podemos assumir que Ele e o Pai fazem o mesmo.
Ouça as Suas palavras de vida:
Já ouviram dizer que foi dito, “olho por olho e dente por dente”. Mas digo-te para não
resistires a uma pessoa má. Mas quem te bater na face direita, vira a outra também para ele.
Ouvistes que foi dito: “Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai
os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que vos odeiam, e orai
por aqueles que vos usam mal e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está
nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre o mau e sobre o bom, e envia chuva sobre o
justo e sobre o injusto (Mateus 5:38-39, 43, 44-45).
Nunca ninguém falou com tanta autoridade, simplicidade e perspicácia sobre o caráter de Deus
como Jesus! Ao dizer-nos para amarmos os nossos inimigos, Ele disse tudo o que precisávamos
saber sobre Deus. Ao nos ensinar a amar nossos inimigos, Ele derrubou todos os conceitos errados
sobre o caráter de Deus que nos descarrilaram de um verdadeiro conhecimento do Criador desde
que Adão e Eva pecaram. Por causa da revelação de Cristo, nós agora podemos experimentar um
avanço em nosso entendimento do Seu caráter.
Deus não pode nos pedir para nos conformarmos com um código moral que Ele mesmo não
segue. Se queremos ser “imitadores de Deus” (Efésios 5:1), o próprio Deus deve acreditar e agir de
acordo com o que Ele nos pede, caso contrário Ele seria um hipócrita e nós ficaríamos
completamente confusos. Como a imagem expressa de Deus, Jesus é o exemplo quintessencial a ser
seguido porque Jesus viveu de acordo com o que Deus nos pede. Não há nEle nenhuma
contradição.
Deus quer que nos tratemos uns aos outros, especialmente os nossos inimigos, com amor ágape,
porque foi assim que Ele, em Jesus, nos tratou. Aos Seus olhos, a perfeição é ter amor imparcial por
todos. É isso que Jesus quis dizer quando disse “... porque Ele faz o Seu sol nascer sobre o mau e o
bom, e envia chuva sobre os justos e sobre os injustos”. ...Portanto, sereis perfeitos, assim como
vosso Pai no céu é perfeito” (Mateus 5:45, 48).
Quão esmagadoramente opostas aos nossos próprios caminhos são estas palavras! Elas são
bruscamente opostas à nossa bússola interior, que a Bíblia chama de “a carne”. Como é que vamos
exibir o amor ágape de Deus quando ele é tão contrário à nossa natureza?
Deus nos dará poder, se assim o desejarmos. O amor de Deus será verdadeiramente mostrado
pela forma como tratamos nossos inimigos—se, quando confrontados com qualquer negatividade,
reagirmos com amor. O amor ágape será plenamente evidente em nós quando escolhemos morrer
em vez de infligirmos dano aos nossos inimigos, fazendo-lhes bem mesmo que tenham um ódio
insaciável por nós e estejam determinados a destruir-nos.
Como tem a bondade de Deus sido mostrada aos Seus inimigos? Quando Jesus criou a terra, Ele
fez todas as coisas em estado de perfeição, e é o Seu poder de sustentação e elevação da vida que
continuamente torna a vida possível:
...Ele fez os mundos; sendo Ele o brilho da Sua glória [DE DEUS], e a imagem expressa da
Sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do Seu poder... (Hebreus 1,2-3).
É “pela palavra de Seu poder” que Jesus constantemente provê vida a todas as coisas vivas.
Depois que o pecado entrou no mundo através de Adão, Deus não removeu a energia e a força que
dá vida necessária para a manutenção da criação. A morte lenta do planeta começou com uma
escolha errada e continua até hoje por causa de escolhas erradas. Por essas escolhas erradas, nós
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contrariamos o poder sustentador de Deus e o anulamos. Mas nem uma vez Deus removeu o poder
da Sua palavra que sustenta os Seus “inimigos”.
Mesmo quando destruímos a terra até a extinção, Deus continua a abençoar o mundo através de
todas as vias possíveis ainda abertas para Ele. Se Ele tivesse retirado qualquer parte de Sua
sustentação, o planeta teria se autodestruído desde o primeiro momento em que o pecado foi
introduzido.
Deus continuará a enviar todas as bênçãos possíveis, até que o último raio do Seu amor seja
bloqueado ou rejeitado por um mundo fechado em teimosa rebelião. Mas mesmo assim, o Seu amor
ágape continuará, inalterado, porque um dia Ele restaurará todas as coisas ao seu esplendor original:
E eu vi um novo céu e uma nova terra (Apocalipse 21:1).
Então Aquele que estava sentado no trono disse: 'Eis que faço novas todas as coisas'. E Ele
disse-me: 'Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis' (Apocalipse 21:5).
A raça humana está participando ativamente do Conhecimento do Bem e do Mal. É
empiricamente evidente que o princípio de Deus do amor ágape não está sendo usado na terra. Se
acreditássemos e praticássemos o amor de ágape Deus, a terra não estaria em sua atual condição
caótica. Como podemos mudar do Bem e do Mal para o ágape?
Como dissemos anteriormente, não podemos fazer isso. Deus fará isso por nós se permitirmos
a Ele. Então, deixaremos de amar com uma agenda egoísta e começaremos a amar para o
melhoramento a longo prazo dos outros, mesmo às nossas próprias custas; então viveremos por
amor ágape. Este é o portão estreito pelo qual podemos entrar na vida:
Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à destruição, e há
muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e confinado é o caminho que conduz à
vida, e são poucos os que a encontram (Mateus 7:13-14).
A maior manifestação da bondade de Deus foi dar-nos o Seu Filho, Jesus Cristo. Cristo veio à
terra para revelar o amor incondicional de Deus. Não havia condições ligadas ao amor de Cristo; isto
foi demonstrado em Sua vida, e mais ainda, em Sua morte. Ele se sacrificou por nós e Sua doação de
Si mesmo foi incondicional e é universalmente aplicada.
... mas agora, uma vez no fim dos tempos, Ele apareceu para afastar o pecado pelo sacrifício
de Si mesmo (Hebreus 9:26).
Cristo “apareceu para afastar o pecado”—a nossa visão errada de Deus, o nosso “errar o alvo”
sobre o coração do Criador. Ao afastar essa concepção errada, Ele também afasta todos os nossos
“pecados”—todos nós somos perdoados, justificados, já “sentados em lugares celestiais”.
Não há condições estipuladas a serem cumpridas antes que os méritos da morte de Jesus Cristo
pelos pecados da humanidade possam ser apropriados, porque a salvação não se baseia em obras
que possamos fazer:
Mas para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o não piedoso, a sua fé é
contabilizada como justiça (Romanos 4:5).
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele está não pereça, mas tenha a vida eterna (João 3:16).
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O Filho de Deus se entregou a nós, pecadores, antes de receber qualquer resposta positiva da
nossa parte. Ele se entregou aos ímpios, ao mundo, a toda a raça humana pecadora. Ele se entregou
incondicionalmente por amor ágape. Enquanto ainda éramos maus, ímpios, inimigos ímpios de Deus,
Cristo morreu por nós. Deus veio em nosso meio através da pessoa de Jesus Cristo para nos resgatar
das mentiras de Satanás. Nós podemos subjetivamente receber esta salvação quando nós
internalizamos e acreditamos que Deus deu Sua vida por nós enquanto nós ainda éramos ímpios,
imerecedores, e vivendo em inimizade para Ele.
O amor de Deus é como um imã gigante que nos atrai, não nos força, a Ele mesmo:
E eu, se eu for levantado da terra, atrairei todos os povos para Mim mesmo (João 12:32,
ênfase acrescentada).
É somente quando o poder do amor ágape de Deus nos atrai que começamos a responder a Ele
de forma positiva. Jesus sabia que a demonstração do Seu amor na cruz, onde Ele foi levantado, nos
atrairia e nos traria para Si e para o Pai. O poder de atracção do Seu amor capacita-nos a segui-Lo
por amor, não por medo.
Deus sempre esteve reconciliado conosco. Quando aceitamos o Seu amor como o princípio
dominante em nossas vidas, nos reconciliamos com Ele. Não podemos ser reconciliados com Deus
a menos que o amor ágape se torne o nosso princípio governante. Se rejeitamos o amor ágape
imparcial de Deus, automaticamente mudamos nossa lealdade para o domínio parcial e arbitrário do
Bem e do Mal de Satanás, e aí sofremos punição, dor e destruição.
Quando nos voltamos para os falsos deuses e suas leis, nós nos afastamos da jurisdição de Deus
e automaticamente nos posicionamos na jurisdição de Satanás do Bem e do Mal. Quando aceitamos
o princípio do amor ágape, então a lei condicional do Bem e do Mal deixará de reinar em nós. O
amor incondicional de Deus é a luz que destrói as trevas.
Poder-se-ia dizer que todas as tragédias do mundo poderiam ter sido evitadas, se Deus não
tivesse sido um Deus de amor ágape. Como assim? Se Deus não tivesse sido um Deus de ágape, Ele
teria destruído Lúcifer desde o início.
Lúcifer queria que Deus implementasse o conhecimento do Bem e do Mal como a lei do
universo. Se Deus tivesse seguido seu conselho de adotar essa lei, Ele teria tirado a liberdade de
Lúcifer ou o teria exterminado, e nós não teríamos sido expostos ao caos que invade o nosso
mundo. Teria isto resolvido a causa raiz do problema do mal?
Não, porque se Deus tivesse aniquilado Lúcifer, Ele poderia ter alcançado uma paz temporária,
mas Ele mesmo teria se tornado maligno. Ele não teria sido mais um Deus de amor ágape, mas um
ser totalmente diferente. Ele teria se tornado o supremo ditador arbitrário, o supremo controlador.
O universo teria se tornado um inferno literal, porque ninguém teria sido capaz de escapar do
controle onisciente e arbitrário de Deus. Ele teria sido exatamente o que Satanás o acusou de ser: um
ditador controlador arbitrário. Que bênção que Deus foi, é, e sempre será, um Deus de amor ágape!

