“Irou-se o dragão contra a mulher
e foi pelejar com os restantes da sua
descendência, os que guardam os
mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus”
(Apocalipse 12:17).
VERSO PARA MEMORIZAR

CITAÇÕES
➙ “Se a cortina fosse puxada para baixo, e o mundo
espiritual por detrás dela ficasse visível, veríamos uma luta
tão intensa, tão convulsiva, varrendo tudo dentro de seu
alcance, que a mais feroz batalha já travada na terra
pareceria, em comparação, um mero jogo. Não aqui, mas lá
em cima — é aí que o conflito real é travado. Nossa luta
terrena abala sua reação.” Abraham Kuyper

CITAÇÕES
➙ “É o constante esforço de Satanás representar falsamente o caráter
de Deus, a natureza do pecado e os resultados finais em jogo no grande
conflito. Seus sofismas diminuem a obrigação da lei divina dando ao
homem licença para pecar. Ao mesmo tempo fá-lo Satanás acariciar
falsas concepções acerca de Deus, de maneira que O considera com
temor e ódio, em vez de amor. A crueldade inerente ao seu próprio
caráter é atribuída ao Criador; aparece incorporada aos vários
sistemas de religião e expressa nas diversas formas de culto.” Ellen
White, O Grande Conflito, p.569

CITAÇÕES
➙ “A noção de conflito cósmico, com a certeza de que
Deus pode derrotar tudo que é prejudicial, que nos
ameaça e que acabará por erradicar o sofrimento por
completo, pode ter um papel importante em uma
‘teodicéia prática’. Ela nos dá força para os muitos e
enormes desafios que o sofrimento nos traz.”
Richard Rice

CITAÇÕES
➙ “A teologia cristã só pode ser entendida se incorporarmos
uma imagem maior de um conflito celestial que se espalhou
também pelo planeta Terra. O que vamos descobrir é que
quando o incorporamos como um tema central, isso acrescenta
profundidade de compreensão para todas as outras doutrinas
cristãs — incluindo a salvação. De fato, a maneira extrema e
radical com que Deus venceu o conflito universal contra Satanás,
é da mesma maneira que nos ofereceu a salvação.” Brad Cole

CITAÇÕES
➙ “A questão central enfrentado pelos humanos no
conflito cósmico é o caráter de Deus.” Sigve Tonstad
➙ “O caráter e governo de Deus se manifestam
quando, ao invés de usar a violência contra seus
inimigos para esmagá-los, Jesus ama seus inimigos
para resgatá-los.” Ken Blanchard

O conflito cósmico, às vezes
chamado de “o grande conflito”, é
a cosmovisão bíblica. Ele forma o
cenário no qual se desenrola o
drama do nosso mundo, e até
mesmo do Universo. Pecado,
sofrimento, morte, a ascensão e a
queda das nações, a propagação
do evangelho, os eventos finais –
tudo isso ocorre no contexto
do conflito cósmico.

Perguntas para refletir (e discutir)
➙ Como entendemos este conflito cósmico - quais são seus
problemas reais e como são resolvidos?
➙ Como respondemos quando até as pessoas dentro de nossa
própria comunidade de fé chamam tais idéias de “mitologia
adventista”?
➙ Como Deus realmente “vence”?
➙ Qual é a nossa parte em todo esse conflito?
➙ Como podemos falar bem de Deus - melhor ainda, demonstrar a
verdade sobre Ele?

Resumo bíblico
➙ Ezequiel 28: 1, 2, 11-17 revela o grande conflito sob o
símbolo do rei de Tiro.
➙ Os principais versos são: Perfeito eras nos teus caminhos,
desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade
em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura,
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor; por
terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti.
Ezequiel 28:15,17.

O grande conflito tem a ver
com Deus e com quem Ele é.
Nosso louvor e alegria vem
de descobrir que Deus não é o
tipo de pessoa que o diabo
descreveu, mas que Ele é a
fonte de tudo o que é bom,
verdadeiro e o amor revelado
na pessoa de Jesus cristo.

Os problemas no grande
conflito não se concentram
na supremacia do poder de
Deus, mas em como Ele o
utiliza.
A rebelião de Lúcifer é uma
apropriação de poder sem
responsabilidade.

Quando começamos pelo final, entendemos o que aconteceu
no começo: “Então houve guerra no céu” (Apocalipse 12: 7).
É uma idéia estranha para muitos, o céu não é o lugar da paz e de
bondade eterna? Como isso poderia ter acontecido? O céu não é
o lugar da perfeição? Qual foi o papel de Deus? Quais foram os
problemas reais neste conflito no paraíso? Como eles lutaram?
Tudo isso como resultado da decisão de Lúcifer de seguir seu
próprio caminho e de acreditar totalmente que poderia lidar
melhor com o Universo de Deus do que com o próprio Deus
(Isaías 14:13, 14).

──────⊱◈◈◈⊰──────

──────⊱◈◈◈⊰──────
Lúcifer tenta se tornar como o Deus Altíssimo.
O coração da rebelião de Lúcifer é acreditar que
seu caminho é melhor que o de Deus. Então Deus é
identificado como o tirano causador de todos os
tipos de males. O certo se torna errado, e o errado
se torna correto neste cenário de pesadelo que
é o negativo da boa criação de Deus
(Ezequiel 28: 13-17).