……….
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17

A LEI DAS OBRAS

Ao discutir o pecado anteriormente, nós declaramos que Jesus está preocupado com “o”
pecado—que tem a ver com a nossa falsa percepção de Deus, e que Satanás, por outro lado, está
preocupado em nos manter focados “nos” pecados—que tem a ver com as nossas obras. “Os”
pecados têm a ver com as nossas obras do Bem e as nossas obras do Mal. Ambos se enquadram na
categoria de boas e más obras, e estas são as obras que estão envolvidas em “justiça pelas obras”.
A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal encarna o princípio da “retidão pelas obras”. Esta
é uma falsa retidão. A retidão pelas obras se concentra no comportamento e no desempenho—e é
orientada pelas obras. A justiça pelas obras incorpora tanto as obras do Bem como as obras do Mal.
Por ser baseada no comportamento/performance, ela cria todos os motivos errados para obedecer a
Deus. Este sistema está focado nos pecados—plural.
A maioria dos crentes concordaria que não há maior recompensa do que passar a eternidade
com Deus. Esta maior de todas as recompensas, no sistema de mérito de recompensa e punição
arbitrária, é muitas vezes a única motivação para um relacionamento com Deus e é baseado em uma
forma muito sutil e disfarçada de egoísmo. E ainda assim, muitos crentes têm tentado ganhar a
aceitação de Deus através deste sistema, porque acreditam que Ele age desta forma. Mas Deus é
guiado por outra lei, na qual as nossas obras não alteram o Seu amor ou as Suas promessas.
Pois nós mesmos também já fomos tolos, desobedientes, enganados, servindo a várias
concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-se uns aos
outros. Mas quando apareceu a bondade e o amor de Deus nosso Salvador para com
o homem, não pelas obras de justiça que fizemos, mas segundo a Sua misericórdia
Ele nos salvou, através da lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, que Ele
derramou sobre nós abundantemente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, para que,
tendo sido justificados pela Sua graça, nos tornássemos herdeiros de acordo com a
esperança da vida eterna (Tito 3:3-7, grifo nosso).
Deus nos “salvou” “segundo a Sua misericórdia”, não segundo as nossas obras. As nossas obras
não alteram o Seu amor para connosco. Como um Deus de ágape, Ele nos ama incondicionalmente.
Considere a parábola do filho pródigo. Deus é aquele Pai que, olhando avidamente pelo
caminho, anseia pela volta de Seu filho para casa. Ele não está preocupado com o que Seu filho tem
ou não tem feito; Ele só quer tê-lo de volta em Seus braços. Ele sabe que Seu amor é mais do que
suficiente para amarrar o pródigo ao Seu coração. Uma vez que o filho desviado perceba a extensão
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do amor de Seu Pai, ele estará em paz, não só com Deus, mas também com o resto da humanidade.
O Pai ordenou “o melhor manto e o põe sobre ele” (Lucas 15,22). Esta túnica é o manto de justiça
que discutimos anteriormente. É o mesmo manto que Adão perdeu quando comeu da Árvore do
Conhecimento do Bem e do Mal, e é o mesmo manto com o qual Deus cobriu Josué, o Sumo
Sacerdote.
A maioria de nós começa nossa jornada espiritual pensando que, para alcançar o céu, devemos
saltar através de muitos arcos. E o nosso objetivo é exatamente isso—alcançar o céu, ou escapar o
castigo da morte eterna. Este é o entendimento comum da salvação. Dentro deste tipo de
pensamento está também a idéia de que Deus nos propõe muitos pré-requisitos para que os
cumpramos, e uma vez que os cumpramos, então Ele nos recompensará com a vida eterna. Esta é
uma falsa imagem da salvação de Deus. Mas o que poderia ser tão errado em receber o dom da vida
eterna depois de termos cumprido as exigências de Deus?
Primeiro, não somos capazes de satisfazer as exigências de Deus. De nós mesmos, nunca
poderemos alcançar a Sua perfeição. Todos os bons dons vêm dEle—nós simplesmente escolhemos
aceitá-los ou rejeitá-los. Pensar que podemos ser bons o suficiente para que Deus possa nos aceitar é
uma grande falácia.
Segundo, esta forma de pensar envolve uma transação, não um relacionamento. Neste acordo,
crer e obedecer a Deus são simplesmente boas ações que oferecemos em troca de Seus benefícios—
isto é autogratificação. O próprio Criador, o Deus que doa os dons, se torna apenas um meio pelo
qual podemos obter os resultados finais que desejamos. Nós cumprimos os requisitos e estipulações
deste contrato formal—nós fazemos as obras—puramente para receber o dom prometido. Nós
acreditamos e seguimos as condições estipuladas simplesmente a fim de colher os Seus benefícios—
o céu. Neste cenário, não existe um relacionamento de amor ágape entre Deus e nós. Todas estas são
obras egoístas que derivam do Conhecimento do Bem e do Mal.
Deus sabe como pensamos; Ele entende que a raiz do nosso problema é a lei moral do Bem e
do Mal. E, no entanto, Sua atitude não muda em relação a nós. Nosso egoísmo não altera em nada o
Seu amor incondicional por nós, e isso é puramente porque Ele é amor ágape. Mas será que não nada
de recompensa com Deus?
A Bíblia traça os limites do Caminho das Bênçãos. Esse caminho contém bênçãos inerentes—
elas não são recompensas por obras. As bênçãos e recompensas de Deus são intrínsecas ao Seus
caminhos. Por exemplo, se amamos nossos inimigos, colhemos a recompensa da paz. Se seguirmos
as leis da saúde, ceifamos a saúde. Se amamos os outros incondicionalmente, ceifamos um coração
puro. Se nós somos honestos em todas as nossas transacções terrenas, colhemos uma consciência
limpa.
Essas bênçãos não são atos de recompensa de um Deus caprichoso. E não se vive pelos Seus
princípios para receber essas recompensas e bênçãos. A pessoa vive por Seus princípios depois de
ser movida por Seu amor. É em resposta ao grande amor de Deus que se abraça ao Seu sábio
conselho de viver.
Deus sabe que a única coisa que mudará o comportamento humano é uma mudança de coração.
Uma mudança de coração vem apenas do entendimento e da experiência do amor de Deus em
primeira mão. É isso que nos capacita a viver pelo Seu princípio do amor ágape. Então o coração,
que estava morto nas obras, será imbuído do princípio do amor incondicional que flui do coração de
Deus.
Em contraste, se seguirmos uma dupla personalidade, um deus caprichoso e arbitrário, não
poderemos experimentar tal mudança de coração. Podemos nos esforçar para cumprir seus
mandamentos a fim de ganhar uma recompensa, mas nossos corações permanecerão tão frios
quanto pedras. Podemos promover a virtude e toda sorte de obras beneficentes, mas por trás de
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tudo isso estará o motivo egoísta de se conseguir uma recompensa. A recompensa desempenha o
papel mais importante em tal relacionamento.
Devemos aprender na escola de Cristo. Nada além de Sua justiça pode nos dar direito a uma
das bênçãos do pacto de graça. Há muito tempo desejamos e tentamos obter essas
bênçãos, mas não as recebemos porque acarinhamos a idéia de que poderíamos
fazer algo para nos tornar dignos delas. Não desviamos o olhar de nós mesmos,
acreditando que Jesus é um Salvador vivo. Não devemos pensar que nossa própria graça
e mérito nos salvará; a graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. Através
de Seu profeta, o Senhor promete: “Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem
iníquo os seus pensamentos; e que volte para o Senhor, e tenha misericórdia dele; e para o
nosso Deus, porque ele perdoará abundantemente”. Isaías 55:7. Devemos acreditar na
promessa nua, e não aceitar o sentimento de fé. Quando confiamos plenamente em
Deus, quando confiamos nos méritos de Jesus como um Salvador pecador,
receberemos toda a ajuda que pudermos desejar {CCh 47.4, grifo nosso}.
Quando este sistema de recompensa/punição é o fundamento do nosso relacionamento com
Deus, nós ficamos com um abismo em nossos corações e vidas. Se a recompensa da vida eterna é a
razão suprema e fundamental para um relacionamento com Deus, tal relacionamento será vazio de
amor ágape. Assim, perderemos a experiência mais maravilhosa do universo, a experiência que Jesus
orou para que tivéssemos com Ele e com o Pai:
Eu não oro apenas por estes, mas também por aqueles que acreditarão em Mim através da
sua palavra; para que todos eles sejam um, como Tu, Pai, estás em Mim, e eu em Ti; para
que eles também sejam um em Nós, para que o mundo acredite que Tu me enviaste. E a
glória que Me deste, eu lhes dei, para que sejam um, como Nós somos um: Eu neles e
Tu em Mim, para que sejam perfeitos em um só, e para que o mundo saiba que Me enviaste
e os amaste como Me amaste (João 17:20-26, grifo do autor).
O vínculo que Deus quer ter conosco é o mesmo que Ele tem com Seu Filho. Deus quer que
saibamos que Ele nos ama tanto quanto Ele ama Seu Filho, “para que o mundo saiba que Tu me
enviaste e os amaste como Tu me amaste”. Será que podemos entender uma coisa dessas? Podemos
compreender essa proximidade ao amor infinito, o mesmo amor que o Pai e o Filho compartilharam
desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo? A eternidade com Deus não é uma
recompensa, mas um retorno ao verdadeiro amor. É um retorno ao estado pré-queda—um
relacionamento amoroso face a face com Deus como Adão e Eva tiveram.
A história do jovem governante rico é um exemplo perfeito de como podemos acabar adorando
a Deus com uma mentalidade de recompensa e castigo. Quando se oferece um relacionamento
próximo com o Filho de Deus, o jovem governante rico lamentavelmente se afasta. Ele não estava
interessado em se reconectar com seu Criador; ao contrário, estava motivado pelo medo da morte
eterna, e esperava fazer tudo o que pudesse em seu próprio poder a fim de agradar a Deus para que
pudesse evitar a morte e ganhar a vida eterna.
A outra razão muito mais prejudicial para obedecer a Deus sob a lei das obras de Satanás é o
“medo”—medo de que um Deus irado castigue o ofensor se ele não tiver um bom desempenho.
Isto é o que é o legalismo. Infelizmente, muitas vezes isso é o que o mundo cristão chama de amor
ágape. Esta é outra razão egoísta para cumprir com as exigências de Deus, e ainda assim é aceita
como verdade.
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Muitos de nós estamos paralisados pelo medo de que, se agirmos contrariamente aos caminhos
de Deus, Ele nos infligirá um terrível castigo. Chegamos ao ponto de acreditar que Ele nos
desencadeará desastres e nos enviará para um inferno eterno. Assim, é o medo do castigo retributivo
que nos leva à “fé”—se é que se pode chamado isso de “fé”. E assim nós nos esforçamos para
obedecer às Suas ordens. Mas obedecemos a Ele com um medo abjeto, enjaulados numa relação
entre senhor e escravo. Esta não é a maneira que Deus deseja ser seguido!
Deus deseja de todas as Suas criaturas o serviço do amor—serviço que brota de uma
apreciação do Seu caráter. Ele não tem prazer em uma obediência forçada; e a todos
Ele concede liberdade de vontade, para que O prestem serviço voluntário {EP 9.5, grifo
nosso}.
Mas a hora está chegando, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em
espírito e verdade; pois o Pai está buscando tais para adorá-Lo. Deus é Espírito, e os que O
adoram devem adorar em espírito e em verdade” (João 4.23-24).
Deus “não tem prazer em uma obediência forçada”. Ele deseja “o serviço do amor” a partir de
uma “apreciação do Seu carácter”. Isto é o que significa “adorar em espírito e verdade”. Quando o
medo é a razão fundamental para o cumprimento de regras, o amor ágape é inexistente.
O apóstolo Paulo identificou o sistema de salvação pelas obras como pertencente a Baal, o
antigo deus pagão cananeu.
Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele suplica a Deus contra Israel, dizendo:
“Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e eles
procuram a minha vida”? [Mas o que lhe diz a resposta divina?] “Reservei para Mim
mesmo sete mil homens que não dobraram os joelhos a Baal”. Mesmo assim, neste
momento há um remanescente de acordo com a eleição da graça. E se pela graça,
então não é mais de obras; caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se é pelas obras,
já não é mais graça; caso contrário, a obra já não é obra (Romanos 11:2-6, grifo nosso).
Paulo chama aqueles que confiam na graça de Deus de “o remanescente”. A lei do Bem e do
Mal já não os conduz. Eles não dobraram o joelho para Baal—Satanás, o deus das obras. Paulo
novamente anulou o sistema de salvação de Satanás pelas obras através das seguintes palavras:
... sabendo que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo,
mesmo nós temos crido em Jesus Cristo, para que possamos ser justificados pela fé em
Cristo e não pelas obras da lei; porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada
(Gálatas 2:16).
“As obras da lei” são obras da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. As obras desta
Árvore não justificam “nenhuma carne”. As “obras” não retiram o nosso sentimento de culpa e
condenação, com o qual nascemos, e que nos é imposto pelo Conhecimento fatal de Satanás.
Somente a crença no que Cristo nos revelou sobre o verdadeiro Deus do amor ágape nos traz paz e
alívio do peso e da opressão do sistema de Satanás. Observe como o sistema de obras foi conectado
com uma árvore:
A boa árvore vai produzir bons frutos. Se o fruto não tem sabor e não vale nada, a árvore é
má. Assim, o fruto nascido na vida testemunha quanto à condição do coração e a excelência
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do caráter. As boas obras nunca podem comprar a salvação, mas são uma evidência
da fé que age por amor e purifica a alma. E embora a recompensa eterna não seja
concedida por causa do nosso mérito, ainda assim será proporcional à obra que foi
feita através da graça de Cristo {DA 314.2, grifo nosso}.
Ninguém que segue a lei para receber uma recompensa arbitrária será justificado. A justificação
vem somente pela fé no amor eterno de Deus para conosco. O princípio de Satanás de fazer o bem
para receber uma recompensa arbitrária não tem lugar no evangelho de Jesus Cristo. Se nós
guardarmos a lei de Deus pelo espírito do princípio do Bem e do Mal, nossa obediência não terá
significado—serão obras mortas.
A lei de Deus só pode ser obedecida adequadamente se for obedecida pelo amor. Somente
quando obedecemos livremente à lei, de um coração que responde de boa vontade ao amor
universal de Deus, nossa obediência terá algum significado verdadeiro. A lei tem que ser mantida no
espírito da lei—através do amor. A lei não pode ser guardada de nenhuma pressão externa, como
um incentivo pendurado diante de nossos olhos, ou medo de punição.
O amor é o fruto que se produz na árvore cristã, o fruto que é como as folhas da árvore
da vida para a cura das nações {2SM 187.1, grifo nosso}.
“O amor é o fruto” da Árvore da Vida e as suas folhas são para “a cura das nações”. Este é o
amor ágape, o amor que é o princípio subjacente da lei eterna de Deus.
Então, como lidamos com os Dez Mandamentos, a lei moral de Deus? Como é que mantemos a
lei? Depende de quem nos ensina como a lei moral de Deus deve ser vista. Satanás toma a lei e a usa
para engrandecer seus princípios de recompensa e punição. Ele nos incita a guardar a lei para que
possamos receber recompensas, e nos faz acreditar que, se falharmos, seremos punidos. Ele usa a lei
como uma ferramenta acusatória e prescreve punições equivalentes ao crime para aqueles que não
podem cumprir com os requisitos da lei.
Por exemplo, a lei de Deus ordena categoricamente: “não cometereis adultério” (Êxodo 20:16).
O princípio do Bem e do Mal de Satanás toma a lei e pede a punição mais severa para aqueles que a
transgredem—a morte, como declarado no Antigo Testamento:
O homem que comete adultério com a mulher de outro homem, aquele que comete
adultério com a mulher do seu próximo, o adúltero e a adúltera, certamente será condenado
à morte (Levítico 20:10).
Jesus vem e anula isto—Ele anula este sistema de punição. No caso do adultério, o castigo foi o
apedrejamento. Quando os escribas e fariseus trouxeram a mulher adúltera perante Ele, Jesus não
sancionou a exigência deles de apedrejá-la. Em vez disso, Ele disse: “Aquele que está sem pecado
entre vós, atire-lhe primeiro uma pedra” (João 8:7).
Jesus negou os desejos assassinos dos acusadores da mulher adúltera sem entrar em controvérsia
com eles; e um por um todos eles saíram. Usando o princípio do amor ágape, Jesus não imputou este
pecado à mulher. Nem imputava aos acusadores o pecado deles de acusá-la. Paulo revela o princípio
por trás da ação de Jesus:
Bem-aventurados aqueles cujas obras sem lei são perdoadas, e cujos pecados são cobertos;
bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado (Romanos 4:7-8).
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Jesus não estava sendo permissivo ao não imputar o pecado à mulher adúltera. Não puni-la não
significava que Ele aceitava o adultério; mas Ele sabia que ela só seria limpa de seus pecados quando
aprendesse que ela era amada incondicionalmente. Ele queria que ela mudasse mas Ele não queria
que ela mudasse por medo. Ele queria que ela fosse transformada a partir do seu próprio
entendimento do Seu amor. Jesus estava dando a ela uma nova visão do que sua vida poderia ser, e
Ele respeitava a liberdade dela de aceitar ou rejeitar essa visão. Ela reconheceu que Jesus era
drasticamente diferente de todos os homens que ela já havia encontrado. Ela viu a visão, ela a
aceitou, e se apaixonou pelo Salvador, o único Homem que a tratou com respeito.
Jesus tampouco estava aceitando “acusações” ao não acusar seus acusadores. Pelo contrário, ao
não condená-los, Ele condenou a própria condenação. Deus odeia todos os pecados porque eles
causam dano e dor a todos os envolvidos. Mas Deus lida com nossos pecados de uma maneira
muito diferente que Satanás. Deus não quer nos programar para sermos bons cidadãos. Ele não está
interessado em nos transformar em robôs. Ele nos deu livre arbítrio, e Ele quer um relacionamento
com seres inteligentes, não criaturas que são condicionadas por estímulos positivos e negativos.
Foi a misericórdia de Cristo que mudou o coração da mulher adúltera. Ela estava cheia de
gratidão, amor e admiração por Ele, cuja sabedoria era tão diferente da sabedoria humana. Ela se
tornou Sua seguidora mais fervorosa e deixou alegremente sua vida de pecado e se tornou uma nova
criatura. E Jesus disse dela, a que mais tarde ungiu os Seus pés com as suas lágrimas e os secou com
os seus cabelos:
“Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, o
que esta mulher fez também lhe será dito em memória” (Marcos 14:9).
Deus perdoou todas as nossas da iniqüidade. Ele “cobriu” todos os nossos pecados. Ele não
“imputa” nada a nós. Esta é uma verdade universal que se aplica a todos nós. E isto inclui todos os
pecados—passados, presentes e futuros. Nós somos abençoados quando acreditamos nisso, e tal
graça envolve e santifica todos aqueles que percebem esse amor de Deus. Isto é o que nos “purifica”
no sentido mais verdadeiro da palavra.
A “justiça pelas obras”, então, é na verdade “injustiça”, porque não é a justiça de Deus. A justiça
de Deus é explicada em Romanos 3:21-26:
Mas agora a justiça de Deus à parte da lei foi revelada, sendo testemunhada pela Lei e pelos
Profetas, mesmo a justiça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos
os que crêem. Porque não há diferença, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente pela Sua graça, mediante a redenção que há em
Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciação pelo Seu sangue, mediante a fé, para
demonstrar a Sua justiça, porque na Sua paciência Deus passou por cima dos pecados
anteriormente cometidos, para demonstrar no tempo presente a Sua justiça, para que
Ele seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus (Romanos 3:21-26, grifo
nosso).
A justiça de Deus justifica tudo e todos livremente! Sua justiça “passou por cima de nossos
pecados” e perdoou todas as obras que fizemos, estamos fazendo, e ainda faremos sob a lei do Bem
e do Mal. Quando cremos e aceitamos o amor de Jesus por nós como demonstrado pela Sua vida e
morte, então colheremos os benefícios deste conhecimento e nos reconciliaremos plenamente com
Deus. Esse grande amor é transformador. Este é o Deus que criou os céus e a terra; este é o Deus
que nós louvaremos também na eternidade.
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Como aplicamos este conhecimento maravilhoso às nossas vidas? As crianças aprendem
observando seus pais; nós aprendemos com o exemplo que Jesus nos deu. O apóstolo João explica
como nós podemos aplicar a justiça de Deus em nossas vidas:
Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo: Quem não pratica a justiça não é
de Deus, nem é aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes
desde o princípio, para que nos amemos uns aos outros (1 João 3:10, 11).
Devemos ser imitadores de Deus; devemos fazer aos outros o que Ele tem feito por nós. A
justiça de Deus é o amor incondicional uns para com os outros. A justiça significa perdoar—perdoar
até “setenta vezes sete”—sendo “sete” um número bíblico que indica a perfeição e usado por Jesus
para simbolizar o perdão incondicional (Mateus 18:22). A justiça perdoa completa e infinitamente.
A maioria dos cristãos percebe que a justiça pelas obras é de Satanás e não de Deus. Mas eles
inadvertidamente caem na armadilha de Satanás por acreditar que Deus arbitrariamente recompensa
as boas “obras e arbitrariamente pune as más obras”. Pela crença nisso, eles inconscientemente
crêem que a justiça pelas obras é de Deus.
Satanás incessantemente defende e promove coercivamente a lei do Bem e do Mal para cada um
de nós; o propósito final do seu sistema de justiça pelas obras é nos ensinar a sermos bons. Mas o
seu mecanismo de recompensa/punição falha abismalmente em alcançar este propósito.
Quando saímos da lei de amor de Deus, automaticamente caímos na lei do Bem e do Mal de
Satanás. Quando decidimos contra Deus, automaticamente decidimos a favor de Satanás. Sem o
amor ágape somos “desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus”, Apocalipse 3:17.
Já que o Bem e o Mal se tornaram o modo automatico do ser humano, não é surpresa então que
atribuamos os traços de caráter de Satanás a Deus:
...Pensastes que eu era totalmente como vós; mas eu vos repreenderei, e os porei em
ordem diante dos vossos olhos. Agora considerai isto, vós que vos esqueceis de Deus, para
que eu não vos faça em pedaços, e não haja ninguém para libertar: quem oferece louvores
me glorifica; e àquele que ordena a sua conduta, eu mostrarei a salvação de Deus (Salmo
50:21-23, grifo do autor).
Deus NÃO é totalmente como nós. Nós devemos ordenar nossas vidas retamente—no amor
ágape. A segunda até a última frase deste Salmo pode ser especialmente assustadora se não
compreendermos os princípios de Deus de não-violência. Só quando compreendemos que Deus não
é um destruidor é que podemos ler isto com uma mente espiritual—com amor ágape. Este Salmo
então virá a significar exatamente o oposto do que parece significar. Parafraseado, significará algo
como isto:
Marque isto, você que esquece que Deus tem amor incondicional por todos, para que você
não pense que Ele vai destruí-lo e então não haverá ninguém que possa ajudá-lo e libertá-lo
porque, se você acha que Deus está contra você, quem será por você? Conheça o verdadeiro
caráter de Deus, para que você possa oferecer somente ação de graças e louvor a Ele, em vez
da penitência, como matar animais pensando que isso vai apaziguar um Deus irado. É aquele
que sabe que não há razão para ter medo de Deus que O honra. Aquele que corrige Seu
entendimento sobre Deus também corrigirá seu comportamento para com seu semelhante.
A tal, Deus mostrará o quanto Ele o ama, e que grande salvação Ele tem para ele e para toda
a raça humana!
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A frase “àquele que ordenar a sua conduta, eu mostrarei a salvação de Deus” não pode significar
salvação pelas obras, pois pelas obras da lei ninguém será salvo. A única outra interpretação possível
é a que foi oferecida acima.
Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, porque os Seus caminhos são o amor ágape:
“Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos
são os meus caminhos”, diz o Senhor. “Porque assim como os céus são mais altos que a
terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus
pensamentos mais altos que os vossos pensamentos” (Isaías 55:8-9).
Devemos ter muito cuidado para não transformar Deus em um Deus que é como nós, tendo a
dualidade do Bem e do Mal.
Em última análise, a justiça pelas obras nega o que Deus, em Cristo, demonstrou na cruz
quando Jesus morreu pelos pecados da raça humana. A justiça pelas obras promove os enganos do
Conhecimento do Bem e do Mal. Nega que Deus recompensa arbitrariamente as boas obras com a
salvação e castiga arbitrariamente o Mal com a morte e até o tormento eterno, segundo alguns. Isto é
iniqüidade, e é o oposto da justiça de Deus, como demonstrado na cruz. Na cruz, Deus não imputou
nossos pecados a nós; Ele os levou sobre Si mesmo.
A verdadeira justiça significa que nem as obras positivas nem as obras negativas da lei impactam
a atitude e o comportamento de Deus para conosco, porque a verdadeira justiça é amor
incondicional.
Salvação pela fé versus salvação pelas obras foi tipificada desde o início da história humana—
nas vidas de Caim e Abel.
Caim veio diante de Deus com murmuração e infidelidade em seu coração a respeito do
sacrifício prometido e da necessidade das ofertas de sacrifício. Seu dom não expressava
penitência pelo pecado. Ele sentia, como muitos agora sentem, que seria um reconhecimento
de fraqueza seguir o plano exato marcado por Deus, de confiar totalmente sua salvação para
a expiação do Salvador prometido. Ele escolheu o curso da autodependência. Ele viria
em seus próprios méritos. Ele não traria o cordeiro e misturaria seu sangue com sua
oferta, mas apresentaria seus frutos, os produtos de seu trabalho. Ele apresentou sua oferta
como um favor feito a Deus, através do qual ele esperava assegurar a aprovação divina. Caim
obedeceu na construção de um altar, obedeceu ao trazer um sacrifício; mas ele prestou
apenas uma obediência parcial. A parte essencial, o reconhecimento da necessidade de um
Redentor, foi deixada de fora {PP 72.1, grifo nosso}.
Caim e Abel representam duas classes que existirão no mundo até o fim dos tempos. Uma
classe se vale do sacrifício designado pelo pecado; a outra se aventura a depender de seus
próprios méritos; o deles é um sacrifício sem a virtude da mediação divina e, portanto, não
é capaz de trazer o homem em favor de Deus. Só através dos méritos de Jesus é que as
nossas transgressões podem ser perdoadas. Aqueles que não sentem necessidade do sangue
de Cristo, que sentem que sem a graça divina podem, por suas próprias obras, assegurar a
aprovação de Deus, estão cometendo o mesmo erro que Caim. Se não aceitam o sangue
purificador, estão sob condenação. Não há outra provisão feita pela qual eles possam ser
libertos do trono do pecado {PP 72.5, grifo nosso}.
A classe de adoradores que seguem o exemplo de Caim inclui de longe a maior porção do
mundo; pois quase toda religião falsa tem sido baseada no mesmo princípio—que o
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homem pode depender de seus próprios esforços para a salvação. Alguns afirmam que
a raça humana está em necessidade, não de redenção, mas de desenvolvimento, que ela
pode refinar, elevar e regenerar a si mesma. Como Caim pensava assegurar o favor
divino por meio de uma oferenda que não tinha o sangue de um sacrifício, assim estes
esperam exaltar a humanidade ao padrão divino, independentemente da expiação. A
história de Caim mostra quais devem ser os resultados. Ela mostra o que o homem se
separará de Cristo. A humanidade não tem poder para se regenerar. Ela não tende para
cima, para o divino, mas para baixo, para o satânico. Cristo é a nossa única esperança.
“Não há outro nome sob o céu dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos.”
“Também não há salvação em nenhum outro.” Atos 4:12 {PP 73.1, grifo do autor}.
“A humanidade não tem poder para se regenerar.” Cristo é realmente “nossa única esperança”,
pois só Ele nos revela um Deus de amor ágape.
E esta é a vida eterna, para que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus
Cristo a quem Tu enviaste (João 17:3, ênfase acrescentada).

……….
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JULGAMENTO E CONDENAÇÃO

Uma vez que Lúcifer descartou a natureza incondicional da lei de Deus do amor ágape, ele teve
que instituir automaticamente um sistema de julgamento. As ações e motivos da humanidade
tiveram que ser julgados para que ele pudesse nos dividir nas categorias do Bem e do Mal. De que
outra forma poderia ele ter determinado quem recompensar e quem castigar?
O sistema do Bem e do Mal deve primeiro estabelecer o mérito ou demérito de alguém antes
que uma recompensa ou punição possa ser aplicada. Este processo de determinar a inocência ou
culpa de alguém é feito pesando o seu comportamento nas balanças do Bem e do Mal. Qualquer
lado que se incline mais pesado determina o resultado do julgamento.
Agora, se o amor de Deus é incondicional, Ele pode recorrer a tal modo de julgamento? Jesus
abordou esta questão no Sermão da Montanha:
Não julgue, que você não seja julgado. Porque com que julgamento julgas, serás julgado; e
com a medida que usares, ela será medida de volta para ti. E por que olhas o cisco no olho
do teu irmão, mas não consideras a viga no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu
irmão: 'Deixa-me tirar o cisco do teu olho'; e olha, uma viga está no teu próprio olho?
Hipócrita! Primeiro tire a viga do seu próprio olho, e então você verá claramente para tirar o
cisco do olho do seu irmão (Mateus 7:1-5).
“Não julgues para que não sejas julgado.” Nesta frase sucinta mas carregada de significado, Jesus
nos dá um princípio que pode determinar o nosso destino. Por que não devemos julgar? Para que
não sejamos julgados. Mas quem nos julgará se julgarmos os outros? Deus? Satanás? A nós mesmos?
Estas são perguntas importantes e nós vamos tentar responder-lhes. No Livro de Lucas, Jesus
amplifica a palavra “julgar” para significar condenação:
Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis condenados; soltai, e soltarvos-ão. Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão;
porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo.
(Lucas 6:37-38).
O que é a viga no olho de alguém que julga os outros? A viga no olho é o próprio
“julgamento”—porque este tipo de julgamento é condenatório, e vem da lei moral do Bem e do
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Mal. Jesus caracteriza isto como uma falha muito pior, uma trave muito maior do que a lasca ou
cisco no olho do irmão.
Ao julgarmos e condenarmos os outros, damos provas de que estamos no domínio da morte.
Julgar e encontrar falhas é em si mesmo um pecado maior do que as falhas reais que podemos
encontrar nos outros. Afinal de contas, todos nós somos pecadores; todos somos imperfeitos. A
acusação é o mal maior. Paulo dá o mesmo aviso:
Quem come não despreze o que não come, e quem não come não julgue o que come, pois
Deus o recebeu. Quem és tu para julgar o servo do outro? Ao seu próprio amo ele se levanta
ou cai. De fato, ele será feito para ficar de pé, pois Deus é capaz de fazê-lo ficar de pé
(Romanos 14:3-4).
Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos
havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: Pela minha vida, diz o
Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira
que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns
aos outros; antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão (Romanos
14:10-13).
Todavia, a mim mui pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano;
nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado; mas nem por
isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor [É O SENHOR QUE ME
JUSTIFICA]. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual
também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações; e,
então, cada um receberá de Deus o louvor (1 Coríntios 4:3-5).
Paulo diz que ele nem mesmo se julga a si mesmo e Deus é capaz de fazer com que ele, e todos,
permaneçam através do Seu amor ágape.
Aquele que julga segundo a carne, falando contra seu irmão, julga a lei do amor incondicional e
se junta a Satanás para declarar a lei de Deus ineficiente, defeituosa. Ele é como Lúcifer, na medida
em que também julgou a Lei de Deus e achou-a insensata e fraca. Ele rejeita o amor incondicional
em preferência à lei do Bem e do Mal. Ao rejeitar o princípio incondicional de Deus, ele rejeita o
próprio Deus.
Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão fala
mal da lei e julga a lei; e, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um
Legislador e um Juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem
(Tiago 4:11-12)?
Há apenas um verdadeiro Legislador—Ele é o Criador do céu e da terra, e Ele tem uma lei
suprema e eterna—a lei do amor ágape. A sua lei é a verdadeira lei. A lei de Lúcifer é um engano e
uma falha que não sobreviverá ao teste do tempo. É através da sua lei que ele está destruindo a terra
e seus habitantes. No final, a lei de Deus será justificada; ela continuará eternamente, como sempre
foi.
O que fazemos com as palavras “Ele é capaz de salvar e destruir”? Ao julgarmos, estamos em
perigo de destruição. A palavra-chave aqui é “liberdade”. Deus salva e destrói deste modo: dandonos a total liberdade de escolher entre a lei da vida e a lei da morte. Tanto a destruição como a
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salvação são inerentes às escolhas que fazemos. Julgar um ao outro nos coloca claramente sob a
jurisdição de Satanás.
Qual é o perigo de julgarmos um ao outro? Por que Jesus nos adverte para não julgarmos? Você
pode dizer que é porque nós podemos fazer um julgamento errado, já que não podemos ler o
coração. Sim, isso é absolutamente verdade. E poderíamos dizer que julgar mata o amor; torna o
coração frio; tudo isso é verdade.
Mas outro perigo real para nós é este: que ao usar o sistema do Bem e do Mal para medir os
outros, nós realmente medimos a nós mesmos. Ao julgarmos os outros, afirmamos que nossa lei
moral é a lei moral do Bem e do Mal. Pesando os outros na sua balança de mérito e demérito,
desconsideramos a lei de Deus do amor incondicional e demonstramos que escolhemos Satanás em
vez de Deus—nos tornamos súditos do seu reino de morte. Assim, a lei condenadora de Satanás irá
nos julgar, e não haverá misericórdia em seu sistema.
Ao julgarmos os outros, julgamos a nós mesmos. Ao imputar o pecado aos outros, também
imputamos o pecado a nós mesmos. Isto resulta em auto-condenação e, no devido tempo, em
escuridão total. Este é o destino de Lúcifer e dos seus anjos.
E os anjos que não mantiveram o seu próprio domínio, mas deixaram a sua própria morada,
Ele reservou em correntes eternas sob a escuridão para o julgamento do grande dia (Judas
1:6).
A perda de uma vida para a morte eterna é uma perda sem sentido e desnecessária. Deus é amor
e Sua misericórdia é infinita. Ninguém precisa de se perder. Se Deus nunca nos condena, então
quem o faz? Nós nos condenamos a nós mesmos. Quando estudarmos a cruz, ficará muito claro o
quão letal é o poder condenador de Satanás.
Jesus explicou que este “julgamento” de condenação é feito “segundo a carne”, a mente carnal
(que é controlada pelo código moral do Bem e do Mal):
Tu julgas de acordo com a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é
verdadeiro, porque não estou só, mas estou com o Pai que me enviou (João 8:15-16).
Aqueles que “julgam segundo a carne” usam o princípio do Bem e do Mal como sua vara de
medir. “Eu não julgo ninguém”—Jesus não julga ninguém pelo código moral do Bem e do Mal. E
quanto às palavras “Mas se eu julgar, Meu julgamento é verdadeiro”? Se Deus não julga ninguém a
fim de recompensar ou punir arbitrariamente, então como Ele julga, e qual é o verdadeiro
julgamento de que Ele está falando?
O julgamento de Deus não deve ser confundido com o julgamento inerente ao princípio do
Bem e do Mal.
Não julgue de acordo com a aparência, mas julgue com um julgamento justo (João 7:24).
Finalmente, está guardada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o Juiz justo, me dará
naquele dia, e não só a mim, mas também a todos os que amaram a Sua vinda (2 Timóteo
4:8).
O “juízo justo” é baseado unicamente na justiça de Deus. O “juízo justo” de Deus tem que estar
em harmonia com o Seu amor incondicional. Como tal, o “juízo justo” não pode envolver o sistema
de recompensa e punição.
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Deus não pode tanto julgar “segundo a carne” como amar incondicionalmente. É ou um ou
outro. O julgamento ao qual Jesus se referiu como “Meu julgamento é verdadeiro” é um julgamento
baseado no amor ágape, não no Bem e no Mal. Portanto, “julgamento justo” significa que Deus lida
com cada um de nós da mesma maneira—com amor incondicional e imparcial. Isto inclui respeitar o
nosso livre arbítrio. O julgamento final de Deus será conduzido através do “julgamento justo”.
Como vai ser isso?
É muito simples. No julgamento final, o “julgamento justo” de Deus será para nos dar liberdade
e honrar as conseqüências de nossas escolhas. Ele nos permitirá receber plenamente as
conseqüências que provêm da jurisdição que escolhemos nesta vida. Se nós escolhemos a jurisdição
da vida, nós receberemos vida. Se tivermos escolhido a jurisdição da morte, receberemos a morte.
Este é um julgamento justo que deriva do amor ágape.
Como nós escolhemos uma jurisdição? Pela lei que adotamos como nossa regra moral nesta
vida. Se escolhermos viver pela lei incondicional do amor ágape, estaremos sob a jurisdição de Deus e
herdaremos o dom da vida eterna. Se vivemos pela lei condicional do Bem e do Mal, nós nos
posicionamos sob a jurisdição de Satanás e ceifamos a morte. Assim, colhemos o que semeamos. O
“julgamento justo” de Deus é respeitar nossas escolhas, e o “juiz justo” garantirá que nossa
liberdade seja mantida e nossas escolhas respeitadas.
“O Juiz justo dará a coroa da vida a todos aqueles que amam a Sua vinda naquele dia.” A frase,
“aqueles que amam a Sua vinda,” se refere aos que morreram na esperança da ressurreição na
segunda vinda de Jesus. Eles não confiaram na sua própria bondade, nas suas próprias obras.
Confiaram em Deus, que, sem condições, lhes deu o dom da vida eterna. Confiaram na misericórdia
e na graça de Deus. Aceitaram o dom da vida dada gratuitamente a todos—acreditaram na revelação
de Jesus sobre o amor incondicional do Pai.
E ainda assim a Bíblia diz que as nossas obras nos julgarão, não é verdade? Se o “juiz justo” não
baseia nossa salvação em nossas próprias obras, então como Ele vai nos julgar? As obras são a
evidência visível de nossos pensamentos. Elas revelam o que está dentro de nós. Portanto, nossas
ações são “provas” do que nós somos, provas usadas na sala do tribunal cósmico. Deus é a nossa
defesa, Satanás o nosso acusador. Nossas ações mostram se nós acreditamos e seguimos o que
Cristo nos disse a respeito do amor incondicional de Deus ou se nós permanecemos presos à lei
arbitrária de Satanás, do qual é o reino da acusação e da condenação.
Deus não pode nos forçar a sair do Bem e do Mal. Ele não pode violar a nossa liberdade. Se
escolhermos permanecer nela, Ele é forçado a nos deixar lá, e lá colheremos a morte. Nossas vidas
serão pesadas e as provas serão examinadas para que todos possam ver qual lei escolhemos para
viver.
A transparência é a razão para este julgamento investigativo. Cada lei tem o seu próprio
conjunto de regras. A lei de Satanás é condenadora—a de Deus é absolvedora. De acordo com qual
lei vivemos?
Cristo é o dom que Deus deu ao mundo, para revelar Seu caráter não julgador. A única negativa
em relação ao julgamento de Deus, no que diz respeito a Deus Pai e Jesus o Filho, tem a ver com a
nossa reação à luz que nos é dada. Nós podemos aceitar ou rejeitar a luz. Se Deus nos dá a verdade e
nós a rejeitamos, então Ele nos permite voltar às trevas—Suas mãos estão atadas.
O dilúvio foi um julgamento dois mil anos após a criação do mundo. A luz do evangelho foi
dada aos antediluvianos:
Porque Cristo também sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a
Deus, sendo morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, por quem também foi e pregou
aos espíritos em prisão, que antes eram desobedientes, quando uma vez a longanimidade
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divina esperou nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada, na qual algumas
poucas, isto é, oito almas, foram salvas da água (1 Pedro 3:18-20).
O povo do tempo de Noé rejeitou o evangelho de Jesus Cristo, e como resultado, o dilúvio veio
pela mão do acusador, o Destruidor.
O primeiro advento foi outro julgamento—quatro mil anos afastado do Éden. O próprio ato de
trazer “luz”, a verdade, à terra, também trouxe o julgamento. Jesus disse:
“Para julgamento vim a este mundo, para que os que não veem possam ver, e para que os
que veem se tornem cegos.” Então alguns dos fariseus que estavam com Ele ouviram estas
palavras, e disseram-lhe: “Somos nós também cegos? Jesus disse a eles: “Se você fosse cego,
não teria pecado; mas agora você diz: 'Nós vemos'. Portanto, o teu pecado permanece” (João
9:39-41).
Jesus revelou o caráter de Deus para os filhos de Israel. Eles deveriam transmitir o Seu amor ao
mundo. Mas a maioria deles rejeitou e crucificou o Filho de Deus. A destruição de Jerusalém veio
quarenta anos depois novamente pela mão do Destruidor. Ao rejeitar a verdade, o povo do tempo
de Jesus se entregou a Satanás.
Os judeus tinham forjado seus próprios grilhões; eles tinham enchido para si mesmos o
cálice da vingança. Na destruição total que os atingiu como nação, e em todos os males que
os seguiram em sua dispersão, eles estavam apenas colhendo a colheita que suas próprias
mãos haviam semeado. Diz o profeta: “Ó Israel, tu destruíste-te a ti mesmo;” “pois caíste
pela tua iniqüidade.” Oséias 13:9; 14:1. Os seus sofrimentos são muitas vezes representados
como um castigo visitado sobre eles pelo decreto direto de Deus. É assim que o grande
enganador procura esconder a sua própria obra. Pela teimosa rejeição do amor e misericórdia
divina, os judeus tinham feito com que a proteção de Deus fosse retirada deles, e Satanás
tinha permissão para governá-los de acordo com a sua vontade. As horríveis crueldades
decretadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingativo de Satanás
sobre aqueles que cedem ao seu controle (CG 35.3).
Outro julgamento está para acontecer em breve—seis mil anos depois que Adão e Eva
comeram o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. A luz do caráter de Deus está
sendo dada agora. Deus está derramando luz aos Seus mensageiros em todo o mundo para que eles
possam levá-la a todas as pessoas. A luz do caráter do amor incondicional de Deus cobrirá a terra
inteira.
Eles não farão mal nem destruirão em toda a Minha montanha sagrada,
Porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor.
Como as águas cobrem o mar (Isaías 11:9).
“Ai daquele que constrói uma cidade com derramamento de sangue,
Quem estabelece uma cidade pela iniqüidade!
Eis que não é do Senhor dos Exércitos
Que as pessoas trabalhem para alimentar o fogo,
E as nações se cansam em vão?
Pois a terra se encherá...
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Com o conhecimento da glória do Senhor,
Como as águas cobrem o mar” (Habacuque 2:12-14).
Então vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para anunciar aos
que habitam sobre a terra—a toda nação, tribo, língua e povo—dizendo com grande voz:
“Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do Seu juízo; e adorai Aquele que
fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas” (Apocalipse 14:6-7).
Se este conhecimento sobre o Deus verdadeiro for rejeitado, a destruição virá novamente pela
mão do Destruidor, que é descrito em Apocalipse 9:11:
E tinham como rei sobre eles o anjo do poço do abismo, cujo nome em hebraico é Abadom,
mas em grego tem o nome de Apollyon (Apocalipse 9:11).
Infelizmente, muitos irão rejeitar a verdade sobre o caráter de Deus. A rejeição desta verdade
coloca-os sob a jurisdição do Destruidor. Então a destruição, pela mão do Destruidor, virá através
das sete últimas pragas de Apocalipse dezesseis.
Nós temos liberdade de escolha. Nós podemos aceitar ou rejeitar o testemunho de Jesus—este
será o nosso julgamento. Este julgamento envolve o que fazemos com tudo o que Jesus ensinou e
revelou sobre Deus, em particular em relação ao Seu princípio de amor incondicional. Este
julgamento entrou em vigor no momento em que Jesus declarou a verdade sobre Deus, e se nós
rejeitamos o mesmo, nós nos julgamos a nós mesmos. O que nos julga é a nossa aceitação ou
rejeição da luz que Cristo derramou sobre o caráter de Deus. Note as Suas palavras a este respeito:
E se alguém ouvir as minhas palavras e não acreditar, eu não o julgo, pois não vim para
julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aquele que Me rejeita, e não recebe as Minhas
palavras, tem o que o julga—a palavra que Eu falei o julgará no último dia. Porque não
falei com a Minha própria autoridade, mas o Pai que me enviou deu-me uma ordem, o que
eu deveria dizer e o que eu deveria falar. E eu sei que o Seu mandamento é a vida eterna.
Portanto, tudo o que falo, como o Pai me disse, assim falo (João 12:47-50, grifo do autor).
Jesus foi a verdadeira luz que veio ao mundo. Ele veio para dar luz, mas o mundo não O
aceitou:
Essa era a verdadeira luz que dá luz a todos os homens que vêm ao mundo. Ele estava no
mundo, e o mundo foi feito através Dele, e o mundo não O conheceu. Ele veio para os
Seus, e os Seus não O receberam. Mas a todos quantos O receberam, deu-lhes o direito de se
tornarem filhos de Deus, aos que creem no Seu nome: os que nasceram, não do sangue, nem
da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus (João 1:9-13).
Ainda que o mundo tenha sido feito por Ele, o mundo não O conheceu, não O recebeu, nem O
aceitou. O mundo não pôde aceitar o princípio do amor ágape porque o mundo preferiu a lei de
Satanás do Bem e do Mal.
E esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em vez da
luz, porque as suas obras eram más (João 3:19).
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Para muitos, a lei de Satanás faz muito mais sentido do que o amor incondicional. Afinal de
contas, como não podemos punir os criminosos? Como poderia o amor sozinho reformá-los? Como
não podemos usar a violência para proteger nossas famílias, nossos filhos e a nós mesmos? Como
manter a ordem sem o uso da força? O verdadeiro amor a Deus suscita uma obediência cega às
consequências—isto é evidente na vida dos mártires. Daniel e seus amigos tiveram a única resposta
verdadeira e correta ao argumento de que precisamos seguir o mundo para nos salvarmos:
Ó Nabucodonosor, não temos necessidade de te responder neste assunto. Se assim é, o
nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha ardente, e Ele nos livrará da
tua mão, ó rei. Mas, se não, que se saiba, ó rei, que não servimos os teus deuses, nem
adoraremos a imagem de ouro que levantaste (Daniel 3:16-18).
Pode ser contra a nossa intuição natural, mas Jesus disse: “Porque todo aquele que quiser salvar
a sua vida, perdê-la-á, mas todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á” (Mateus
16:25). Perder nossas vidas por causa do princípio do amor não violento de Deus trará uma
recompensa que este mundo não pode oferecer—a vida eterna. Mas mesmo assim somos advertidos
a não seguir a Deus por razões egoístas:
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o
metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse
todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que
transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a
minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser
queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria (1 Coríntios 13:1-3).
A humanidade está saturada com a lei do deus deste mundo. De uma forma ou de outra, o
código moral arbitrário de Satanás tem tomado conta de nossos corações. Nossa única esperança é
abrir a porta para que Jesus entre em nossos corações. Ele está batendo à porta. Nossa única
esperança é estar diante do “tribunal de Cristo”, porque Nele não há condenação, e todos são
livremente absolvidos.
Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam
segundo a carne, mas segundo o Espírito (Romanos 8:1).
Deus está nos chamando para sair do sistema de Satanás para que não participemos da sua
iminente destruição. Ele nos dará poder para eliminarmos a nossa natureza dupla e nos imputará Sua
justiça—Ele pode nos purificar de todos os elementos “corruptores”. Deus nunca usará a força
contra nós ou violará nosso livre arbítrio, nem mesmo para nos salvar. A escolha é nossa, e nós
devemos escolher de que lado queremos estar.