──────⊱◈◈◈⊰──────

──────⊱◈◈◈⊰──────

Em última análise, Lúcifer é expulso do céu depois de ter tido
a oportunidade de demonstrar seu caráter e métodos (Lucas
10:18). No entanto, Satanás, o acusador, continua seu ataque
contra Deus e sua verdade, e nós somos parte disso. É por isso
que nos tornamos “um espetáculo para todo o universo, tanto
para os anjos como para os homens” (1 Coríntios 4: 9 NVI),
uma demonstração da resposta de Deus.

──────⊱◈◈◈⊰──────

Esclarecendo
➙ Através da longa, dolorosa e sangrenta história da
humanidade, Deus permite que todos nós vejamos as
consequências.
➙ Somente com isso, como pano de fundo permanente, podemos
começar a entender o mundo e nosso lugar nele e nosso
relacionamento com nosso Deus Criador.
➙ Deus procura demonstrar os problemas reais implícitos na
grande controvérsia e nos resultados finais da rebelião.
➙ O pecado mata? Certa e inevitavelmente que sim. Mas como?

Esclarecendo
➙ Esse conflito cósmico que envolve todo ser pensante é de suma
importância para entender nossa própria situação.
➙ Deus não nos trata como peões em um jogo divino, mas como
agentes morais livres, tomando decisões que vão determinar o
que acontece.
➙ No entanto, por causa dos efeitos do pecado, os inocentes
sofrem com os culpados, e Deus quer que esse ponto seja
compreendido também.
➙ Deus está lidando com material muito pobre: nós!

A Bíblia nos mostra o registro de como Deus lidou com a crise,
que gerou o conflito no universo e seu ponto central é a
questão de saber se Deus é realmente bom ou não.
➙ Ele realmente ama ou é um ditador?
➙ Age arbitrariamente ou é razoável e consistente?
➙ Gosta de punir e destruir, ou chora pela perda de cada
um de seus filhos?

Às vezes podemos nos perguntar
por que Deus não agiu de maneira
mais “decisiva”, tomando poder e
controle, e ditando o que deveria
acontecer. Mas esta não é a questão
fundamental no conflito. Ninguém,
nem mesmo o diabo, contestou se
Deus é todo-poderoso.
De fato, essa é uma das acusações
contra Ele: Deus é onipotente e,
portanto, é um ditador, um tirano,
um déspota que governa pela força.

──────⊱◈◈◈⊰──────

Então, não é sobre Deus revelar o Seu incrível poder para nos fazer
cumprir Sua vontade autocrática em obediência. Porque se falamos
de força e poder, até os demônios acreditam. Mas eles tremem. Eles
simplesmente reconhecem a supremacia no poder de Deus.

──────⊱◈◈◈⊰──────

Deus diz muito claramente que Ele
não quer ninguém pela força, nem
por qualquer poder, mas pelo Seu
Espírito (veja Zacarias 4: 6), a
persuasão vem do terceiro membro
da Divindade que convence e
conduz a toda a verdade.
Nosso papel aqui no presente é
ajudar as pessoas a pensar bem de
Deus, entender Sua natureza e
caráter, e ver o quadro mais amplo
que envolve todo o universo.

──────⊱◈◈◈⊰──────
Sem essa perspectiva, algumas das ações de Deus
são difíceis de entender. Certamente não temos o
monopólio da verdade, mas esse quadro mais amplo
dos problemas relacionados a Deus, seu uso do poder e
como Ele dirige seu governo, melhora muito nosso
entendimento e nosso papel no conflito cósmico.

──────⊱◈◈◈⊰──────

CITAÇÕES DE
ELLEN WHITE

A entrada do pecado no Céu não pode ser explicada.
Fosse isso possível, arranjar-se-ia alguma razão para o
pecado. Mas não houve a menor escusa para ele, e sua
origem permanecerá cercada de mistério.
The Review and Herald, 9 de Março de 1886

Nem mesmo os anjos fiéis reconheceram plenamente seu caráter
[de Lúcifer]. Esta é a razão por que Deus não o destruiu
imediatamente. Se o tivesse feito, os santos anjos não teriam
percebido o amor e a justiça de Deus. Uma só dúvida quanto à
bondade de Deus teria sido como má semente, que produziria o
amargo fruto do pecado e da desgraça. Por isto foi poupado o
autor do mal, para desenvolver plenamente seu caráter.
A Verdade sobre os anjos, 380

Posto que houvesse perdido a posição de querubim cobridor, teria
sido reintegrado em seu mister, caso houvesse desejado voltar a
Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador, e estivesse satisfeito por
preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus. Mas o
orgulho o impediu de submeter-se. Persistentemente defendeu seu
próprio caminho, sustentando que não havia necessidade de
arrependimento, e entregou-se por completo ao grande conflito
contra seu Criador.

O Grande Conflito, p. 496

O pecado originou-se na busca dos próprios interesses.
Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no Céu.
Procurou dominar os seres celestes, afastá-los de seu
Criador, e receber-lhes, ele próprio, as homenagens.
Portanto, apresentou falsamente a Deus, atribuindo-Lhe o
desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amorável
Criador com suas próprias más características.
Assim enganou os anjos.

Assim enganou os homens. Levou-os a duvidar da palavra de
Deus, e a desconfiar de Sua bondade. Como o Senhor seja um
Deus de justiça e terrível majestade, Satanás os fez
considerá-Lo como severo e inclemente. Assim arrastou os
homens a se unirem com ele em rebelião contra Deus, e as
trevas da miséria baixaram sobre o mundo.
O Desejado de Todas as Nações, p. 10