……….
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A JUSTIÇA

O conceito de justiça é extremamente importante para entender a guerra entre Deus e Satanás.
Porquê? Porque foi neste ponto em particular que Lúcifer se desviou primeiro de Deus no princípio
da grande controvérsia.
Ao estudarmos a palavra “justiça” na Bíblia, torna-se evidente que, assim como existem dois
tipos de julgamento, existem também dois tipos de justiça—existe a justiça de Deus e a justiça de
Satanás. Há uma justiça segundo o Bem e o Mal (iniqüidade) e há uma justiça segundo o amor ágape,
que é a justiça de Deus. Deveríamos ser capazes de diferenciar os dois, caso contrário cairemos no
erro humano de interpretar a “justiça” de acordo com a lei do Bem e do Mal. Novamente, a Bíblia
deve ser nossa intérprete e definidora de termos. A justiça de Deus nunca está divorciada da
misericórdia:
O amor de Deus tem sido expresso na Sua justiça não menos do que na Sua
misericórdia. A justiça é o fundamento do Seu trono, e o fruto do Seu amor. Tinha
sido o propósito de Satanás divorciar a misericórdia da verdade e da justiça. Ele
procurou provar que a justiça da lei de Deus é um inimigo da paz. Mas Cristo mostra
que no plano de Deus eles estão indissoluvelmente unidos; um não pode existir sem o outro.
Misericórdia e verdade são encontradas juntas; justiça e paz se beijaram”. Salmo 85:10 {DA
762.3, grifo do autor}.
A misericórdia e a lei do amor de Deus são inseparáveis. Satanás procurou provar que o amor
ágape de Deus não pode manter a ordem e que Sua justiça “é inimiga da paz”. Mas a misericórdia é a
verdadeira justiça de Deus:
Então a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: “Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um a seu irmão;
e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal
cada um contra o seu irmão, no seu coração (Zacarias 7:8-9, grifo nosso).
No Santuário de Moisés, a misericórdia de Deus foi representada pela tampa que cobria a Arca
do Concerto, que continha os Dez Mandamentos. Essa tampa foi chamada de “assento da
misericórdia” na tradução inglesa. O que é este assento da misericórdia? Em essência, o assento é o
“trono” da misericórdia de Deus. Deus instruiu Moisés como construir o propiciatório:
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“Farás um propiciatório [ASSENTO DA MISERICÓRDIA] de ouro puro; dois côvados e
meio será o seu comprimento e um côvado e meio a sua largura. E farás dois querubins de
ouro; de obra martelada os farás nas duas extremidades do propiciatório”. Fareis um
querubim numa extremidade, e o outro querubim na outra; de uma só peça fareis os
querubins nas duas extremidades com o propiciatório. E os querubins estenderão as suas
asas por cima, cobrindo o propiciatório com as suas asas, e estarão voltados um para o
outro; as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em
cima da arca, e na arca porás o Testemunho que eu te darei. E ali me encontrarei convosco, e
falarei convosco de cima do propiciatório, de entre os dois querubins que estão sobre a arca
do Testemunho, sobre tudo o que eu vos ordenarei aos filhos de Israel” (Êxodo 25:17-22,
grifo do autor).
Os querubins deviam ser feitos de uma só peça com o propiciatório. Eles estavam em frente um
para o outro, e seus rostos deveriam ser dirigidos para o propiciatório. Isto é altamente ilustrativo da
posição que Lúcifer ocupava e também da sua importância no céu antes de sua rebelião. Quando ele
rompeu o seu relacionamento com Deus, ele virou seu rosto para longe do propiciatório. Ao fazer
isso, ele rejeitou o conceito de que a misericórdia e a justiça são inseparáveis. O salmista afirma:
Justiça e retidão são o fundamento do Teu trono; misericórdia e verdade estão diante da Tua
face (Salmo 89:14).
A retidão, a justiça, a misericórdia e a verdade de Deus estão intrinsecamente entrelaçadas com
Sua lei de amor e não podem, de fato, contradizer-se uma à outra. Eles são um conjunto
harmonioso, como Jesus revelou em Sua própria vida e morte.
Porque a misericórdia é o “fundamento” do trono de Deus, não é surpreendente que, desde o
início da rebelião de Satanás, o foco do seu ataque a Deus tenha tido a ver precisamente com as
questões da justiça e da misericórdia. Ao falar com os fariseus, Jesus indicou que a justiça e a
misericórdia eram os elementos “mais importantes da lei”.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do
cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé; deveis,
porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas (Mateus 23:23, grifo do autor).
Como lemos anteriormente, “no início da grande controvérsia, Satanás tinha declarado que a lei
de Deus não podia ser obedecida, que a justiça era inconsistente com a misericórdia”. Observe de
novo esta citação:
No início da grande controvérsia, Satanás tinha declarado que a lei de Deus não podia ser
obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia e que, se a lei fosse
quebrada, seria impossível para o pecador ser perdoado. Todo pecado deve ser punido,
exortou Satanás; e se Deus revogasse a punição do pecado, Ele não seria um Deus de
verdade e justiça. Quando os homens violaram a lei de Deus, e desafiaram a Sua vontade,
Satanás exultou. Foi provado, ele declarou, que a lei não podia ser obedecida; o homem não
podia ser perdoado. Porque ele, depois de sua rebelião, havia sido banido do céu, Satanás
alegou que a raça humana deveria ser para sempre excluída do favor de Deus. Deus não
podia ser justo, ele insistiu, e ainda assim mostrar misericórdia para com o pecador {DA
761.4, ênfase acrescentada}.
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O que queria Satanás dizer com a afirmação “a justiça era inconsistente com a misericórdia”?
Será que ele quis dizer que a justiça de Deus era de facto inconsistente com a misericórdia? Ou quis
ele dizer que, segundo a sua própria opinião, a justiça não podia ser consistente com a misericórdia?
Se pesarmos as palavras “a justiça era inconsistente com a misericórdia” contra a afirmação “todo
pecado deve ser punido, exortou Satanás”, aí temos que concluir que este último é o caso—Satanás
estava criando um novo conceito de justiça. Se o leitor se lembra, uma das palavras hebraicas para
iniqüidade, âvôn, também significa castigo. Quando a iniqüidade foi encontrada em Lúcifer, o
conceito de castigo surgiu.
Em certo ponto de sua rebelião, Satanás veio a perceber a justiça como se fosse equivalente ao
castigo, e ao se rebelar contra o amor ágape, começou a insistir que Deus deveria aceitar sua nova
definição de justiça. Para ele, o castigo tornou-se central para o conceito de justiça.
Como um em santo ofício, ele [LUCIFER] manifestou um desejo prepotente de
justiça, mas era uma falsificação da justiça, o que era totalmente contrário ao amor e
compaixão e misericórdia de Deus {RH 7 de setembro de 1897, par. 4, grifo do autor].
Seu objetivo [DE SATANÁS] é instigar o mal, e quando ele tiver conseguido, lançar todas as
culpas sobre o tentado, apresentando-o diante do Advogado, vestido com as vestes negras
do pecado, e esforçando-se para garantir a ele a pena mais severa. Ele insistiria na justiça
sem piedade. Arrependimento ele não permite. A penalidade, argumenta ele, nunca pode
ser revogada, e Deus ainda ser justo {RH 22 de setembro de 1896, par. 7, grifo do autor).
Se tomarmos estas declarações e as compararmos com a descrição de Ezequiel da queda de
Lúcifer, teremos uma nova percepção da natureza do ataque de Satanás à lei de Deus:
Foste perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que a iniqüidade foi
encontrada em ti. “Pela abundância do teu comércio te encheste de violência dentro de ti, e
pecaste” (Ezequiel 28:15-16).
Agora podemos interpretar esta passagem como significando que Lúcifer foi perfeito em seus
caminhos até que este novo conceito de justiça, a idéia de que “todo pecado deve ser punido”,
surgiu em sua mente. Assim, a iniqüidade encontrada nele era um novo entendimento do que
deveria ser a justiça, uma justiça penalizadora, uma justiça que, segundo Deus, não é justiça em
absoluto.
Agora somos confrontados com dois tipos de justiça—uma de Deus e outra de Satanás. Para
distingui-los devemos vasculhar as Escrituras a fim de identificar qual justiça é de Deus e qual é de
Satanás. A justiça de Satanás o encheu de violência; seu senso de justiça naturalmente o fez tornar-se
violento. Assim, sua justiça usa a violência.
Na Bíblia, a justiça de Deus é muitas vezes emparelhada com a Sua retidão. Se a justiça é feita
com o espírito de retidão, então é de Deus. No centro da justiça de Deus estão os conceitos de
bondade, amor, verdade e misericórdia. Essa é a justiça de Deus. Por outro lado, se a justiça é feita
através da violência, então ela é de Satanás.
O caso da mulher adúltera é um claro exemplo tanto da justiça de Satanás como da justiça de
Deus. Os fariseus queriam dar a ela a justiça de Satanás e como tal estavam preparados para
apedrejá-la até a morte. Jesus deu a ela a justiça de Deus: misericórdia. A mulher adúltera recebeu a
justiça de Deus e sua vida foi transformada a partir daquele momento. Considere, então, os seguintes
versículos sobre a justiça:
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Ele ama a retidão e a justiça; a terra está cheia da bondade do Senhor (Salmo 33:5, grifo
nosso).
A retidão e a justiça são o fundamento do Teu trono; a misericórdia e a verdade estão
diante da Tua face (Salmo 89:14, grifo do autor).
O Senhor executa a retidão e a justiça para todos os oprimidos (Salmo 103:6, grifo do
autor).
Sião será redimida com justiça, e os seus penitentes com a retidão (Isaías 1:27, grifo do
autor).
Em misericórdia o trono será estabelecido; e Um se assentará sobre ele em verdade, no
tabernáculo de Davi, julgando e buscando justiça e apressando a retidão” (Isaías 16:5,
grifo nosso).
Também farei da justiça a linha de medida, e da retidão o prumo; a saraiva varrerá o refúgio
da mentira, e as águas transbordarão o esconderijo (Isaías 28:17, grifo do autor).
Eis que um rei reinará em retidão, e os príncipes governarão com justiça (Isaías 32:1, grifo
do autor).
O Senhor é exaltado, pois Ele habita nas alturas; Ele encheu Sião de justiça e retidão
(Isaías 33:5, grifo do autor).
“Eu te desposarei comigo para sempre; sim, eu te desposarei comigo em retidão e justiça,
em benignidade e misericórdia” (Oséias 2:19, grifo do autor).
De acordo com estes versículos, a justiça de Deus é igual a bondade, misericórdia, verdade,
amorosa e retidão. Sendo a justiça retidão e virtude moral, ela tem que estar alinhada com o amor
ágape de Deus e todos os seus atributos, caso contrário, não é justiça. Nunca há qualquer menção de
violência na justiça de Deus.
A palavra “justiça” também se refere ao que é justo. Em referência à lei de Deus do amor ágape,
ela indica equidade, que por definição é imparcial e incondicional. Novamente, a justiça de Deus tem
que ser exercida dentro dos parâmetros de Seu amor ágape. A justiça que sai fora dos parâmetros do
amor ágape é uma falsa justiça. Ela é a pervertida justiça de Satanás.
Satanás criou um novo tipo de retidão e virtude moral, uma nova justiça que opera fora do amor
ágape. Sua justiça não é cheia de bondade, misericórdia, verdade e amor. Ao contrário, é cruel,
mesquinha e destrutiva—é violenta. Considere as seguintes palavras:
O poder condenador de Satanás levá-lo-ia a instituir uma teoria de justiça
inconsistente com a misericórdia. Ele afirma ser oficiante como voz e poder de Deus,
afirma que suas decisões são justiça, são puras e sem culpa. Assim, ele toma sua posição no
tribunal e declara que seus conselhos são infalíveis. Aqui entra a sua justiça impiedosa,
uma falsificação da justiça, abominável a Deus {CTr 11.4, grifo nosso}.
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Satanás instituiu “uma teoria de justiça”, uma justiça falsa, ou seja, “inconstante com
misericórdia”. Isto significa que a sua justiça é “impiedosa”—destituída de misericórdia. Não apenas
isso, mas ele enganou o universo a pensar que sua justiça vinha de Deus—“ele afirma estar oficiando
como a voz e o poder de Deus”. E ele insiste que sua justiça é a correta, que suas “decisões são
justiça, são puras e sem culpa”. “Assim, ele toma a sua posição no tribunal e declara que os seus
conselhos são infalíveis.”
Isto é “abominável a Deus”, porque Deus é a personificação da misericórdia. De fato, para
Deus, a justiça de Satanás é na verdade injustiça—e esta injustiça feita através de uma falsa justiça é,
em essência, o que é a iniqüidade.
Isso explica porque “Jesus amou a justiça e odiou a iniqüidade”, como diz o Livro de Hebreus:
Mas para o Filho Ele diz:
“O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre;
Um ceptro de justiça é o ceptro do Teu reino.
Tu amaste a justiça e odiaste a iniqüidade;
Por isso Deus, teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria mais do que os teus companheiros”
(Hebreus 1:8-9, grifo do autor).
A justiça falsa de Satanás é um tipo de justiça “censuradora” que julga e condena os outros:
A justiça falsa que Satanás advoga é abominada por Deus. Sua censura não deve ser
imitada por ninguém que participe da misericórdia e do amor divino. Guardai a vossa
própria alma, meu irmão, minha irmã; vigiai atentamente o primeiro pensamento ciumento, a
primeira sugestão para questionar ou julgar os outros. Não devemos ser severos com as
enfermidades dos outros, mas atender zelosamente ao nosso próprio caso individual {SW 25
de setembro de 1906, par. 10, grifo nosso}.
Questionar e julgar os outros faz parte da justiça falsa de Satanás. Não há nada de positivo em
censurar e criticar os outros; ao contrário, a crítica apenas revela um espírito duro que procura
acusar e julgar. Isto é o que Satanás tem feito com a nossa moral. Este espírito está muito longe da
bondade imparcial, da misericórdia e do amor de Deus.
Considere os seguintes versículos—eles mostram que usar a violência no contexto da justiça é
uma contradição, uma perversão:
Se vires em alguma província opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da
justiça, não te maravilhes de semelhante caso; porque o que mais alto é do que os altos para
isso atenta; e há mais altos do que eles (Eclesiastes 5:8, grifo nosso).
como o prevaricar, e o mentir contra o SENHOR, e o retirarmo-nos do nosso Deus, e o
falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de
falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs longe, porque a verdade
anda tropeçando pelas ruas, e a eqüidade não pode entrar (Isaías 59:13-14. ênfase
adicionada).
A justiça de Deus pode ser trocada e bloqueada por uma falsa e violenta perversão de Sua
justiça. Assim é que a justiça “se pôs longe”, “anda tropeçando pelas ruas”, “e a eqüidade não pode
entrar”. Os versículos seguintes mostram como a violência e a justiça de Deus são incompatíveis,
mas que muitas vezes a justiça e a retidão são pervertidas em algo que não deveriam ser:
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“Assim diz o Senhor Deus: 'Basta, ó príncipes de Israel! Removam a violência e o saque,
executem a justiça e a retidão e deixem de desapossar o Meu povo', diz o Senhor Deus”
(Ezequiel 45:9, grifo do autor).
“Buscai o SENHOR e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a
consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e
deitais por terra a justiça” (Amós 5:6-7, grifo do autor)!
Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Por que haveis vós tornado o
juízo em fel e o fruto da justiça em alosna (Amós 6:12, grifo do autor)?
A verdadeira justiça é o fruto da retidão. Mas Satanás transformou essa palavra em “fel” e
“alosna”—ambas plantas nocivas e venenosas. A justiça de Satanás é cheia de violência e opressão—
não é eqüitativa.
Todos nós conhecemos muito bem o tipo de justiça de Satanás e já experimentamos sua
natureza punitiva e destrutiva. Nada de bom sai de seu estilo de justiça, mesmo que possa parecer
assim por algum tempo. O eventual resultado final do seu sistema é alienação, rebelião, dor,
contenda, destruição e morte.
Lúcifer foi o primeiro pecador e, segundo o seu próprio raciocínio, Deus deveria tê-lo castigado.
Não é essa a conclusão lógica? Mas Deus não fez tal coisa. O banimento de Lúcifer do céu não foi
um ato arbitrário de Deus; ele se baniu a si mesmo por estar completamente fora de harmonia com
cada habitante do céu. Deixaram de ouvir os seus enganos astuciosos—o céu rejeitou a sua
“sabedoria”.
Além disso, foi a sua própria mente, o seu próprio pensamento que o baniu do favor de Deus.
Lúcifer tornou-se o primeiro descrente. Por causa de seu novo conceito de justiça, ele não podia
acreditar no perdão, nem para si mesmo nem para qualquer outra pessoa.
Satanás, o chefe dos anjos caídos, uma vez teve uma posição exaltada no céu. Ele era o
próximo em honra de Cristo. O conhecimento que ele, assim como os anjos que caíram com
ele, tinham do caráter de Deus, de Sua bondade, Sua misericórdia, sabedoria e excelente
glória, tornava sua culpa imperdoável {Con 21.1}.
Lúcifer rejeitou a própria misericórdia e, ao fazê-lo, cometeu o pecado indesculpável. Isto é
assim, não porque Deus não pudesse perdoar Lúcifer—não, do ponto de vista do ágape de Deus ele
já está perdoado. Se o amor de Deus é incondicional e imparcial, então até mesmo Satanás foi
perdoado. Mas repara:
Não havia esperança possível para a redenção daqueles que tinham testemunhado e
desfrutado a glória inexprimível do céu, e tinham visto a terrível majestade de Deus, e, em
presença de toda esta glória, se rebelaram contra Ele. Não havia exposições novas e
maravilhosas do elevado poder de Deus que pudessem impressioná-los tão
profundamente como aqueles que já haviam experimentado. Se pudessem rebelar-se na
própria presença da glória inexprimível, não poderiam ser colocados em condições mais
favoráveis para serem provados. Não havia força de reserva de poder, nem alturas e
profundezas maiores de glória infinita para dominar suas dúvidas invejosas e
murmúrios rebeldes. Sua culpa e sua punição devem ser proporcionais aos seus exaltados
privilégios nas cortes celestiais {Con 21.2, grifo nosso}.
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Se Satanás pudesse rebelar-se contra a encarnação da misericórdia e do amor, que esperança
havia para ele voltar a Deus? Ele já tinha sido totalmente exposto ao Deus do amor—e ele O
rejeitou. Assim, ele foi apanhado na sua própria armadilha. Ele teria que eventualmente sofrer o
próprio castigo que tinha formulado para os outros—não porque Deus o exigisse, mas porque a sua
própria mente assim o determinou. Sua condenação virá unicamente de sua própria lei do Bem e do
Mal—de seu “coração maligno de incredulidade”. Considere os seguintes versos:
Cuidado, irmãos, para que não haja em nenhum de vós um coração maligno de incredulidade
em se afastar do Deus vivo, mas exortai uns aos outros diariamente, enquanto se chama
“Hoje”, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Porque nos
tornamos participantes de Cristo se mantivermos firme até o fim o início da nossa confiança,
enquanto ela é dita: “Hoje, se quiserdes ouvir a Sua voz, não endureçais os vossos corações
como na rebelião” (Hebreus 3:12-15).
“Um coração mau de incredulidade” é a única coisa que nos separa do Deus do amor
incondicional. Nenhum de nós caiu tão baixo que Deus não possa nos perdoar. Nenhum de nós se
tornou tão traiçoeiro e maligno que Deus não possa nos reformar. O único pecado que não pode ser
perdoado é o pecado da incredulidade no verdadeiro caráter de Deus—e novamente, não porque
Deus não vai perdoar, mas porque a própria incredulidade nos separa do Deus da misericórdia.
No Alcorão, o Diabo é chamado de Iblis. Observe a definição desta palavra, segundo a
Enciclopédia Mythica:
Iblis é o nome para o diabo no Alcorão. Embora o termo “diabo” venha do grego diabolos,
os muçulmanos derivaram o nome do árabe, balasa, “ele desesperou”, que pode ser
interpretado como “desesperado da misericórdia de Deus”, mas ele também é al-Shairan,
Satanás, e “o inimigo de Deus”. O último aspecto de Satanás é uma crença comumente
compartilhada tanto por muçulmanos quanto por cristãos. Segundo uma tradição, quando
Deus ordenou aos anjos que se curvassem perante o homem recém-criado, Adão, Iblis
recusou-se a fazê-lo porque ele, sendo feito de fogo, se achava superior a uma criatura feita
de terra. Ele continua a tentar os humanos, especialmente através do sussurro (waswas, “ele
sussurrou”) e da falsa sugestão (haiif). No final, acredita-se, ele será lançado em Jahannam
(Inferno). Outra crença comumente compartilhada por ambas as religiões é que a existência
universal do mal na vida pessoal é geralmente experimentada como uma consequência de um
agente pessoal, o diabo. Embora tanto Satanás como al-Shairan sejam identificados, Shairan
também tem uma existência distinta, talvez como o líder dos jinns, uma personificação da
tentação. Isto coincide com a crença muçulmana de que cada indivíduo é acompanhado por
duas entidades espirituais pessoais; um anjo registra todas as boas obras que a pessoa realiza,
e um shairan que registra as más obras (“Iblis”). Encyclopedia Mythica da Encyclopedia
Mythica Online. <http:// www.pantheon.org/articles/i/iblis.html> [Acessado em 02 de
março de 2016]).
A palavra árabe de onde vem seu nome árabe significa “desesperado, o que pode ser
interpretado como “desesperado da misericórdia de Deus”. Iblis, o diabo, se desesperou da
misericórdia de Deus não porque Deus não tem misericórdia, mas porque Iblis deixou de acreditar
totalmente na misericórdia. Note como ele e seus anjos registram “todas as boas obras” e “as más
obras” dos seres humanos. Esta é a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Se, de acordo com
1 Coríntios 13, Deus não guarda registro de erros, e se as nossas boas obras não nos salvam, então é
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claro que é o Diabo e seus anjos que estão registrando estas coisas. Eles estão mantendo um registro
para que eles possam nos acusar diante de Deus.
Então ouvi uma grande voz no céu dizendo: “Agora veio a salvação, e a força, e o reino do
nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi lançado abaixo o acusador de nossos
irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite” (Apocalipse 12:10).
Por não acreditar na misericórdia e no amor de Deus, nós nos separamos da misericórdia. “Um
coração maligno de incredulidade” é a única coisa que nos impedirá de ter a vida eterna. Não é de
admirar que Paulo o chame de “um coração maligno de incredulidade”! Devemos agarrar-nos ao
amor e à misericórdia de Jesus como se fosse uma jangada salva-vidas.
Os homens não seriam mais escravos do pecado se se voltassem das atrações sedutoras e
ilusórias de Satanás e olhassem para Jesus o tempo suficiente para ver e entender seu
amor. Novos hábitos serão formados, e poderosas propensões para o mal serão mantidas
em xeque. Nosso Líder é um conquistador, e ele nos guia para uma vitória certa.
Nosso Advogado, Jesus, está suplicando em nosso favor diante do trono de seu Pai, e
também está suplicando com o pecador, dizendo: “Convertei-vos, pois, por que morrereis?
Não fez Deus tudo o que era possível através de Cristo para conquistar os homens do
engano satânico? Será que Ele não se entregou a si mesmo? Não se fez Ele por nós pobre,
para que, através da sua pobreza, nos tornássemos ricos? Não é Ele um Salvador
ressuscitado, sempre vivendo para interceder por nós? Não esta ele sempre acompanhando
sua grande obra de expiação pela obra do Espírito Santo em cada coração? O arco de
misericórdia ainda se eleva ao trono de Deus, testemunhando que toda alma que crê
em Cristo como seu Salvador pessoal, terá vida eterna. Mistura-se misericórdia e
justiça no trono de Deus com a sua herança {ST 19 de setembro de 1895, par. 2, ênfase
acrescentada}.
Pode-se imaginar isto—que há um futuro insondável de vida eterna sendo oferecida a todo ser
humano, não baseada em sua própria bondade ou maldade, mas livremente dada, mas muitos a
perderão simplesmente porque não acreditam? O que é “o engano do pecado”? É a mesma
incredulidade que tomou conta da mente de Lúcifer quando ele se desviou da justiça e misericórdia
de Deus. A mesma incredulidade que ele “incutiu” nos anjos e nos seres humanos:
O que Satanás tinha instilado na mente dos anjos “uma palavra aqui e uma palavra
ali” abriu o caminho para uma longa lista de suposições. Na sua maneira artística,
ele extraiu deles expressões de dúvida. Então, quando foi entrevistado, ele acusou
aqueles que ele havia educado. Ele colocou todo o descontentamento sobre aqueles que
ele havia conduzido. Como um em santo ofício, ele manifestou um desejo prepotente de
justiça, mas era uma falsificação da justiça, o que era totalmente contrário ao amor e
compaixão e misericórdia de Deus {RH 7 de setembro de 1897, par. 4, grifo do autor).
Satanás estava semeando sementes de incredulidade enquanto tirava expressões de dúvida dos
anjos. O alvo particular de suas sementes de incredulidade era a justiça de Deus. Satanás estava
levando uma seção inteira das hostes celestiais à incredulidade em relação à justiça de Deus.
Seu sucesso é evidente pela forma como os anjos caídos reagiram a Jesus enquanto Ele estava
aqui na terra. Eles freqüentemente se afastaram dEle com medo e tipicamente exclamavam: “Você
veio para nos destruir antes do nosso tempo? Eles também foram enganados pela lei moral
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condenadora do Bem e do Mal, e esperavam que Jesus usasse a falsa justiça de Satanás. Esta é a
única justiça em que eles acreditam agora, e como consequência, é assim que eles vêem Deus.
A raça humana tem sido mantida cativa pelos enganos de Satanás por um longo tempo. Desde
que Adão comeu do fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, temos trocado a justiça de
Deus pela de Satanás. Nós interpretamos tudo, até mesmo as Escrituras com o mesmo filtro. O
resultado é que nos temos mantido afastados de Deus, porque nós O vemos como condenador. Mas
todas as condenações, sem exceção, brotam da lei da iniqüidade de Satanás e são um subproduto da
sua justiça falsa.
Agora todas as coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus
Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, que Deus estava em Cristo
reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando a eles as suas ofensas, e nos
cometeu a palavra da reconciliação. Agora, pois, somos embaixadores de Cristo, como se
Deus estivesse suplicando por nosso intermédio: suplicamos-vos, em nome de Cristo, que
vos reconcilieis com Deus (2 Coríntios 5:18-20, grifo nosso).
A misericórdia de Deus nunca acaba, porque o amor nunca acaba. Deus “é o mesmo ontem,
hoje e para sempre” (Hebreus 13:8). São as mentiras da Árvore do Conhecimento do Bem e Do
Mal, gravadas em nossas mentes, que nos impedem de ver a Sua misericórdia e de nos apropriarmos
dela para nós mesmos.
Quando um homem toma a posição de que, quando uma vez tomou uma decisão, deve
mantê-la, e nunca alterar sua decisão, ele está no mesmo chão que estava Lúcifer quando se
rebelou contra Deus. Ele manteve seus planos em relação ao governo do céu como uma
teoria exaltada e imutável {3BC 1161.6}.
Estamos abertos para ver as evidências e permitir que Deus mude nossos corações e nossa
maneira de pensar a respeito do Seu caráter?

……….

173

20

O MEDO

Engrandecei ao SENHOR comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao SENHOR, e
ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores (Salmo 34:3-4).
O amor de Deus é perfeito. Por definição, o amor divino sempre permanece fiel aos seus
princípios de justiça e nunca se afasta deles (1 Coríntios 13). A liberdade é um componente inerente
do amor ágape. Sem liberdade, o amor deixa de ser amor e se torna escravidão. O verdadeiro amor
suscita uma resposta espontânea de dentro de nós—sem pressões externas. Se o amor concede a
liberdade, então ele não pode ao mesmo tempo também usar a força; nem pode ser arbitrário,
escolhendo quando e onde conceder a liberdade. Tais inconsistências não podem ser parte do amor
ágape. A liberdade do ágape tem que ser absoluta. Isto significa que o ágape não pode ser violento. E se
o ágape não pode ser violento, então ele nunca pode suscitar medo.
Isto é precisamente o que escreveu João, o apóstolo mais próximo de Jesus:
No amor, não há temor; antes, o perfeito amor lança fora o temor; porque o temor tem
consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Nós o amamos porque ele nos amou
primeiro (1 João 4: 18, 19).
Deus é perfeito amor. Não há medo no amor perfeito de Deus. O medo envolve “pena”. O que
quis o John dizer com isto? Em grego, “pena” é kólasis:
punição, castigo, tormento, talvez com a ideia de privação” (Strong's Concordance).
Kólasis vem de kolaphos—“uma surra, um golpe - propriamente dito, castigo que “corresponde” (esta
à altura) ao castigado (R. Trench); tormento de viver no pavor do juízo que se aproxima por fugir ao
dever (HELPS Word-Studies).
O medo é uma reação à violência, ao castigo. Na tradução inglesa do King James “pena” foi
traduzida come “envolve tormento.” Pena “envolve tormento” porque o castigo provoca uma
expectativa de dor. Vivemos em um sistema onde o castigo é usado diariamente por outros e por
nós. O mundo inteiro está envolvido com o castigo de uma forma ou de outra. Muitos de nós
acreditamos que uma motivação negativa é necessária para que coisas positivas aconteçam. E muitos
acreditam que Deus também usa esse sistema. Atrevemo-nos a questionar este paradigma?

174
A idéia de que a punição deve ser correspondente ao crime é central para a lei do Bem e do Mal
de Satanás. Ele promoveu esta lei ao longo da história humana usando vários meios. Na Índia isso é
conhecido como Karma; em países asiáticos, como Yin e Yang ou Tao. No mundo ocidental, os
dois maiores disseminadores da lei moral de Satanás têm sido a Maçonaria e a Igreja Católica
Romana—mas eles não são, de forma alguma, os únicos promotores desta lei moral. A serpente
“engana o mundo inteiro” (Apocalipse 12:9). A mais recente edição da lei moral do Bem e do Mal
tem um título muito benigno e apelativo—Justiça Social. Inácio de Loyola, o fundador da Ordem
dos Jesuítas da Igreja Católica Romana, iniciou este movimento baseado no princípio da recompensa
e punição da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.
Não precisamos mais ser enganados, porém. Se algo contém violência sabemos que não é de
Deus, pois a violência teve sua origem na iniqüidade, o que foi “encontrado em” Lúcifer. Se algo
causa ou usa o medo como instrumento de controle, podemos saber que não é de Deus.
João disse “No amor, não há temor; antes, o perfeito amor lança fora o temor.” Uns versos
anteriores ele diz: “quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor” (1João 4,8). O que
podemos deduzir destas passagens?
Ninguém questionaria que Deus é perfeito amor. Aqui aprendemos que o medo e o perfeito
amor não se misturam. Na verdade, “o perfeito amor expulsa o medo”. Isto significa que se temos
algum medo para com Deus, nós não O conhecemos realmente, ou o Seu perfeito amor. Isto
também significa que quando conhecermos o perfeito amor de Deus, o medo será expulso de nós e
não teremos mais medo dEle.
João está fazendo uma declaração profunda aqui. Em essência ele está dizendo que não há nada
em Deus que nos faça ter medo dEle. Se nós temos medo dEle, não é porque Ele provoca o medo,
mas porque nós O entendemos e O julgamos erroneamente. De acordo com este versículo, se
houvesse algo em Deus que pudesse nos fazer reagir a Ele com medo, então Deus deixaria de ser
perfeito amor ágape.
Então, a que grande conclusão nós chegamos? Se não há medo no amor, e se o medo é causado
pelo castigo, então Deus, sendo perfeito amor, não pode, de fato, jamais punir. Ponto final. Uma
reação que envolve o medo simplesmente não é compatível com o amor ágape. Seria impossível para
nós sermos aperfeiçoados no amor se houvesse algum medo envolvido no nosso relacionamento
com Deus.
João também afirma que “nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro” (1 João 4:19).
Teríamos sido capazes de reagir a Deus com amor se Ele não nos tivesse mostrado primeiro o Seu
amor ágape? Não. Por que não? Sem o conhecimento do Seu amor ágape, nós sempre responderíamos
a Ele com medo. Se Deus não nos tivesse mostrado o amor ágape, nunca saberíamos o que é o amor
verdadeiro e incondicional—só conheceríamos o amor condicional que vem do Conhecimento do
Bem e do Mal.
Nós sabemos que o amor humano é inconstante, mutável; e pensamos que Deus tinha o mesmo
tipo de amor que o nosso. Portanto, Deus tinha que primeiro nos mostrar o Seu amor para que
víssemos a diferença entre os dois—e Ele fez isso através do Seu Filho, Jesus Cristo. Observe como
Paulo explica isso:
Pois quando ainda estávamos sem forças, no devido tempo Cristo morreu pelos ímpios.
Porque dificilmente por um justo alguém morrerá; mas talvez por um bom homem alguém
se atrevesse a morrer. Mas Deus demonstra Seu próprio amor para conosco, em que
enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós (Romanos 5:6-8, grifo do autor).
“Quando ainda estávamos sem forças”—moralmente fracos por causa da lei moral do Bem e do
Mal, (fomos enfraquecidos por aquele que “enfraqueceu as nações”), Cristo morreu por nós, “os
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ímpios” (“os ímpios” são diferentes de Deus porque não conhecem a Deus). Podemos ver aqui que
Deus não estava agindo por um sistema de mérito. Ele estava morrendo pelos imerecedores, os
ímpios, e os nossos méritos não faziam parte disso.
Mas Paulo leva este ponto ainda mais longe. “Porque dificilmente por um homem justo alguém
morrerá; mas talvez por um bom homem alguém ousaria até morrer”. No sistema egoísta e
condicional do Bem e do Mal, dificilmente alguém ousaria dar a sua vida por outro, seja ele justo ou
não. Mas talvez ousássemos dar a vida por alguém que é bom—alguém que tem sido bom para nós,
que merece o nosso amor. Certamente não daríamos nossa vida por uma pessoa indigna, muito
menos por uma pessoa “ímpia”, má; isto é amor condicional.
“Mas Deus demonstra seu próprio amor por nós”—Deus demonstra seu amor absoluto e
incondicional por nós. Como? Enviando o Seu Filho para morrer pelos pecadores, pelos indígnos.
Não éramos dígnos do amor de Deus; não o merecíamos. Mas Ele nos amou mesmo assim e deu
Sua vida por nós. De que prova maior precisamos do Seu amor por nós?
Uma vez que vemos o amor que Deus derramou sobre nós através de Jesus Cristo, então todos
os traços de medo de punição devem ser removidos de nossas mentes. Deus não usa a punição, e só
conhecendo o Seu amor ágape pode o nosso medo ser expulso.
Vamos analisar o medo com mais detalhes. O medo é uma emoção angustiante causada pela
crença de que uma experiência ruim iminente está prestes a acontecer. O medo cria pânico em
nossas mentes e corpos, e faz com que nos envolvamos em todos os tipos de comportamentos
desesperados e até mesmo irracionais.
Além de ser uma emoção, o medo também serve como um poderoso motivador. Quantas vezes
fomos motivados a agir, simplesmente por medo? Nós não podemos contar as vezes. Todo ser
humano já teve que lidar com o medo de uma forma ou de outra desde a infância, e o medo nos fez
sentir inseguros, em perigo.
João está dizendo que “o perfeito amor expulsa o medo”, e o que isso significa é que no reino
de Deus não há lugar para o medo—isso é de fato uma boa notícia! O sistema de Satanás trouxe o
medo, mas ao nos mostrar Seu amor ágape, Deus remove nosso medo e o substitui por amor,
assegurança, proteção e garantia.
O medo veio à terra imediatamente depois que Adão e Eva comeram o fruto da Árvore do
Conhecimento do Bem e do Mal. O fruto dessa árvore fez com que eles temessem a Deus por medo
de punição. O medo fez com que eles se escondessem de Deus. Eles fugiram dEle
desnecessariamente—Deus não tinha vindo para castigá-los. Mas suas mentes tinham ficado
imbuídas da lei moral de Satanás, e o medo tinha obscurecido, mascarado o amor de Deus.
Desde então, Deus tem lidado com uma raça de pessoas que estão fugindo dEle, enquanto só o
que Ele quer é ter amizade com eles. O Pai do filho pródigo observava a estrada dia após dia na
esperança de ver Seu filho aparecer no horizonte. No momento em que Ele distinguiu a forma do
Seu filho à distância, Ele correu para ele e nem um pensamento de condenação ou castigo lhe veio à
mente.
Será Deus, o Criador que amorosamente nos deu todas as coisas, um monstro tal que Ele
deveria evocar tal terror? Será que a revelação de Jesus sobre o Pai promoveu tal pavor? A resposta é
não, muito pelo contrário. O problema não é com Deus, mas com a nossa visão dEle. Na verdade,
temos notado que em toda a Bíblia, quando os seres celestiais se comunicam com os humanos, a
primeira coisa que eles dizem é “não temam”, “não temais” ou “não tenham medo”. Deus tem
tentado nos alcançar, mas primeiro Ele tem que remover o nosso medo para que nós venhamos até
Ele e aceitemos a vida.
Tendo dito isso, de quem você acha que o seguinte versículo está falando? Esta falando de Deus
ou Satanás?
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E não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas sim
temam daquele que é capaz de destruir a alma e o corpo no inferno (Mateus 10:28).
Aqueles que “matam o corpo, mas não podem matar a alma” são seres humanos, não são? Os
seres humanos não têm o poder de destruir a nossa alma. Mas quem é capaz de nos enganar e assim
destruir tanto a nossa alma como o nosso corpo para sempre? É Satanás, é claro; mas será que
precisamos temer a Satanás quando Deus está do nosso lado? Vejam as próximas palavras desta
passagem:
Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a
vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não
temais, pois; mais valeis vós do que muitos passarinhos (Mateus 10:29-31).
Alguns lêem toda esta passagem e afirmam que é Deus que devemos temer, que é Deus “que é
capaz de destruir tanto a alma como o corpo no inferno”. Mas o contexto mostra que Jesus está nos
dizendo exatamente o contrário: Ele está nos dizendo para não temermos o Pai, pois somos de mais
valor do que muitos passarinhos, que são cada um individualmente e cuidadosamente anotados pelo
Criador momento a momento. Se Deus tem uma preocupação tão amorosa pelos pássaros, uma
forma de vida inferior, o que dizer de nós? Nós temos muito mais valor para Ele do que todos os
pássaros do mundo.
Devemos ser cautelosos com aqueles que não compreendem o perfeito amor, porque eles não
hesitarão em nos levar para a perdição eterna junto com eles. Satanás é capaz de destruir tanto a
alma quanto o corpo no inferno através de suas mentiras, e ele o fará se continuarmos agarrados aos
seus enganos sobre Deus.
Quando Jesus entrou em Jerusalém sentado num jumentinho, João citou a profecia desse evento
dada pelo profeta Zacarias:
E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha
de Sião! Eis que o teu Rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta (João 12:14-15).
Se voltarmos a Zacarias, vemos que a profecia original diz algo totalmente diferente:
Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém; eis que o teu rei virá a ti, justo e
Salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta (Zacarias
9:9).
Por que João tirou as palavras “alegra-te muito” e em vez disso inseriu as palavras “não temas”?
Será que ele interpretou as palavras “alegra-te muito” como significando “alegra-te muito em vez de
temer muito”?
Deus estava vindo à terra na pessoa de Jesus, e Sua mensagem era, alto e claro: “Deus está
vindo; não tenha medo dEle! Olhe para Ele; Ele está trazendo salvação, não castigo! Ele é modesto,
humilde, e está até montado num potro, o potro de um jumento, um burrinho que nunca foi
domesticado, e ainda assim... vejam, como aquele jumentinho confia nEle, sem medo! Até os
animais confiam nEle; se tivessem alguma razão para temê-Lo, não se aproximariam Dele”! Os
animais percebem-no. Quando é que o vamos fazer?
O reino do medo é descrito em Isaías 14:
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E acontecerá que, no dia em que o SENHOR vier a dar-te descanso do teu trabalho, e do
teu tremor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então, proferirás este dito contra o
rei da Babilônia e dirás: Como cessou o opressor! A cidade dourada acabou! Já quebrantou o
SENHOR o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com
furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora, é perseguido, sem
que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra! -- exclamam com
júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: Desde que tu caíste,
ninguém sobe contra nós para nos cortar (Isaías 14:3-8, grifo do autor).
Quem é o “rei da Babilônia”? Quem é aquele que tem oprimido os povos da terra, governandoos com um cetro de ira contínua, com a raiva? A resposta é dada alguns versículos abaixo, no
versículo 12:
Como caíste do céu, ó estrela da manhã [LÚCIFER], filha da alva! Como foste lançado por
terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e, acima das
estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e, no monte da congregação, me assentarei, da
banda dos lados do Norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao
Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo (Isaías 14:12-15,
grifo do autor).
O grande esquema de Lúcifer para derrubar a lei do trono de Deus, o amor ágape, não dará em
nada, porque a lei de Deus é a verdade, e é eterna. A lei de amor de Deus é a única resposta para a
paz, a coexistência, e a vida. Lúcifer será levado para o mais profundo abismo. Seu próprio sistema
de violência o matará a ele, e àqueles que optarem por segui-lo.
Um futuro sem medo está chegando logo, porque o reino da violência, que usa o medo para nos
motivar ao bom comportamento, está prestes a implodir e está chegando ao fim. Então não haverá
mais medo:
Mas todos se sentarão debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os
amedrontará, porque a boca do Senhor dos Exércitos falou (Miquéias 4:4, grifo do autor).
Logo chegará o tempo em que não haverá ninguém que nos amedronte. Isto significa que não
haverá mais castigo porque não haverá mais lei moral do Bem e do Mal e não haverá mais Satanás.
Se Deus usasse a punição agora, então Ele teria que continuar usando a punição para sempre,
porque Deus não muda. E se Deus usasse a punição eternamente, então o medo também existiria
eternamente. Mas felizmente Deus não recorre a medidas tão desprezíveis e cruéis para alcançar a
ordem. Dê uma olhada nos versículos que precedem o versículo acima:
Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da Casa do SENHOR será estabelecido no
cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas
nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do SENHOR e à Casa do Deus de Jacó, para
que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas; porque de Sião
sairá a lei, e a palavra do SENHOR, de Jerusalém. E julgará entre muitos povos e reprenderá
poderosas nações até mui longe; e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças
em foices; uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a
guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não
haverá quem os espante, porque a boca do SENHOR dos Exércitos o disse (Miquéias 4:1-4;
grifo do autor).
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Como é interessante que nos últimos dias, nos nossos dias, o “monte’ de Deus, que é um
símbolo de “reino”, seja finalmente exaltada acima do reino de Lúcifer! Lúcifer tem governado por
seis mil anos, e nós tínhamos pensado que a sua lei cheia de ira vinha de Deus! Mas, nos últimos
dias, o reino de Deus será estabelecido. Isto significa que ainda não foi estabelecido ou exaltado, o
que por sua vez significa que a lei dos últimos seis mil anos procedeu do reino de Satanás, não de
Deus. Satanás tinha certos limites que ele não podia passar, mas ele tem sido o deus deste mundo até
agora.
Note o que acontece quando o reino de Deus é estabelecido: o povo vai até Ele para aprender
Seus caminhos, Suas veredas, Sua lei. A lei do amor ágape sairá de Sião, a cidade de Deus, e “a
palavra do Senhor de Jerusalém”, que é a cidade da paz. Deus nos julgará em justiça, com o Seu
amor ágape. Ele terá piedade de nós e o Seu amor nos curará.
E note também o que acontece quando aprendemos os Seus caminhos, as Suas veredas e a Sua
lei: pegamos esses instrumentos usados para a violência e a morte e os transformamos em
instrumentos de paz e de vida. As enxadas e as foices são instrumentos de jardinagem usados para
cultivar a vida, não para destruí-la. “Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem
aprenderão mais a guerra.” Porquê? Porque aprendemos os caminhos do Senhor, aprendemos as
Suas veredas, a Sua lei de amor! Sentar-nos-emos debaixo das nossas árvores sem medo de que
alguém venha e destrua as nossas casas e nós. Que boas notícias!
Você pode imaginar o que este versículo significará a algumas comunidades no mundo que não
têm tal paz? Comunidades cujas casas são bombardeadas no meio da noite? O que este verso está
realmente nos dizendo é que Lúcifer irá embora, juntamente com seu sistema de violência que
causou medo em nós.
Vejam este próximo verso, de Zefaniah:
O remanescente de Israel não cometerá iniqüidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não
se achará língua enganosa; porque serão apascentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os
espante (Sofonias 3:13, grifo do autor).
Quem são os remanescentes de Israel? O próprio versículo nos diz: eles são aqueles que não
cometem a iniqüidade. Estes não dizem mais mentiras sobre Deus... em sua boca “não se achará
língua enganosa”. Eles vêem o verdadeiro caráter do amor de Deus e permitem que Ele os
transforme de volta em Seu amor ágape. Estes viverão no reino do amor, onde ninguém os fará ter
medo.
O perfeito amor expulsará todo o medo. Veremos que Deus não força ninguém a obedecer
através de ameaças de punição. Mas tudo isto é tão estranho para nós, poder-se-ia dizer. Como
podemos entendê-lo, se tudo o que conhecemos é este sistema de castigo? É verdade, como
podemos conhecer os caminhos de Deus? Deus tem uma solução para este problema: Seu Filho.
Deus nos enviou Jesus Cristo. Olhando para Ele, podemos aprender os caminhos de Deus.
A profecia de Zacarias na ocasião do nascimento de seu filho (João Batista) diz que Jesus Cristo
nos libertaria do medo por meio do qual temos sido escravizados:
Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo!
E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo,
como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo,
para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem
e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto
e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai,
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de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem
temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida (Lucas 1:68-75, grifo
do autor).
E sobre o seu próprio filho, diz Zacarias:
E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do
Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação,
na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com
que o oriente do alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra
de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz (Lucas 1:76-79, grifo do
autor).
João Batista prepararia os caminhos do Senhor preparando o povo—todo o povo–para receber
Aquele que nos daria uma verdadeira revelação do Deus de amor. João Batista lhes daria o
conhecimento da salvação—ele os ajudaria a ver que seus pecados sempre foram perdoados através
da terna misericórdia de nosso Deus. Esta é a luz que ele daria àqueles que se sentavam nas trevas e
na sombra da morte—aqueles que se sentavam sob a sombra da Árvore da morte, sob a sombra da
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.
Jesus usou o castigo de alguma forma para realizar os Seus caminhos? Será que Ele alguma vez
usou o medo? A resposta é não, nem uma vez nós O vemos fazendo isso. Mas, você poderia dizer, e
quanto à limpeza do templo? Jesus não usou o medo lá?
Jesus não jogou mesas ao redor; Ele apenas as derrubou. E este foi um ato simbólico, não
violento. Ao derrubar as mesas dos cambistas, Jesus estava derrubando seus falsos conceitos sobre o
caráter de Deus, ou seja, que Deus exigia sacrifícios de animais antes que Ele pudesse nos perdoar.
Jesus estava perturbando as tradições e rituais deles. O autocontrole é um fruto do Espírito Santo;
esse é o Espírito de Jesus, portanto Jesus deve ter tido autocontrole. Uma pessoa que está em fúria
comporta-se de maneira diferente—eles perdem o controle, e Jesus nunca perdeu o controle.
Quando Jesus limpou o templo, Ele não chicoteou ninguém ou jogou mesas ao redor em fúria. Ao
derrubar as mesas, Ele estava desmoronando, derrubando as tradições do templo.
Se Jesus tivesse usado o medo nessa ocasião, as crianças teriam sido as primeiras a fugir da cena.
Aqueles que tinham medo tinham um paradigma de violência e medo e enxergavam Jesus a partir de
seu próprio paradigma. Vemos a mesma coisa acontecendo na segunda vinda; a Bíblia retrata dois
grupos então. Um terá medo mortal de Jesus, pedindo que as montanhas caiam sobre eles:
E os reis da terra, os grandes homens, os ricos, os comandantes, os poderosos, cada escravo
e cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e disseram às
montanhas e às rochas: “Cai sobre nós e esconde-nos da face Daquele que está sentado no
trono e da ira do Cordeiro” (Apocalipse 6:15-16).
Deus escolheu o animal mais pacífico e não violento para simbolizar Jesus. Quão irado é um
cordeiro? O medo sentido por este grupo não é causado pelo Cordeiro—é causado pelo que está
dentro deles, pela sua falsa compreensão de Deus. Eles acreditam em um deus de recompensa e
punição e supõem que Ele está vindo para puni-los—assim como Adão e Eva no Jardim quando
eles se esconderam de Deus.
Aqueles que conhecem a Deus se regozijarão muito quando verem Jesus:
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E, naquele dia, se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará;
este é o SENHOR, a quem aguardávamos; na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos
(Isaías 25:9).
Em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que eles O “admirarão” porque acreditaram no testemunho de
Jesus Cristo sobre o amor de Deus:
os quais [QUE NÃO CONHECEM DEUS, E QUE NÃO OBEDECEM AO
EVANGELHO DE JESUS CRISTO], por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face
do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se
fazer admirável, naquele Dia, em todos os que crêem (porquanto o nosso testemunho foi
crido entre vós) (2 Tessalonicenses 1:9-10, grifo nosso).
É Deus capaz de mudar as nossas percepções erradas sobre Ele? Sim, mas Ele só tem uma
maneira de fazer isso: através de Seu Filho Jesus Cristo. Se não acreditarmos no testemunho do
Filho, não há mais nada que Deus possa tirar de Seus recursos. Jesus é a máxima revelação, a
verdade final, o verdadeiro testemunho, a autoridade completa sobre o caráter de Deus.

……….
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QUE HAJA LUZ

Os primeiros versículos das Escrituras hebraicas revelam uma metáfora merecedora de muita
consideração e estudo. Gênesis capítulo um, versículos um a cinco, afirma:
No princípio, criou Deus os céus e a terra.
E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo;
E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
E disse Deus: Haja luz. E houve luz.
E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz e as trevas.
E Deus chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite.
E foi a tarde e a manhã: o dia primeiro (Gênesis 1:1-5, grifo nosso).
É altamente significativo que a metáfora da luz e das trevas, Dia e Noite, é o primeiro tema
apresentado para nós na Bíblia. Estas palavras iniciais revelam não só a criação da terra, mas também
o grande tema da grande controvérsia entre Deus e Satanás—a guerra que tinha começado no céu
quando a iniqüidade foi encontrada em Lúcifer, e que estava prestes a ser introduzida na terra
através da escolha de Adão de comer da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Luz e trevas são
as metáforas escolhidas por Deus para nos ajudar a ver a verdade que tem sido escondida dos nossos
olhos pelas decepções do nosso inimigo comum. Como já vimos, essas decepções têm tido
principalmente a ver com o caráter de Deus.
Note o mesmo uso destas duas palavras no versículo seguinte do Novo Testamento:
Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos
corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo (2
Coríntios 4:6).
A tradução do ingles é assim:
Porque foi o Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas, que brilhou em nossos
corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo (2
Coríntios 4:6, grifo nosso).
Neste versículo, Paulo faz uma referência direta ao capítulo um de Gênesis, versículo três. Deus
ordenou que a luz brilhasse das trevas no primeiro dia da criação quando Ele disse “Que haja luz”.
“Luz” saindo “das trevas” implica que as trevas já estavam lá. E e como as trevas representam
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Satanás (porque “Deus é luz, e não há nEle treva nenhuma”, 1 João 1:5), então isso significa que
Satanás já tinha se rebelado contra Deus e Sua lei antes da criação da terra. Sua presença na criação
da terra é revelada nos cinco versículos acima através da palavra “escuridão”. Ele já estava operando
ativamente pela sua lei do Bem e do Mal, que estava espalhando confusão sobre Deus por todo o
universo.
Qual era a luz que Deus ordenou que brilhasse das trevas, de acordo com 2 Coríntios 4:6? Era
“a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo”. Isto significa que no primeiro dia
da criação, Jesus, “por quem também Ele [DEUS] fez o mundo, (Hebreus 1,2)” estava revelando “a
luz do conhecimento da glória de Deus” para o universo e para a futura raça humana. A luz que Ele
ordenou que brilhasse das trevas (e as trevas foram as acusações de Satanás contra o caráter de
Deus) era o próprio processo de criação da terra—esta era “a luz do conhecimento da glória de
Deus”. O que é que isto significa?
A Bíblia indica que foi a própria criação da terra que revelou que Jesus, juntamente com o Pai,
foi o Criador. Os seres inteligentes no universo sabiam que o Pai era o Criador, mas não sabiam que
Jesus também era um Criador. O próprio ato de revelar Jesus como o Criador tornou-se necessário
pela precisa razão de que ninguém sabia que Ele era o Criador. Como pode ser isso, você pode
perguntar? Se o leitor se lembra, a guerra no céu foi entre Miguel e o dragão:
E houve batalha no céu: Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão; e
batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram; nem mais o seu lugar se achou
nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás,
que engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com
ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o
reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo; porque já o acusador de nossos irmãos é
derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo
sangue do Cordeiro [A CRUZ] e pela palavra do seu testemunho; e não amaram a sua vida
até à morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na
terra e no mar! Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco
tempo (Apocalipse 12:7-12, grifo do autor).
Quem é Miguel? Esta própria passagem revela quem Ele era: Ele foi o “Cristo” de Deus, “o
Cordeiro” que conquistou e destruiu as mentiras do “acusador” ao Ele revelar o verdadeiro caráter
de Deus através do Seu próprio sangue, “o sangue do Cordeiro:”
E, visto como os filhos [A HUMANIDADE] participam da carne e do sangue, também Ele
[O CORDEIRO, CRISTO] participou das mesmas coisas, para que, pela morte [NA
CRUZ], aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo (Hebreus 2:14, grifo
nosso).
No céu, Miguel e Lúcifer estavam um ao lado do outro como querubins de cobertura. Embora
Miguel fosse Deus—e a palavra Miguel significa “quem é como Deus?”—Ele assumiu a forma das
Suas criaturas, assim como Ele fez aqui na Terra quando Ele se tornou um homem.
A guerra no céu foi travada entre os dois querubins de cobertura, os dois protetores, guardiões
da lei. Um deles voltou-se contra a lei e quis mudá-la. Miguel, o Filho de Deus, não concordou com
as mudanças propostas por Lúcifer. Miguel “amava a justiça e odiava a iniqüidade”. Ele sabia—Ele,
o verdadeiro Legislador—que Sua lei era tão eterna quanto Ele e o Pai eram eternos. Mas nem
Lúcifer sabia que Jesus, o humilde e modesto anjo cobridor, era Deus.
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Chegou um momento, depois que a iniqüidade foi encontrada em Lúcifer, em que Deus reuniu
todos os anjos do céu a fim de revelar a verdadeira identidade de Cristo, e o próprio Pai fez o
anúncio:
O Rei do universo convocou as hostes celestes perante Ele, para que, na presença
delas, Ele pudesse expor a verdadeira posição de Seu Filho e mostrar a relação que
Ele sustentava com todos os seres criados. O Filho de Deus compartilhou o trono do
Pai, e a glória do Eterno, do auto-existente, rodeava a ambos. Ao redor do trono se reuniram
os santos anjos, uma multidão vasta e sem número—“dez mil vezes dez mil, e milhares de
milhares” (Apocalipse 5:11.), os anjos mais exaltados, como ministros e súditos, regozijandose na luz que caía sobre eles da presença da Deidade. Perante os reunidos habitantes do céu,
o Rei declarou que ninguém senão Cristo, o Unigênito de Deus, podia entrar
plenamente em Seus propósitos, e à Ele foi comprometido a executação dos
poderosos conselhos de Sua vontade. O Filho de Deus tinha feito a vontade do Pai
na criação de todas as hostes do céu; e a Ele, assim como a Deus, as suas
homenagems e lealdade eram devidas. Cristo ainda exerceria o poder divino, na
criação da terra e de seus habitantes. Mas em tudo isso Ele não buscaria poder ou
exaltação para Si mesmo, contrário ao plano de Deus, mas exaltaria a glória do Pai e
executaria Seus propósitos de beneficência e amor {PP 36.2, grifo nosso}.
O Rei do universo, o Pai, convocou todos os anjos para que, na presença deles, Ele pudesse
expor a verdadeira posição de Seu Filho, Miguel. Eles O tinham conhecido como um dos seus, um
anjo, um querubim de cobertura. Agora eles veem a Sua verdadeira identidade pela primeira vez, e a
criação da Terra confirmaria o anúncio de Deus. Foi por isso que o Pai disse:
Porque a qual dos anjos disse jamais:
Tu és meu Filho, hoje te gerei?
E outra vez:
Eu lhe serei por Pai,
E ele me será por Filho?
E, quando outra vez introduz no mundo o Primogênito, diz:
E todos os anjos de Deus o adorem.
E, quanto aos anjos, diz:
O que de seus anjos faz ventos e de seus ministros, labareda de fogo.
Mas, do Filho, diz:
Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos,
Cetro de eqüidade é o cetro do teu reino.
Amaste a justiça e aborreceste a iniqüidade;
Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria,
Mais do que a teus companheiros.
E:
Tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra,
E os céus são obra de tuas mãos;
Eles perecerão, mas tu permanecerás;
E todos eles, como roupa, envelhecerão,
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E, como um manto, os enrolarás,
E, como uma veste, se mudarão;
Mas tu és o mesmo,
E os teus anos não acabarão.
E a qual dos anjos disse jamais:
Assenta-te à minha destra,
Até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? (Hebreus 1:5-13, grifo do autor)?
Por que Deus está fazendo uma distinção entre Seu Filho e os anjos, se não pelo motivo de o
Filho ter estado sob o disfarce de um anjo antes do anúncio? Deus não tinha revelado a verdadeira
posição de Seu Filho antes deste anúncio. Como isso é possível? você pode perguntar.
De acordo com a Bíblia, quando Jesus criava, Ele falava, e as coisas vinham à existência.
Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados; de maneira
que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente (Hebreus 11:3, ênfase acrescentada).
Os mundos foram criados pela palavra de Deus, e as coisas que se veem não foram feitas de
coisas que são visíveis. Isto sugere que antes da criação da Terra, o processo criativo de Cristo era
um processo invisível. Talvez se possa até dizer que o universo foi feito incógnito pelo Filho—
ninguém sabia que tinha sido feito pelo Filho.
Uma vez que Satanás desafiou e difamou o caráter de Deus, tornou-se de necessidade
primordial (não só para a salvação da terra, mas do universo inteiro) que Deus revelasse a verdadeira
natureza de Seu Filho. Por quê? Porque Ele era o único que seria capaz de desmascarar as mentiras
do enganador, e revelar o caráter puro do Pai do amor ágape. As verdadeiras credenciais de Jesus
tinham que ser reveladas e a Sua autoridade estabelecida. A verdade foi a única arma que Deus usou
nesta guerra cósmica.
A Bíblia revela a verdadeira posição de Cristo em vários lugares:
Para mim, que sou menos do que o menor de todos os santos, esta graça foi dada, para que
eu pregasse entre os gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo, e para que todos vissem qual
é a comunhão do mistério, que desde o início dos tempos tem estado escondido em Deus
que criou todas as coisas através de Jesus Cristo (Efésios 3:8-9, grifo nosso).
...Porque por Ele [O FILHO] foram criadas todas as coisas que estão no céu e que
estão na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominios ou principados ou
potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele (Colossenses 1:16, grifo do
autor).
Satanás tinha espalhado mentiras sobre Deus; assim, Deus ordenou que a verdade, a luz, fosse
dada, e Ele o fez através de Seu Filho.
Deus, que em vários momentos e de várias maneiras falou no passado aos pais pelos
profetas, nos falou nestes últimos dias por meio de Seu Filho, a quem Ele designou
herdeiro de todas as coisas, por quem Ele também fez o mundo; que sendo o resplendor
da Sua glória e a imagem expressa da Sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela
palavra do Seu poder, quando Ele mesmo purificou os nossos pecados, sentou-se à direita
da Majestade no alto, tendo-se tornado muito melhor do que os anjos, pois Ele obteve
por herança um nome mais excelente do que eles (Hebreus 1:1-4, grifo do autor).

185

Deus fez os mundos através de Seu Filho Jesus Cristo. O Filho é a imagem expressa de Sua
pessoa. E o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder. É através da palavra do Seu
poder que Jesus cria... “Que haja”...
Esta primeira evidência, dada no início da Bíblia, revela quem é Cristo e qual é a Sua verdadeira
posição. Mas também revela quem Deus é—Seu caráter—porque Cristo é a imagem expressa do Pai.
Como é revelado o caráter do Pai e do Filho no versículo um?
“No princípio, Deus criou os céus e a terra”, (Gênesis 1:1). O Pai fez isso através de Seu Filho,
que tinha a responsabilidade de executar toda a obra da criação. No início, bem no versículo um, o
Filho está revelando que Ele é o Criador. Jesus é o Criador—esta é a luz, a verdade sobre quem Ele
é, “o Pai das luzes, com quem não há variação ou sombra de mudança”, Tiago 1:17. Jesus é “o Pai
das luzes”. O que isto significa é que Ele é a última luz, a última autoridade a respeito de quem é o
Pai. Jesus é “a luz, o caminho, e a vida”.
“Eu sou a luz do mundo. Aquele que Me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da
vida” (João 8:12, grifo do autor).
Em Gênesis capítulo um, versículo dois, as trevas se instalam—esta não é a obra do Criador. As
trevas são morte e destruição, e é a obra do Destruidor; mas Deus é a luz, o doador da vida; Ele é o
Criador, não o Destruidor. A luz é reafirmada novamente no versículo três: “Que haja luz; e houve
luz.”
Que luz criou Deus no primeiro dia, se o sol foi criado mais tarde, no quarto dia? Qual luz é
referida no versículo três? Esta luz só poderia vir diretamente de Deus, e como esta luz não é uma
luz que podemos ver com nossos olhos hoje, como podemos ver o resto da criação (não a vemos
hoje em sentido literal como vemos a luz do sol) esta luz poderia ser metafórica.
Se isto é verdade, então a luz que Deus criou no primeiro dia foi esta: que enquanto Deus
arregaçava as mangas, por assim dizer, ao iniciar o processo de criação deste planeta, Ele começou a
revelar quem Ele era, dando a luz, a verdade, sobre Si mesmo. Esta era a luz que o universo nunca
antes havia visto com seus próprios olhos—o Criador em ação.
Pois desde a criação do mundo os Seus atributos invisíveis são claramente vistos, sendo
entendidos pelas coisas que são feitas, mesmo o Seu poder eterno e a Sua divindade
(Romanos 1:20).
Dizem-nos que o universo, os anjos e os seres inteligentes, as “estrelas” e “os filhos de Deus”,
regozijaram de alegria quando viram Deus, o Filho, no processo de criação da Terra:
“...Quem é este que escurece o conselho...
Por palavras sem conhecimento?
Agora prepara-te como um homem;
Vou interrogar-te, e tu responder-me-ás.
“Onde estavas tu quando eu lancei as fundações da terra?
Diz-me, se tiveres compreensão.
Quem determinou as suas medidas? Certamente você sabe!
Ou quem esticou a linha sobre ela?
A que estavam fixados os seus alicerces?
Ou quem lançou a sua pedra angular,
Quando as estrelas da manhã cantavam juntas,
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E todos os filhos de Deus se rejubilaram de alegria?” (Jó 38:2-7, grifo do autor)?
Vimos anteriormente que a Bíblia se refere a Jesus como “a pedra angular que os construtores
rejeitaram” e vimos o significado da palavra “pedra” e seu significado no contexto da ereção do
Reino de Deus. Aqui, em Jó 38:6, e em Gênesis 1 está sendo colocada esta “pedra angular”. No
início, quando os filhos de Deus se regozijaram de alegria, foi porque viram Jesus—a metafórica
pedra angular—em processo de criar. Ao criar, Jesus estava colocando a pedra angular, o
fundamento de todo o nosso entendimento sobre Deus. Ele estava lançando as bases sobre as quais
toda a construção do conhecimento de Deus deveria ser erigida—Ele estava dando “a luz do
conhecimento da glória de Deus”. Ele estava mostrando ao universo inteiro que Deus é o Criador. E
enquanto Ele o fazia, o universo ficou em grande admiração e cantaram juntos e se rejubilaram de
alegria. Que coral deve ter sido esse! Um dia também nós os ouviremos cantar, e que alegria que
será! Vamos juntar-nos a eles, e cantar juntos os louvores do nosso Criador!
Se seguirmos o rastro da palavra “luz” na Bíblia, encontraremos todas as evidências necessárias
para exonerar Deus de todas as falsas acusações de Satanás. Aqui está a exposição número um para a
defesa: “Deus é luz”. É duvidoso que alguém dispute que ao longo da Bíblia a palavra “luz”, quando
usada metaforicamente, é sempre usada em referência a Deus. Os numerosos usos desta metáfora
criam uma rede de informação tão complexa que é difícil acompanhar a sua complexidade!
O salmista declara a respeito do Criador:
Porque Contigo está a fonte da vida; na Tua luz vemos a luz (Salmo 36,9).
Ele fará surgir a tua retidão como a luz, e a tua justiça como o meio-dia (Salmo 37,6).
Estes dois versículos nos dizem que a luz de Deus está intrinsecamente ligada à vida, à retidão e
à Sua misericordiosa justiça. A luz de Deus é a Sua retidão, e a Sua retidão é a Sua justiça, que é
totalmente oposta à “justiça” de Satanás.
No capítulo um de Gênesis, versículo dois, vemos trevas já trabalhando—“ E a terra era sem
forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; E o Espírito de Deus se movia sobre a face das
águas”. O que é esta escuridão, se Deus é luz? Esta escuridão só pode representar Satanás e seus
princípios. E devemos ter sempre em mente que as trevas de Satanás contêm um dualismo confuso
e enganoso—uma mistura de uma suposta luz, e a escuridão. Na verdade, é esse dualismo confuso
que faz com que a Terra se torne “sem forma” e “vazia”, como veremos em breve.
Como devemos interpretar Gênesis capítulo um, versículos um, dois e três? Deus criou a terra
no versículo um, e então Satanás a destruiu no versículo dois? E então Deus começou a recriar a
terra novamente no versículo três? Isto não faz sentido—especialmente se olharmos para o
significado hebraico das palavras “sem forma” e “vazio” no versículo dois.
Essas palavras implicam que houve vida, durante esse período de escuridão, vida inteligente, que
em algum momento deixou de existir. A única maneira de pensar sobre estes dois versículos iniciais
de uma forma lógica, então, é pensar neles como uma história profética—o mais curto e conciso
reconto da grande controvérsia. Isso significa que os versículos um e dois encapsulam a história da
Terra desde a criação até o milênio—sete mil anos. Deus criou a terra, versículo um, e em sete mil
anos Satanás e seu sistema do Bem e do Mal a destruíram, versículo dois. Deus estava predizendo o
que o Conhecimento do Bem e do Mal de Satanás iríam fazer à terra e aos seus habitantes.
O versículo três então começa novamente no início—agora nós vamos obter os detalhes da
história da criação. É como se Deus primeiro nos desse o panorama geral e depois Ele o
decompusesse para nós vermos as partes menores. E o paranorama geral é: Deus criou a Terra e
Satanás destruiu-a.
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Quando Deus criou a terra, Satanás já tinha se revoltado no céu. Deus é luz pura, mas as trevas
já estavam presentes através de Satanás no início da história da nossa Terra. A prova é que a Árvore
do Conhecimento do Bem e do Mal estava no Jardim do Éden. Então o que acontece no versículo
dois é que um inimigo entra e destrói a terra: “A terra estava sem forma e vazia; e as trevas estavam
sobre a face do abismo” (Gênesis 1 2). Este processo de destruição da terra leva seis mil anos. No
sétimo milésimo ano, a terra está num caos completo e supremo. O apóstolo Pedro diz:
Mas, amados, não vos esqueçais disto, que com o Senhor um dia é como mil anos, e mil
anos como um dia” (2 Pedro 3:8, grifo do autor).
A semana da criação não só é uma semana literal, da qual recebemos o nosso ciclo semanal, mas
também é um período simbólico e profético de sete mil anos—“com o Senhor, um dia é como mil
anos”. Cada dia da semana de criação equivale a mil anos da história humana. Nesta semana de um
dia por mil anos, Deus nos revelou, em poucas palavras, a história completa da Terra no contexto da
grande controvérsia. Assim, a semana literal da criação é também uma semana simbólica que nos
mostra a história da grande controvérsia.
Cada dia da semana da criação termina com a frase: “Então a noite e a manhã foram o segundo
dia”. “Noite e manhã” representam a noite e o dia, que representam a escuridão e a luz. Isto
simboliza que ao longo dos seis mil anos os princípios de Satanás e de Deus, os “dois princípios que
lutam pela supremacia”, correriam paralelamente sobre a terra. Haveria escuridão e haveria luz.
No primeiro dia, Deus divide a luz das trevas—Ele revela que Ele é um criador. Ele está
indicando que ao vermos a destruição acontecendo ao longo dos milênios seguintes, não devemos
ficar confusos, pensando que esta é a Sua obra. Ao dividir “a luz das trevas” e chamar “a luz de dia”,
e as trevas de “noite”, Deus estava separando Sua obra, de dar vida, da obra de Satanás de destruir a
vida. Isto lança o fundamento, a pedra angular, para a nossa compreensão do Seu caráter.
No segundo dia, Deus divide as águas de cima das águas abaixo—as águas do dilúvio vieram no
segundo milênio (o único dia em que Moisés não escreveu “E Deus viu que era bom”). No terceiro
dia, a terra seca aparece e a vida vegetal brota para cima—as formas de vida inferiores. Terra seca
significa terra sólida, em oposição à água, que é instável. Esta é a ascensão da verdade de Deus sobre
a terra, tal como foi dada aos descendentes de Abraão. Israel deveria ter espalhado o conhecimento
de Deus como a vegetação cobre a terra, e Israel apareceu no terceiro milênio. O conhecimento
limitado de Israel sobre o caráter de Deus é simbolizado pela vegetação—um entendimento inferior,
porque o Sol da Justiça ainda não tinha vindo à terra no quarto dia.
No quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas—isto representa Jesus, o Sol da Justiça, que
veio à terra no final do quarto milênio para “dar a luz do conhecimento de Deus”. A lua, que reflete
a luz do sol, representa a igreja primitiva, da qual surgem as sete igrejas do Apocalipse. Estas grandes
luzes no firmamento dividem a luz das trevas: a verdade do erro, a Árvore da Vida da Árvore do
Conhecimento do Bem e do Mal.
No quinto dia, Deus cria as criaturas aquáticas e as aves do ar. Este é o período da igreja
primitiva e o início da Idade das Trevas. O interessante é que as criaturas aquáticas e as aves do ar
também são símbolos usados na Bíblia para representar Satanás e seus anjos—o grandes peixe que
engoliu Jonas (Jonas 1:17), Leviatã (Jó 41:1), o dragão e “toda ave impura” (Apocalipse 18:2).
No início do sexto dia nós lemos:
E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; gado, e répteis, e bestasferas da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas-feras da terra
conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a
sua espécie. E viu Deus que era bom (Gênesis 1:24-25).
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Estes são, novamente, um simbolismo relacionado a Satanás. No capítulo 1 de Romanos são
empregados exatamente os mesmos símbolos:
Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em
semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis
(Romanos 1:22-23).
Estes são símbolos de deuses pagãos. Muitos deuses antigos eram adorados como pássaros (Ísis
e Hórus), animais de quatro pés (Baal, Osíris), e coisas rastejantes (numerosos deuses serpentes). O
sexto milenio começa com a Idade das Trevas e entra na Renascença e depois na Era das Luzes. As
coisas rastejantes (serpentes) são outro símbolo de Satanás, que estava por trás desses diferentes
movimentos. A Idade das Luzes está cheia de ensinamentos dos antigos deuses do Egito, Grécia e
Roma. Seus ensinamentos eram inteiramente baseados na doutrina da recompensa e punição da
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Durante este tempo, a igreja de Deus, a Árvore da
Vida, estava no subsolo, no deserto (Apocalipse 12:6-14).
Então Deus fez o homem à Sua imagem no final do sexto dia. Isto também é simbólico;
simboliza que é no final da grande controvérsia (o fim de seis mil anos) que o povo de Deus é selado
com o Seu verdadeiro caráter. O fato de que no sexto dia Deus cria tanto as coisas rastejantes
quanto o homem na sua imagem é significativo. Isto representa a polarização, a divisão da
humanidade em ambos os lados da grande controvérsia. A divisão do povo da terra é explicada em
Apocalipse através do selamento Deus e da marca da besta.
O selo significa aqueles que estão do lado de Deus—eles são refeitos à Sua imagem; eles têm o
selo do Pai em sua testa. Eles tem o Seu caráter de amor incondicional, imparcial e misericordioso.
Eles têm o mesmo selo que Lúcifer costumava ter antes de cair.
Aqueles do lado de Satanás recebem a marca da besta. Seu povo é marcado por ter escolhido
seus princípios de força e violência e seus caráteres refletem sua lei moral de recompensa e punição.
O sétimo dia é o milênio, o sábado da semana da criação—mil anos de descanso para a Terra,
que está em total destruição, vazio e sem forma. Aqueles que estiveram do lado de Satanás, que não
tiveram “descanso dia e noite” (Apocalipse 14:11), também estão descansando na morte por mil
anos. Antes deste último “dia” começar, no final do sexto milésimo ano, Jesus vem e leva consigo
todos aqueles que aceitaram a graça incondicional de Deus. Eles reinarão com Ele por mil anos
(Apocalipse 20:4), enquanto a Terra estiver desolada. Esta é uma pintura com traços largos e a Bíblia
desenvolve estes temas em maior detalhe em diferentes lugares.
Um pequeno estudo da palavra “estava” no capítulo um de Gênesis, versículo dois, afirma estas
conclusões. Este versículo diz que “a terra estava sem forma, e vazia”; a palavra hebraica hâyâh—
estava— também significava “tornou-se”. Hâyâh significa:
existir, ou seja, ser ou tornar-se, realizar-se (Dicionário de Strong).
Assim, nós poderíamos, possivelmente, reafirmar este versículo desta maneira: “a terra ficou
sem forma e vazia”, ou “e aconteceu que a terra tornou-se sem forma e vazia”. Isto abre um novo
campo de entendimento. Como é que aconteceu que a terra se tornou sem forma e vazia? Se
olharmos para as palavras “sem forma” e “vazia” seremos capazes de mostrar como.
“Sem forma”—tôhûw—significa:
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Desolação (de superfície), ou seja, deserto; figurativamente, uma coisa sem valor;
adverbialmente, em vão: - confusão, lugar vazio, sem forma, nada, (coisa de) nada, vaidade,
vaidade, desperdício, deserto (Concordância de Strong).
Note-se a palavra confusão nessa definição. E “vazio”—bôhûw—significa:
ser vazio; uma vacuidade, isto é, (superficialmente) uma ruína indistinguível: - vacuidade,
vazio.
Estas duas palavras implicam que antes havia vida onde agora só há ruína e desolação. Então
porque é que a terra chegou a este estado de vacuidade, vazia?
Porque durante seis mil anos o reino de violência de Satanás levou a terra a um estado de
completa ruína—ele conseguiu isso através do seu princípio misto do Bem e do Mal, que é a
confusão, o nada, a morte.
Agora, estas duas palavras, tôhûw e bôhûw, também são usadas mais tarde na Bíblia para retratar a
condição da Terra no fim do governo de Satanás, no fim de seis mil anos e durante o milênio.
O profeta Jeremias afirmou:
Eu vi a terra, e na verdade ela estava sem forma (TÔHÛW), e vazia (BÔHÛW)
E os céus, eles não tinham luz.
Eu vi as montanhas, e de fato elas tremeram,
E todas as colinas andaram para trás e para a frente.
Eu vi, e na verdade não havia nenhum homem,
E todas as aves do céu tinham fugido.
Eu vi, e na verdade a terra fértil era um deserto,
E todas as suas cidades foram destruídas.
Com a presença do Senhor,
Por Sua ira feroz (Jeremias 4:23-26, grifo do autor).
O profeta Isaías também descreveu o que acontecerá à terra depois de seis mil anos da lei moral
do Bem e do Mal de Satanás:
Eis que o Senhor torna a terra vazia e a faz desperdiçar,
Distorce a sua superfície
E espalha os seus habitantes no estrangeiro.
A terra será totalmente esvaziada e totalmente saqueada,
Pois o Senhor pronunciou esta palavra.
A terra chora e desvanece-se,
O mundo definha e desvanece-se;
O povo altivo da terra definha (Isaías 24:1, 3-4, grifo do autor).
Isaías continua a nos dizer porque a terra está nesta condição:
Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores,
Porquanto transgridem as leis,
Mudam os estatutos e quebram a aliança eterna.
Por isso, a maldição consome a terra,
E os que habitam nela serão desolados;
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Por isso, serão queimados os moradores da terra,
E poucos homens restarão (Isaías 24:5-6, grifo do autor).
A terra estava destinada à autodestruição desde o momento em que Adão e Eva comeram da
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. A razão pela qual a terra sofre destruição é porque seus
habitantes se afastaram da lei de amor de Deus—transgrediram as leis, mudaram os estatutos,
quebraram a aliança eterna, vivendo pela violenta lei do Bem e do Mal de Satanás. Como resultado,
nós nos tornamos como Satanás, e como ele, nós nos tornamos destruidores. Somos nós, através do
seu princípio misto, que estamos destruindo a terra.
Observe de novo o que Deus disse a Noé a respeito das pessoas que viviam antes do dilúvio:
A terra também era corrupta perante Deus, e a terra estava cheia de violência. Então
Deus olhou para a terra, e de fato ela era corrupta, pois toda a carne havia corrompido o
seu caminho sobre a terra. E disse Deus a Noé: “O fim de toda a carne veio antes de mim,
porque a terra está cheia de violência por meio deles; e eis que os destruirei com a terra”.
(Gênesis 6:11-13).
A terra estava cheia de violência através do homem, que, sem exceção, tinha se tornado
completamente imerso em violência. A própria Terra, nosso mundo físico, estava cheia de violência
através deles. A causa da sua destruição, claramente, não é Deus, apesar de Moisés o ter escrito.
Nossa autodestruição é um resultado direto da transgressão da lei de Deus do amor ágape, da
quebra da “aliança eterna”, que e a lei sem violencia do amor ágape. A completa destruição da terra é
um resultado direto de colocar a lei de Deus de lado e substituí-la pela lei de Satanás—a lei da
recompensa e punição arbitrária.
Isaías prossegue descrevendo como toda a alegria é tirada aos povos da terra, a “cidade da
confusão”. Curiosamente, neste versículo, a palavra “confusão” é a mesma palavra que vimos
anteriormente—a palavra hebraica tôhûw, traduzida em Gênesis capítulo um, versículo dois, como
“sem forma”.
Demolida está a cidade vazia (TÔHÛW) ,
Todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar.
Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho;
Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra.
Na cidade, só ficou a desolação, e, com estalidos, se quebra a porta.
Porque será no interior da terra, no meio destes povos,
Como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos, quando está acabada a vindima
(Isaías 24:10- 13, grifo do autor).
O profeta então resume o que vai acontecer ao nosso pequeno planeta como consequência da
adoção da confusa lei moral de Satanás:
O temor, e a cova, e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra.
E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova,
E o que subir da cova, o laço o prenderá;
Porque as janelas do alto se abriram,
E os fundamentos da terra tremem.
De todo será quebrantada a terra,
De todo se romperá e de todo se moverá a terra.
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De todo vacilará a terra como o ébrio
E será movida e removida como a choça de noite;
E a sua transgressão se agravará sobre ela,
E cairá e nunca mais se levantará.
E será que, naquele dia,
O SENHOR visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra, sobre a terra.
E serão amontoados como presos em uma masmorra,
E serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias.
E a lua se envergonhará,
E o sol se confundirá
Quando o SENHOR dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém;
E, então, perante os seus anciãos haverá glória (Isaías 24:17-23, grifo do autor).
Aqui estão representados os reis da terra, governando o povo através da lei de Satanás. Eles são
exaltados dentro da hierarquia do Bem e do Mal e governam a terra através da força e da violência.
Eles serão reunidos como prisioneiros reunidos na cova—a cova em linguagem bíblica significa
morte. Isaías diz que Satanás será levado ao inferno [O TÚMULO], até as profundezas mais baixas
do abismo” (Isaías 14:15).
Satanás e seus seguidores serão poupados da experiência completa da segunda morte até depois
da segunda ressurreição. Seus seguidores serão encerrados na prisão—morte—e depois de muitos
dias serão castigados—depois de mil anos. No final do milênio eles serão ressuscitados, e é então
que eles receberão o peso total da condenação da lei de Satanás—“depois de muitos dias eles serão
punidos”. Eles não serão punidos por Deus, mas Deus lhes permitirá colher plenamente os
resultados da sua escolha de se apegarem à lei moral punitiva de Satanás. Observe as palavras de
Jesus a respeito da ressurreição deles, a segunda ressurreição:
Pois assim como o Pai tem vida em Si mesmo, assim Ele concedeu ao Filho ter vida em Si
mesmo, e deu-lhe autoridade para executar o julgamento também, porque Ele é o Filho do
Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nas
sepulturas ouvirão a Sua voz e sairão— os que fizeram o bem, para a ressurreição da vida, e
os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação (João 5:26-29, grifo do autor).
Aqueles que fizeram o bem aceitaram o amor, a graça e a misericórdia como os princípios
governantes de suas vidas, independentemente de sua religião, raça, status ou idade. Aqueles que
fizeram o mal rejeitaram o amor ágape; escolheram viver segundo a violenta lei moral de Satanás.
Quem vai puni-los? O próprio sistema de julgamento que eles usam; eles se condenarão a si
mesmos. O fim deles é a ressurreição da condenação—eles serão condenados pelo sistema de
condenação de Satanás, que eles abraçaram. Eles “já estão condenados”, João 3:18.
Em Apocalipse, John expande este quadro e diz:
E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que
voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a
carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que
sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes.
E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra
àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e, com
ela, o falso profeta, que, diante dela, fizera os sinais com que enganou os que receberam o
sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de
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fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava
assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes.
(Apocalipse 19:17-21, grifo do autor).
E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão.
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos.
E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as
nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de
tempo. E vi tronos; e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E
vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus,
e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão;
e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram,
até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo
aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda morte,
mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos (Apocalipse 20:1-6,
grifo do autor).
Toda esta história da terra é o que Gênesis capítulo um, versículo dois, está descrevendo. Esta é
a história do pecado desde o seu início até o seu fim. Então no versículo três, Deus divide a luz das
trevas. A luz é novamente contrastada com as trevas quando Deus aponta para as duas Árvores no
meio do Jardim—a Árvore da Vida, luz, e a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, trevas.
O que tem mantido a Terra em completa confusão é o fato de que a escuridão de Satanás é
composta de uma dualidade contraditória: o Bem e o Mal, luz e trevas. Para tirar toda a confusão,
Jesus Cristo deu uma mensagem distinta e precisa ao Apóstolo João. Ele primeiro deu esta
mensagem aos Seus discípulos e agora, no fim do mundo, Ele está abrindo nossas mentes para o
mesmo. Esta mensagem é de particular importância neste exato ponto da história—Deus a está
dando porque Ele sabe que precisamos desesperadamente da revelação pura e imaculada de Seu
caráter.
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele
treva nenhuma (1 João 1:5).
Em seus escritos, o apóstolo João usa duas palavras para descrever o caráter de Deus. A
primeira é “luz” (1 João 1:5) e a segunda é “amor” (1 João 4:8). O amor é a essência de Deus, e a luz
é um símbolo desta verdade em relação ao Seu caráter de amor. O que significa “não há nEle treva
nenhuma”? Como a Bíblia, não os seres humanos, define escuridão?
Se dizemos que temos comunhão com Ele, e andamos nas trevas, mentimos e não
praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns
com os outros, e o sangue de Jesus Cristo Seu filho nos purifica de todo pecado (1 João 1:67).
Se dissermos que amamos a Deus—que temos comunhão com Ele—mas andarmos nas trevas,
mentimos não só para os outros, mas também para nós mesmos. Caminhando na luz como Deus
está na luz, “temos comunhão uns com os outros”—isto é, com Deus. Então também temos
comunhão com os seres humanos, porque o amor incondicional e imparcial de Deus nos
transforma.
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O conhecimento de Deus vem sempre em primeiro lugar. Desse conhecimento nasce o nosso
relacionamento com os nossos semelhantes. Da mesma forma, os primeiros quatro mandamentos
têm a ver com conhecer e apreciar a Deus primeiro. Os seis restantes retratam a forma como
tratamos os nossos semelhantes.
E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus mandamentos. Aquele
que diz: Eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não
está a verdade.
Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente
aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também
deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o
mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que
desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro
nele e em vós; porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz
que está na luz e aborrece a seu irmão até agora está em trevas. Aquele que ama a
seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão
está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir; porque as trevas lhe
cegaram os olhos (1 João 2:3-11, grifo do autor).
Segundo estes versículos, “luz” é amor e “escuridão” é ódio. O amor ágape é fruto da justiça e o
ódio é fruto do Bem e do Mal. Nós odiamos porque não temos amor incondicional, e não temos
amor incondicional porque operamos pelo Bem e pelo Mal. O Bem e o Mal, então, é a escuridão.
Quando João diz que Deus é luz e nEle não há escuridão alguma, ele deve querer dizer que o amor
de Deus é puro e não contém absolutamente nenhuma partícula de escuridão do domínio do Bem e
do Mal.
“Nenhuma escuridão” também implica que havia necessidade desta mensagem—uma falsa
crença já existia antes da chegada da verdade. Implica que as pessoas tinham pensado que havia
escuridão em Deus. A mensagem de Jesus Cristo era informar ao mundo que ele havia cometido um
erro grave ao atribuir qualquer aspecto do reino das trevas ao caráter de Deus.
A escuridão é completa em si mesma. Quando usadas em referência à escuridão, as palavras
“nenhuma” são uma ênfase deliberada. “Nenhuma escuridão” afirma que não devemos ter nenhuma
mistura na nossa visão de Deus. É imperativo que não atribuamos ao Seu caráter tanto o Bem (a
falsa luz) como o Mal do Conhecimento Bem e do Mal.
A mensagem de João era para um povo que acreditava, a partir da Bíblia, em um Deus
manchado de trevas. Jesus ensinou que as trevas são um traço de caráter do maligno e não de Deus.
Esta é a mensagem que a humanidade precisa ouvir.
O apóstolo Paulo afirma que a escuridão tem a ver com um conhecimento incorreto do caráter
de Deus:
Pois foi o Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas, que brilhou em nossos corações
para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo (2 Coríntios
4:6, grifo nosso).
Esta passagem pressupõe que as trevas prevaleceram na mente do povo em relação a Deus, e
em particular na mente daqueles a quem foram dados os Seus oráculos, o Antigo Testamento. A 'luz'
dada aqui é “o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo”. Assim disse Cristo:
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“Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida (João
8:12).
Jesus Cristo, a luz da vida, remove as trevas. Ele remove o nosso falso entendimento de que
Deus está envolvido com o castigo e a morte. Esta tem sido a crença predominante da raça humana.
A glória de Deus é Sua bondade, Sua misericórdia, Sua essência de amor ágape, que se reflete na
pessoa de Jesus Cristo que disse: “Eu e Meu Pai somos um” (João 10:30).
E o apóstolo João diz o seguinte a respeito do testemunho de João Batista sobre Jesus:
Havia um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse homem veio para dar um
testemunho, para dar testemunho da Luz, para que todos, através dele, cressem. Ele não
era essa Luz, mas foi enviado para dar testemunho dessa Luz. Essa era a verdadeira Luz
que dá luz a todo homem que vem ao mundo (João 1:6-9, grifo do autor).
Ao dizer que Jesus Cristo é “a verdadeira Luz que dá luz a todo homem que vem ao mundo”,
João implica que uma falsa luz tinha sido dada até que a “verdadeira luz” viesse. A cura do homem
que estava cego desde o nascimento foi um ato misericordioso para desfazer o trabalho de Satanás
na vida daquele homem. Mas sua cura também tem grande significado espiritual para toda a raça
humana, porque a cegueira é uma metáfora da escuridão que permeou a mente humana.
E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram,
dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu:
Nem ele pecou, nem seus pais; mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus.
Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia; a noite vem, quando
ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo (João 9:1-5).
Como nós, os apóstolos estavam imbuídos do Conhecimento do Bem e do Mal. Eles
perguntaram a Jesus: “Rabi, quem pecou, este ou seus pais, oara que nascesse cego?” “Jesus
respondeu: 'Nem ele pecou, nem seus pais”. O que estava Jesus a dizer? Este homem e os seus pais
eram pecadores como todos nós, não eram? Não são todos os seres humanos pecadores?
O que os apóstolos estavam realmente perguntando era: “De quem foi o pecado que causou tal
punição a este homem—o pecado dele ou o de seus pais?” Eles acreditavam que a sua cegueira era
um castigo de Deus. Eles estavam pensando pela lei do Bem e do Mal, a lei condicional do
mérito/demérito, recompensa/punição.
Embora tanto o homem quanto seus pais fossem pecadores, Jesus queria passar a mensagem de
que sua cegueira não era um castigo de Deus. Sua resposta nega que Deus opera pela lei da
recompensa e punição arbitrária. Em vez disso, Ele mostra que o que Satanás tinha significado para
o mal, Deus podia se voltar para o bem: “foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus”.
Isto é a glória de Deus.
Ao inverter as obras destrutivas de Satanás, neste caso a cegueira, Jesus revelou que Deus não é
a causa de doenças ou enfermidades. Se Ele fosse, Jesus não teria agido contrariamente à vontade de
Seu Pai. Jesus nunca agiu contra o Pai; Ele estava em completa harmonia com Ele.
A maioria de nós nasce espiritualmente cego desde o nascimento, cego ao verdadeiro
conhecimento do caráter de Deus. Jesus veio para abrir nossos olhos e dar-nos visão espiritual para
que possamos ver o amor incondicional de Deus por nós. Esta é a linha divisória entre a ruína eterna
e a salvação eterna:
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Há apenas duas classes no mundo—a classe que conhece Deus, e a classe que não o
conhece. O homem espiritual pertence à primeira classe, o homem natural à outra; e é de
acordo com a nossa estimativa do caráter do Pai e do Filho que a nossa classe é
determinada. É natural para o homem cuja alma está inundada pelo amor de Jesus,
ver em Deus seu pai e seu amigo. Ele pode e vai ensinar aos outros em harmonia
com a luz que brilha nas câmaras do seu coração. Ele ensinará aos homens o único
caminho do pecado para a justiça, revelando ao mundo o caráter dEle que é o caminho, a
verdade e a vida. Através do plano de redenção, um caminho tem sido providenciado para
que o pecador possa ser conduzido das profundezas da ruína para cima, para o paraíso de
Deus. Essa provisão tem sido feita através de um sacrifício infinito da parte do Pai e do
Filho. O amor de Deus é expresso ao homem no dom inestimável de seu Filho; mas Cristo
foi dado a um mundo perdido, para que pudéssemos ser salvos, não em nossos pecados, mas
de nossos pecados {RH 10 de fevereiro de 1891, Par.2, grifo do autor}.
Isaías tinha profetizado que Jesus Cristo, a Luz do mundo, iria corrigir a nossa visão errada de
Deus. O apóstolo João citou as palavras do profeta no início do Seu ministério:
E deixando Nazaré, veio e habitou em Cafarnaum, que fica à beira-mar, na região de
Zebulom e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, dizendo: “A
terra de Zebulom e a terra de Naftali pelo caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos
gentios; o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e sobre os que
estavam sentados na região e sombra da morte amanheceu a luz” (Mateus 4:13-16,
grifo do autor).
Aqui a escuridão é equiparada a “sombra da morte”. Aqueles que se sentam na “região e sombra
da morte” estão na escuridão em relação ao caráter de Deus. A “sombra da morte” é governada pelo
princípio da morte. Se a morte é escuridão, não pode ser de Deus, que é luz e em quem não há
escuridão alguma.
As frases “viram uma grande luz” e “amanheceu a luz” referem-se ambas a Jesus. Ele revelou
que aescuridão e a sombra da morte não pertencem ao Reino de Deus.
Os filósofos da Era das Luzes afirmaram que não pode haver liberdade sem contrastes—que a
luz e as trevas devem existir ao mesmo tempo. Isto é exatamente o que Satanás havia reivindicado
no início de sua rebelião.
Emmanuel Kant, por exemplo, acreditava que a queda do homem representava uma mudança
do comportamento instintivo para o pensamento racional consciente, permitindo assim que a
humanidade tivesse uma verdadeira escolha. O que Kant quis dizer com “comportamento
instintivo”, foi o princípio único e puro do amor ágape que governou Adão antes de comer da
Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, e por “pensamento racional” quis dizer a nova
mentalidade do Bem e do Mal, que depois de comer da Árvore proibida, Adão passou para toda a
raça humana. Mas desde a queda, o ágape não é mais o nosso comportamento instintivo—o Bem e o
Mal são agora o nosso padrão. Além disso, o pensamento racional consciente, ou seja, a escolha
entre o Bem e o Mal, é uma miragem. Tal escolha não existe realmente, porque tanto o Bem como o
Mal são dois lados da mesma moeda.
Para Kant, a idéia de contrastes, ter o Bem e o Mal, era melhor que o plano original de Deus—a
singularidade do amor ágape. Para Kant, ter uma mente governada pelo Bem e pelo Mal permitiu-nos
ter um pensamento racional em vez de sermos meros robôs, governados por um único princípio.
Assim, na sua opinião, a queda era absolutamente necessária, embora ele reconheça que ela pode ter
causado males e vícios que não eram conhecidos pela humanidade antes da introdução da dualidade
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do Bem e do Mal. Independentemente dos males, para ele esta nova condição era preferível à
inocência e ignorância anteriores que existiam antes da queda.
Em um livro que discute os filósofos e poetas da Era das Luzes, M.S. Abrams cita a avaliação de
Kant do estado decaído da humanidade, a partir da sua dissertação Origem Conjectural da História do
Homem:
O primeiro passo para sair desta condição foi, no lado moral, uma queda, e no lado físico o
resultado desta queda foi uma série de males na vida (consequentemente, um modo de
punição) nunca antes conhecido (Meyer Howard Abrams, Natural Supernaturalism:
Tradition and Revolution in Romantic Literature (Nova Iorque: W.W. Norton & Company
Inc, 1971, p. 205)
Kant podia ver que a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal trazia “uma série de males na
vida” e podia até ver que ela trazia castigo (embora ele, como todos nós, devesse pensar que era
Deus quem nos castigava), e ainda assim ele pensava que este novo status quo era melhor do que o
anterior.
Outro pensador, William Blake, afirma:
Sem Contrários não há progressão. Atração e Repulsão, Razão e Energia, Amor e Ódio, são
necessários à existência humana. Desses contrários brotam o que os religiosos chamam de
Bem e Mal. O Bem é o passivo que obedece à Razão. O Mal é o ativo que brota da Energia.
O Bem é o Céu. O Mal é o Inferno (William Blake, The Early Illuminated Books, New
Jersey: Princeton University Press, 1993, p. 144).
E Schiller escreve:
Esta queda [Abfall] do homem a partir do instinto—que com certeza trouxe o mal moral à
criação, mas apenas para tornar possível o bem moral nela—é, sem qualquer contradição, o
acontecimento mais afortunado e maior da história da humanidade (Meyer Howard Abrams,
Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature (Nova Iorque:
W.W. Norton & Company Inc, 1971, p. 208, 209)
Assim no raciocínio do mundo, se Deus é luz e somente luz, que escolha Ele oferece? A
sabedoria humana argumenta que, para que a verdadeira escolha exista, deve haver contrastes. Isto
significa que tem de haver luz e escuridão para que a verdadeira escolha exista. E ainda assim as
Escrituras nos dizem que em Deus, não há escuridão alguma:
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele
treva nenhuma (1 João 1:5).
Lúcifer elaborou uma idéia que ele considerava brilhante. Esta idéia o encheu de orgulho, pois
ele pensou que era o sumo da sabedoria: ele inventou um princípio que continha tanto “luz” quanto
“escuridão”. No entanto, a metáfora bíblica da luz e das trevas refere-se não só à verdade e ao erro,
mas também à vida e à morte. Como a sua Árvore do Conhecimento é responsável pela morte, o
que isto significa então, é que o seu princípio que mistura a chamada “luz” com as “trevas” acaba
por ser inteiramente “escuridão”.
Mas Satanás alegou que sua lei oferecia liberdade de escolha, caso contrário nenhum dos anjos a
teria aceitado. O Bem e o Mal pareciam representar dois conceitos diferentes, porque parecia
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transmitir a ideia de que existia uma escolha dentro do próprio princípio. Mas inerentemente, o Bem
e o Mal não podiam oferecer a escolha que pareciam sugerir, porque tanto o Bem como o Mal
culminavam no caos, na destruição e na morte. Que escolha há entre dois chamados opostos que
terminam em morte? A verdadeira escolha é entre a vida e a morte, o que significa que a verdadeira
escolha é entre a Árvore da Vida e a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.
Se Satanás tivesse tomado o controle do universo, a liberdade teria sido uma coisa do passado.
Se ele tivesse tido autoridade absoluta, ele teria tido absoluto controle autocrático sobre o governo
do universo, e como tal, ele não teria permitido que nada mais existisse além da sua lei do Bem e do
Mal. Ele teria acabado com o próprio Deus, se pudesse.
A lei de Satanás garante que não haveria alternativas disponíveis, porque a falta de liberdade é
inerentemente estabelecida através da natureza arbitrária de seu princípio. É por isso que a Bíblia
caracteriza seu reino como escravidão. Sabendo disso, Jesus veio para nos dar a verdadeira
alternativa, o caminho da vida, sem o qual estaríamos eternamente perdidos.
Na Bíblia, o Egito é um tipo do pecado e da iniqüidade, que é o princípio do Bem e do Mal. A
escravidão de Israel no Egito simboliza a escravidão da raça humana sob o princípio de recompensa
e castigo de Satanás. Por que o Egito foi escolhido como um símbolo do governo de Satanás? Há
razões muito boas para isso.
No antigo Egito, a “sabedoria” era dada diretamente aos sacerdotes egípcios pelos deuses. Os
deuses do Egito ensinaram-lhes a lei do Bem e do Mal e chamaram-lhe “civilização”. Recompensa e
castigo é a lei que governou o Egito, e a prova é encontrada em seus símbolos: Os faraós são
retratados como segurando os símbolos do sistema de recompensa e castigo. Os seus enfeites na
cabeça retratam a cobra (serpente) em modo de ataque. A humanidade tem sido mantida escrava do
Conhecimento do Bem e do Mal desde que Adão e Eva participaram dele. Estamos todos no Egito
espiritual ainda, acorrentados como escravos da nossa natureza moral carnal e dualista do Bem e do
Mal desde o nascimento.
Moisés, que tirou o povo do Egito e a quem a lei foi dada, era um tipo de Jesus, o próprio
doador da Lei. Jesus afastaria o povo da lei condenadora da serpente e o levaria à segurança da lei de
misericórdia de Deus—seu reino de amor incondicional e imparcial, a Terra Prometida. Ao nos dar a
verdade sobre o Deus do amor ágape, Cristo pode nos libertar do sistema de recompensa e punição
de Satanás e nos levar a Canaã, a terra que flui com leite e mel, onde reina o amor e a justiça do
Deus do amor ágape.
Deus concede liberdade de escolha a todos os Seus seres inteligentes. A prova é que sem a
liberdade, Satanás não teria sido capaz de introduzir o conhecimento mortal do Bem e do Mal no
universo. Mas Jesus prometeu que ao abraçarmos a verdade sobre o caráter de Deus seríamos
libertados dos enganos de Satanás que nos levam à morte. Cristo dá a verdade, mas a nossa escolha
de acreditar e aceitá-la ainda permanece.
A verdade que Cristo veio para dar é o fato de que Deus é vida, e como tal não está envolvido
na morte. Lembre-se da definição de “bem” e “mal”: “O bem é a vida”.
Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal (Deuteronômio 30:15,
grifo nosso).
A vida é igual ao bem, e a morte é igual ao mal. Claramente, Deus é o Deus da vida. Assim, de
acordo com esta definição bíblica, se Deus estivesse envolvido com a morte de alguma forma, Deus
seria o mal. A Bíblia aponta para o ser que tem o poder da morte, no entanto:
Na medida em que as crianças participaram da carne e do sangue, Ele mesmo também
compartilhou do mesmo, para que através da morte Ele pudesse destruir aquele que tinha o
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poder da morte, ou seja, o diabo, 15 e libertar aqueles que, por medo da morte, estiveram
toda a sua vida sujeitos à escravidão (Hebreus 2:14-15).
É nossa esperança que as evidências fornecidas neste livro ajudem o leitor a fazer escolhas que
levem à esperança, à paz, ao amor e à vida. Deus ama a cada um de nós com um amor infinito, e é
Sua vontade que estejamos eternamente juntos com Ele.
Porque estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados
nem as potestades, nem o presente nem o futuro, nem a altura nem a profundidade, nem
qualquer outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus
nosso Senhor (Romanos 8, 38 a 39, grifo do autor).
O amor foi aperfeiçoado entre nós nisto: para que tenhamos ousadia no dia do juízo;
porque, como Ele é, assim somos nós neste mundo. Não há medo no amor; mas o amor
perfeito expulsa o medo, porque o medo envolve tormento [CASTIGO]. Mas aquele que
teme não foi aperfeiçoado no amor. Nós O amamos porque Ele nos amou primeiro (1 João
3:17-19, grifo do autor).
O amor incondicional de Deus, como revelado em Jesus Cristo, é um fundamento firme do qual
nada nos pode abalar. O conhecimento do Seu amor imutável nos permitirá atravessar os tempos
proféticos difíceis que nos esperam na frente, e encontrá-Lo face a face sem medo. Que todos
aceitemos a luz do Seu amor incondicional como revelado em Jesus Cristo.

……….
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